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ВЕСІЛЬНА ФАТА
Фата - один із головних символів весіл-

ля та найкрасивіший аксесуар нареченої. 
У давні часи її вважали символом чисто-
ти і скромності. Крім того, наші пращу-
ри запевняли, що вона захищає наречену 
від злих сил. Сьогодні жорсткі канони 
весільного вбрання залишились у мину-
лому, а значення традицій і звичаїв забу-
лися. Тому сучасні дівчата вибирають фату 
скоріше за традицією, ніж із бажання вбе-
регти себе від нечистої сили. Але прива-
бливість, жіночність і беззахисність, які 
підкреслюються за допомогою невагомого 
покривала, залишають верховенство вибо-
ру за фатою. Фата разом із весільним плат-
тям надає вигляду нареченої завершеність, 
гармонійно поєднуючись з її світовідчут-
тям і настроєм. Дівчина обов’язково по-
винна покрити голову тільки в тому ви-
падку, якщо збирається вінчатися в церкві. 
Останнім часом особливою популярністю 
користується багатоярусна фата, верхній 
шар якої опускається на обличчя нареченої. 
Дуже зворушлива картина, коли наречена 
входить у храм або в зал одружень із опу-
щеною вуаллю, а перед початком церемонії 
наречений відкриває обличчя коханої.

Вибір фати справа, безсумнівно, копіт-
ка, але дуже приємна. Він залежить від 
смаку нареченої та фасону сукні. Зазвичай 
фату купують після того, як визначилися з 
вбранням. Крім того, модель фати в якійсь 
мірі визначає вибір зачіски. У будь-якому 
випадку фата повинна відповідати усьому 
образу нареченої. Основними правила-
ми у виборі фати традиційно вважається 
відповідність довжині та формі спідниці. 
Чим довша сукня, тим довшою може бути 
і фата. У пару до круглої, на кріноліні спід-
ниці підійде фата, що повторює ту ж фор-
му на голові, частіше багатошарова, верх-
ній шар якої таємниче спадає на обличчя. 
Сукні зі шлейфом елегантно поєднується з 

нерівною трикутної фатою. У даному ви-
падку, якщо вони разом або окремо дося-
гають королівських розмірів, то для супро-
воду необхідний цілий «пажський корпус». 
Якщо ваше вінчальне вбрання шикарно 
оздоблене, фату варто вибрати скромну, 
без зайвих деталей. А ось скромний фа-
сон сукні допускає будь-які «фантазії на 
тему фати». У такому випадку, саме цей 
предмет весільного гардеробу може ста-
ти головним акцентом, яскравим і стиль-
ним. Замість фати можна також викори-
стовувати весільні капелюшки, діадеми, 
віночки і просто квіти, вколоті у волосся.

Після весілля, за традицією, фату по-
трібно дбайливо зберігати. З нею пов’я-
зано безліч прикмет і забобонів. На-
приклад, є таке старовинне повір’я: 
поки фата зберігається в будинку под-
ружжя, їм не страшні ніякі напасті.

Галина Левицька,
начальник Вінницького 
міського відділу ДРАЦС
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Шлюбний договір може бути укладено 
особами, які подали заяву про реєстрацію 
шлюбу, а також подружжям. На укладен-
ня шлюбного договору до реєстрації шлю-
бу, якщо його стороною є неповнолітня 
особа, потрібна письмова згода її батьків 
або піклувальника, засвідчена нотаріусом. 
Шлюбним договором регулюються лише 
майнові відносини між подружжям, визна-
чаються їхні майнові права та обов’язки. 

Шлюбний договір не може:
- зменшувати обсягу прав дитини, які 

встановлені Сімейним кодексом України;
- ставити одного з подружжя в надзви-

чайно невигідне матеріальне становище;
- включати положення про передачу 

у власність одному з подружжя неру-
хомого майна та іншого майна, право 
на яке піддягає державній реєстрації.

Шлюбний договір укладаєть-
ся у письмовій формі і нотаріаль-
но посвідчується та починає діяти:

- з моменту нотаріального посвідчення, 
якщо договір укладений між подружжям;

- з дня реєстрації шлюбу, якщо до-
говір укладений між нареченими.

У шлюбному договорі може бути вста-
новлений загальний строк його дії, а також 
строки тривалості окремих прав та обов’яз-
ків, а також чинність договору або окре-
мих його умов і після припинення шлюбу.

Змістом шлюбного договору може бути:
1) визначення майна, яке дру-

жина, чоловік передає для вико-
ристання на спільні потреби сім’ї;

2) правовий режим майна, подаро-
ваного подружжю у зв’язку з реєстра-
цією шлюбу чи набутого під час шлюбу;

3) домовленість про можли-
вий порядок поділу майна, у тому 
числі і в разі розірвання шлюбу.

4) використання належного їм обом 
або одному з них майна для забезпечен-

ня потреб їхніх дітей, а також інших осіб;
5) порядок користування житловим 

приміщенням одним із подружжя, якщо 
це приміщення належить другому з под-
ружжя, а також про звільнення житлового 
приміщення тим з подружжя, хто вселив-
ся в нього, в разі розірвання шлюбу, з ви-
платою грошової компенсації або без неї;

6) про надання утримання одному з под-
ружжя незалежно від непрацездатності 
та потреби у матеріальній допомозі на 
умовах, визначених шлюбним догово-
ром. Якщо у шлюбному договорі визна-
чені умови, розмір та строки виплати 
аліментів, то в разі невиконання одним 
із подружжя свого обов’язку за догово-
ром аліменти можуть стягувати на під-
ставі виконавчого напису нотаріуса.

Угода про зміну шлюбного догово-
ру нотаріально посвідчується. Права та 
обов’язки, встановлені шлюбним дого-
вором, припиняються в день подання до 
нотаріуса заяви про відмову від нього. 
На вимогу одного з подружжя шлюбний 
договір може бути розірваний або визна-
ним недійсним за рішенням суду з під-
став, що мають істотне значення, зокре-
ма, у разі неможливості його виконання.

Плахотнюк Олена Владиленівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
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ОСНОВНЕ ПРО ЗАПОВІТ

Заповіт – це особисте розпоряд-
ження особи (заповідача) щодо май-
на, яке їй належить, майнових прав 
та обов’язків на випадок своєї смерті.

Право на заповіт має фізична особа з 
повною цивільною дієздатністю. Пра-
во на заповіт здійснюється особисто. 
Заповіт складається у письмовій фор-
мі, із зазначенням місця та часу його 
складення. Заповіт має бути особисто 
підписаний заповідачем. У деяких ви-
падках заповіт посвідчується при при-
сутності не менше двох свідків, зокре-
ма коли особа має певні фізичні вади і 
не може самостійно підписати заповіт, 
а також у випадках коли заповіт по-
свідчується не нотаріусом, а іншими 
посадовими, службовими особами.

Заповіт має бути  обов’язково по-
свідчений нотаріусом або в окремих 
випадках іншими посадовими, служ-
бовими особами. Так, якщо у населе-
ному пункті немає нотаріуса, заповіт  
посвідчується уповноваженою на це 
посадовою особою органу місцевого 
самоврядування. Якщо особа переб-
уває на лікуванні чи проживає в бу-
динку для осіб похилого віку,  заповіт 
посвідчується  головним лікарем, 
його заступником з медичної части-
ни або черговим лікарем лікарні, го-
спіталю;  директором або головним 
лікарем будинку для осіб похилого 
віку та інвалідів. Також заповіт може 
бути посвідчений начальником по-
шукової або капітаном морського 
судна, командиром військової части-
ни, начальником установи покарань.

Всі заповіти підлягають держав-

ній реєстрації у Спадковому реєстрі.  
Важливо знати що у деяких випадках 
заповіт посвідчується при присут-
ності не менше двох свідків, зокрема 
коли особа має певні фізичні вади і не 
може самостійно підписати заповіт, 
а також у випадках коли заповіт по-
свідчується не нотаріусом, а іншими 
посадовими, службовими особами.

Спадкоємцями можуть бути одна 
або кілька фізичних осіб, незалеж-
но від наявності у заповідача з цими 
особами сімейних, родинних відно-
син.  Спадкоємцями можуть бути 
інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач 
може без зазначення причин позба-
вити права на спадкування будь-яку 
особу з числа спадкоємців за зако-
ном. У цьому разі ця особа не може 
одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може поз-
бавити права на спадкування осіб, 
які мають право на обов’язкову част-
ку у спадщині. Право на обов’язкову 
частку в спадщині мають малолітні, 
неповнолітні діти, повнолітні, але не 
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працездатні діти  заповідача, непра-
цездатна вдова (вдівець) та непра-
цездатні батьки, які спадкують, неза-
лежно від змісту заповіту, половину 
частки, яка належала б кожному із 
них у разі спадкування за законом.

Заповідач має право охопити за-
повітом права та обов’язки, які йому на-
лежать на момент складення заповіту, 
а також ті права та обов’язки, які мо-
жуть йому належати у майбутньому.

Частина спадщини, що не охо-
плена заповітом, спадкується спад-
коємцями за законом на загальних 
підставах. До числа цих спадкоєм-
ців входять також спадкоємці за 
законом, яким інша частина спад-
щини була передана за заповітом.

Заповідач може зобов’язати спад-
коємця придбати і передати відка-
зоодержувачу (вказаній іншій особі) 
будь-яке майно, виплатити йому 
певну суму грошових коштів, нада-
ти право довічного користування 
будинком або його частиною тощо, 
або зобов’язати спадкоємця до вчи-
нення певних дій немайнового ха-
рактеру, наприклад, щодо визна-
чення місця і  ритуалу поховання.  

Заповіт з умовою 
Також законом Заповідач може обу-

мовити виникнення права на спад-
кування у особи, яка призначена у 
заповіті, наявністю певної умови, як 
пов’язаної, так і не пов’язаної з її по-
ведінкою (наявність інших спадкоєм-
ців, проживання у певному місці, 
народження дитини, здобуття освіти 
тощо). Умова, зазначена в заповіті, має 
існувати на час відкриття спадщини.

Заповіт подружжя
Існують також такі форми заповіту, 

як заповіт подружжя та секретний 
заповіт. У першому випадку  под-
ружжя  складає спільний заповіт на  
майно, належне йому на праві спіль-
ної сумісної власності. Після смерті 
одного з подружжя частка  у праві 
спільної сумісної власності за таким 
заповітом переходить до другого з 
подружжя , який його пережив. У 
разі смерті останнього  з подружжя 
право на спадкування мають осо-
би, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт посвідчується 
нотаріусом без ознайомлення з його 
змістом.  Особа, яка склала секрет-
ний заповіт, подає його в заклеєно-
му конверті нотаріусові. Нотаріус 
ставить на конверті свій посвідчу-
вальний напис, скріплює печаткою 
і в присутності заповідача поміщає 
його в інший конверт та опечатує.

Заповідач має право у будь-який 
час з будь-яких підстав внести до 
заповіту зміни  або скасувати (від-
мінити) заповіт, чи скласти новий. 
Новий заповіт скасовує поперед-
ній заповіт повністю або у тій ча-
стині, в якій він йому суперечить.

Спадкоємці, які бажають отримати 
спадщину, вказану у заповіті, повинні 
у шестимісячний строк після смерті 
заповідача звернутися до нотаріуса 
з заявою про прийняття спадщини.

Курбатова 
Світлана Пантелеймонівна,

приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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НОТАРІУСАМ НАДАНО ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОГО

РЕЄСТРУ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ГРОМАДЯН
Відповідно до вимог статті 49 

Цивільного кодексу України на-
родження фізичної особи та її 
походження, усиновлення, по-
збавлення та поновлення бать-
ківських прав, шлюб, розірвання 
шлюбу, зміна імені, смерть підля-
гають обов’язковому внесенню до 
Державного реєстру актів цивіль-
ного стану громадян в органах 
юстиції в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

Державний реєстр актів цивіль-
ного стану громадян, який за-
проваджено в дію 20.12.2008 
року є найповнішим серед усіх 
реєстрів, держателем якого є 
Мін’юст. Він містить оцифро-
вану інформацію про фізичних 
осіб, їхні родинні зв’язки, зміну 
прізвища, укладення шлюбу чи 
розлучення, смерть з 1936 року.

Відповідно до cт. 46-1 Закону 
України «Про нотаріат» нотаріус 
під час вчинення нотаріальних 
дій обов’язково використовує 

відомості єдиних та державних 
реєстрів шляхом безпосередньо-
го доступу до них, що дає мож-
ливість не витребувати відповідні 
паперові документи. Це значно 
покращує сервіс та полегшує жит-
тя громадянам, економить їхній 
час, убезпечує самих нотаріусів 
при вчиненні нотаріальних дій.

Державним підприємством 
«Національні інформаційні си-
стеми» з 01 лютого 2017 року 
забезпечено можливість надан-
ня безпосереднього доступу но-
таріусам до Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян.

Відповідно до Порядку веден-
ня Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян, за-
твердженого Постановою Кабі-
нету Міністрів України №1064 
від 22.08.2007р. інформація з да-
ного реєстру надається нотаріусу 
шляхом безпосереднього досту-
пу у зв’язку зі здійсненням ним 
повноважень у формі витягу на 
білому аркуші паперу формату 
А4 без використання спеціальних 
бланків та без засвідчення під-
писом та скріплення печаткою.

Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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Спадщина не переходить до спадкоєм-
ців автоматично, вони повинні її прийня-
ти. Спадкова правоздатність не залежить 
від віку, статі, національності, громадян-
ства спадкоємців. Спадкоємцю надається 
альтернатива прийняти спадщину або від-
мовитись від неї. Спадщину можна прий-
няти шляхом подачі заяви до нотаріальної 
контори, за місцем прийняття спадщини а 
саме: якщо він постійно проживав разом 
із спадкодавцем на час відкриття спад-
щини та протягом строку встановленого 
для прийняття спадщини, не заявив про 
відмову від неї. Малолітня, неповнолітня, 
недієздатна особа, а також особа цивільна 
дієздатність якої обмежена, вважаються та-
кими, що прийняли спадщину. Тому вказа-
ним особам-спадкоємцям не обов´язково 
до шести місяців з дня смерті спадкодавця 
подавати заяву про прийняття спадщини.

Спадкоємець, який бажає прийняти 
спадщину, однак на час, відкриття спад-
щини не проживав постійно із спадкоєм-
цем, має подати до нотаріальної контори 
заяву про прийняття спадщини особи-
сто. Неповнолітня особа подає заяву про 
прийняття спадщини особисто без згоди 
батьків та піклувальників, а відмовитись 
від прийняття спадщини може тільки за 
згодою батьків (усиновлювачів), піклу-
вальника та органу опіки і піклування 
і протягом шести місяців з дня смерті 
спадкодавця. Відкликати заяву, як про 
прийняття спадщини так і заяву про від-
мову від спадщини можна тільки протягом 
строку, встановленого для її прийняття.

Для прийняття спадщин та відмови від 
неї встановлюється строк шість місяців. 
Якщо виникнення у особи права на спадку-
вання залежить від неприйняття спадщини 
або відмови від її прийняття іншими спад-
коємцями, строк для прийняття нею спад-
щини встановлюється у три місяці з мо-

менту неприйняття іншими спадкоємцями 
спадщини або відмови від її прийняття.

Іноді, на практиці спадкоємці про-
пускають встановлений законом строк 
для прийняття спадщини. Стаття 1272 
Цивільного кодексу України дозволяє 
таким спадкоємцям за письмовою зго-
дою інших спадкоємців, які прийняли 
спадщину, подати заяву про прийняття 
спадщини до нотаріальної контори за 
місцем відкриття спадщини. Якщо спад-
коємець з поважних причин пропустив 
строк на прийняття спадщини, то за 
його позовом суд може йому визначити 
додатковий строк, достатній для подан-
ня ним заяви про прийняття спадщини.

Прийняття та відмова від 
спадщини можуть мати міс-
це щодо всього спадкового майна.

Спадкоємець не вправі прийняти одну 
частину спадщини (наприклад земельну 
ділянку і грошові кошти), а від іншої ча-
стини спадщини (житлового будинку) від-
мовитись. Якщо спадкоємець за заповітом 
або за законом помер після відкриття спад-
щини і не встиг її прийняти, право на прий-
няття належної йому частки переходить до 
його спадкоємців  (спадкова трансмісія).

Надольська Тамара Петрівна,
приватний нотаріус

Вінницького районного 
ноторіального округу

ПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДМОВА ВІД СПАДЩИНИ
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ЯК ЛІКВІДУВАТИ ТОВ

Якщо у засновників (учасників) 
компанії виникла ідея ліквідувати 
підприємство, то перше, що вони по-
винні зробити – прийняти рішення 
про припинення компанії уповно-
важеним органом управління та 
протягом трьох робочих днів звер-
нутись до державного реєстратора.

Коли йдете до реєстратора 
обов’язково візьміть примірник 
оригіналу статуту (нотаріально 
засвідчена копія) уповноваженого 
органу управління, в якому зазна-
чаються: безпосередньо рішення 
про ліквідацію; склад ліквідаційної 
комісії або ліквідатора; реєстрацій-
ні номери облікових карток плат-
ників податків членів ліквідаційної 
комісії або серію та номер паспор-
та, якщо номерів облікових карток 
немає; строки та порядок заяв-
лення кредиторами своїх вимог 
до ТОВ ( не менше двох місяців).

З того самого моменту, коли учас-
ники прийняли рішення про закрит-
тя ТОВ та визначились зі складом 
ліквідаційної комісії, на «ліквіда-
торів», з моменту призначення, 
переходять повноваження щодо 
управління усіма справами ТОВ.

Зокрема, комісія здійснює такі дії:
Етап перший - «організацій-

ні моменти»: закриває усі філії та 
відокремлені підрозділи (якщо 
не зробили цього раніше); стягує 
дебіторську заборгованість; інвен-

таризує усе майно ТОВ; закриває 
рахунки, крім того (тих), що вико-
ристовуватиметься для розрахунків 
під час ліквідаційної процедури.

Етап другий - кредитори: вияв-
ляє кредиторів та розраховується з 
ними. У разі недостатності коштів 
для задоволення вимог кредиторів 
ліквідаційна комісія (ліквідатор) 
організовує реалізацію майна ТОВ; 
далі, так би мовити, «внутріш-
ні розрахунки» - звільнення пра-
цівників компанії (якщо цього не 
зробили раніше); після закінчен-
ня строку для пред’явлення вимог 
кредиторами складає проміжний 
ліквідаційний баланс, що включає 
відомості про склад майна юри-
дичної особи, що ліквідується, 
перелік пред’явлених кредитора-
ми вимог та результат їх розгляду. 
Проміжний ліквідаційний баланс 
затверджується органом, що прий-
няв рішення про ліквідацію ТОВ.

Етап третій – «справи паперові»: 
повертає органам державної вла-
ди та органам місцевого самовря-
дування ліцензії, документи до-
звільного характеру; якщо після 
задоволення вимог кредиторів, 
залишилось майно, то його можна 
або реалізувати або передати учас-
никам компанії. Грошові кошти, що 
залишилися розподіляються між 
учасниками; складає остаточний 
ліквідаційний баланс, забезпечує 
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його затвердження органом, що 
прийняв рішення про припинення 
ТОВ; подає податкову та фінансову 
звітність за останній звітний період 
й проходить податкову перевірку.

Найважче - це зняття компанії з 
обліку в органах ДФС та Пенсій-
ному фонді. Саме на цьому етапі 
у більшості підприємств виника-
ють труднощі, оскільки зняттю з 
обліку в ДФС та Пенсійному фон-
ді передують відповідні ретель-
ні перевірки. Аби безпроблемно 
завершити процес ліквідації, такі 
перевірки треба успішно пройти.

Після цього, податкова та пен-
сійний складають довідки про від-
сутність заборгованості зі сплати 
податків і зборів та про відсутність 
заборгованості із сплати єдиного 
соціального внеску. В разі донара-
хування податкових зобов’язань за 
наслідками податкових перевірок, 
такі зобов’язання необхідно буде 
сплатити (або оскаржувати до 
суду в разі незгоди), після чого 
можна закривати банківські ра-
хунки, якими користувалися для 

розрахунків у процедурі ліквідації.
Далі, після того, як позбавитесь 

заборгованостей (у випадку, якщо 
такі були) та отримаєте необхід-
ні довідки, знищуєте печатки, а ті 
документи, які підлягають трива-
лому зберіганню, здаєте до архіву.

Залишається повернутись до 
державного реєстратора та на-
решті внести запис до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань про 
припинення юридичної особи.

Для цього необхідно по-
дати два останні документи:

1) заява про державну реєстра-
цію припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації;

2) довідка архівної установи 
про прийняття документів, що 
відповідно до закону підляга-
ють довгостроковому зберіган-
ню (або про відсутність таких).

Стикаючись з труднощами в 
процесі ліквідації свого бізне-
су, громадяни звинувачують 
державних реєстраторів, хоча 
їхня справа – прийняти та за-
реєструвати документи. Вар-
то розуміти, що  інші питання 
поза межами їхньої компетенції.

Яна Цуркан,
завідувач сектору Управління 

державної реєстрації ГТУЮ               
у Вінницькій області
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ЯК ПРИПИНИТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНІЙ 
ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ?

Процедура припинення під-
приємницької діяльності фізич-
ної особи-підприємця визна-
чена Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань».

Законом передбачено, що держав-
на реєстрація проводиться незалеж-
но від місця знаходження фізичної 
особи в межах відповідної області. 
Для закриття підприємницької 
діяльності фізичній особі, необхід-
но подати державному реєстрато-
ру заяву про державну реєстрацію 
припинення підприємницької діяль-
ності ФОП. Заява має бути складена 
за формою 12, яка затверджена на-
казом Міністерства юстиції України 
від 18.11.2016 № 3268/5. Також під-
приємець пред’являє документ, який 
посвідчує особу (зокрема паспорт).

Якщо документи подає уповно-
важена особа (представник), до 
них треба додати документ, що 
підтверджує його повноваження 

(нотаріально посвідчену копію).
Документи у паперовій формі 

приймаються за описом, примір-
ник якого в день їх надходжен-
ня видається заявнику з від-
міткою про дату їх отримання.

Державний реєстратор зобов’яза-
ний внести відомості про державну 
реєстрацію припинення підприєм-
ницької діяльності в Єдиний дер-
жавний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань протягом 24 го-
дин після надходження документів.

Зверніть увагу, що видача виписки 
або повідомлення про проведення 
державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця чинним законо-
давством не передбачена. Єдиним до-
кументом, який залишиться на руках 
у заявника, є опис про прийняття до-
кументів державним реєстратором.

Фізична особа-підприємець по-
збавляється статусу підприєм-
ця з дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про 
державну реєстрацію припи-
нення підприємницької діяль-
ності цією фізичною особою.

Кожушко В.В.,
головний спеціаліст сектору взаємодії 
з суб’єктами державної реєстрації та 

підвищення 
кваліфікації державних 

реєстраторів Управління
ДР ГТУЮ у Вінницькій області
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ЯК ПОВЕРНУТИ КОШТИ, ЯКІ ПОМИЛКОВО АБО НАДМІРУ ЗА-

РАХОВАНІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Повернення помилково або надміру 

зарахованих до бюджету коштів здійс-
нюється за поданням органів, що контро-
люють справляння надходжень бюджету. 
Головне територіальне управління юсти-
ції у Вінницькій області визначене від-
повідальним структурним підрозділом, 
що здійснює контроль за справлянням 
надходжень до державного бюджету за на-
ступними кодами бюджетної класифікації:

- 22010300- адміністративний збір 
за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань;

- 22012600- адміністративний збір 
за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень;

- 22012700- плата за надання відомо-
стей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, за одержання 
інформації з інших державних реєстрів, 
держателем яких є центральний орган 
виконавчої влади з формування та забез-
печення реалізації державної правової 
політики та центральний орган вико-
навчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сферах держав-
ної реєстрації актів цивільного стану, 
державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань;

- 22012900- плата за скорочення термінів 
надання послуг у сфері державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, а також плата 
за надання інших платних послуг, пов’я-
заних з такою державною реєстрацією.

Тому, для того щоб повернути кошти, 
які були помилково чи надміру перера-
ховані до державного бюджету, особі не-
обхідно подати до Головного територіаль-
ного управління у Вінницькій області:

-заяву про повернення коштів з 
обов’язковим зазначенням: обґрун-
тування необхідності повернення ко-
штів з бюджету; найменування плат-
ника (суб’єкта господарювання), код 
ЄДРПОУ (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної осо-
би, реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків (ідентифікацій-
ний номер) або серія та номер паспорта.

- документ, який підтверджує перера-
хування коштів до державного бюджету 
за надання адміністративної послуги.

За результатами розгляду заяви управ-
лінням юстиції буде підготовлено від-
повідне подання з яким платнику необхід-
но буде звернутися до органу казначейства 
(за місцем зарахування платежу до бюд-
жету) разом з його заявою про повер-
нення коштів з бюджету та оригіналом 
або копією документа, які підтверджу-
ють перерахування коштів до бюджету.

 Цуркан Я.,
завідувач сектору Управління дер-

жавної реєстрації
ГТУЮ у Вінницькій області
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ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ МАЙНО, ЯКЩО ВОНО 
Є ЧАСТИНОЮ КООПЕРАТИВУ

Для початку розглянемо випадок, 
коли Ви реєструєте квартиру житлове 
або нежитлове приміщення, що розмі-
щені в будівлі, збудованій кооперативом.

Ключовим моментом під час та-
кої реєстрації є дата. Якщо будівля 
введена в експлуатацію до 01.01.2013 
р., то дієте наступним чином:

- отримайте у кооперативі довідку 
про те, що Ви є його членом та що у 
повному обсязі внесли пайовий внесок;

- надішліть запит до БТІ (ба-
жано перевірити чи зареєстрова-
ний цей будинок, хоча цей обов’я-
зок покладається на реєстратора);

- техпаспорт на Вашу квар-
тиру чи приміщення.

Якщо ж будинок було побудова-
но після 1 січня 2013 р., то додатко-
во додаються копії таких документів:

- документ, що посвідчує прийняття 
в експлуатацію побудованого будинку;

- документ, що підтверджує при-
своєння будинку адреси (крім реєстра-
ції реконструйованого об’єкта);

- якщо ж будинок реконструювали, то 
потрібно подати документ, що посвід-
чує право власності до реконструкції.

У випадку, якщо у Державно-
му реєстрі речових прав на не-
рухоме майно наявна «системна 
папка», то такі копії не потрібні.

Обов’язково подається довідка 
про членство у кооперативі та вне-
сення Вами пайового внеску у пов-
ному обсязі і звісно техпаспорт.

В кооперативі перебуває не бу-
динок, а земельна ділянка і на ній 
розташована Ваша дача, садиба чи 
житловий або садовий будинок, які 
необхідно зареєструвати? Не питан-

ня, зверніть увагу на дату будівни-
цтва та готуйте наступні документи:

Побудовано до 05.08.1992 р.:
- довідка про членство у ко-

оперативі та внесення пайо-
вого внеску в повному обсязі;

- технічний паспорт на дачу 
чи житловий або садовий буди-
нок, що знаходяться на ділянці:

- документ про присвоєння адреси або 
зареєстроване право власності на ділянку;

- бажаний запит до БТІ (зазви-
чай - це обов’язок реєстратора).

Побудовано після 05.09.1992 р. :
- та сама довідка про членство та вне-

сення пайового внеску у повному обсязі;
- документ про прийняття в ек-

сплуатацію добудованого об’єкта;
-  техпаспорт об’єкта;
- рекомендований запит до БТІ (цей 

обов’язок покладається на реєстратора);
- документ про присвоєння адре-

си чи право власності на ділянку, що 
зареєстроване в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

Кожушко В.В.,
головний спеціаліст Управління 

державної реєстрації
Головного територіального 

управління юстиції 
у Вінницькій області 
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ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ, САДОВИЙ 

ЧИ ДАЧНИЙ БУДИНОК
Алгоритм дій та перелік необхід-

них документів для реєстрації визна-
чається в залежності від того, яким 
чином та коли побудовано будинок.

Отже, ситуація №1 - якщо будинок 
є новобудовою, будівництво якої за-
вершили після 5 серпня 1992 р. У цьо-
му випадку звертаєтесь до реєстрато-
ра з наступним пакетом документів:

- документ, що посвідчує прийнят-
тя в експлуатацію закінченого бу-
дівництвом об’єкта (необов’язково, 
якщо такий документ зареєстрова-
ний в Єдиному реєстрі документів);

- документ, що підтверджує при-
своєння адреси (не потрібно, якщо 
реєструєте будинок, що збудований 
на ділянці, право власності на яку 
зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно);

- техпаспорт на цю нерухомість;
- договір співвласників або пись-

мова заява, якщо щойно збудований 
об’єкт перебуває у спільній власності 
(коли реєструється майно, що набу-
вається у спільну часткову власність);

- договір про спільну діяльність 
чи угода простого товариства (якщо 
будівництво об’єкта відбулось як 
результат спільної діяльності);
- також рекомендовано звер-
нутись з запитом до БТІ.

Ситуація № 2 - реєстрація бу-
динку, що збудували до 5 серп-
ня 1992 року. Алгоритм дій такий:

- документ, що підтверджує при-
своєння будинку адреси (не ви-
магається, коли реєструєте об’єкт, 
що збудований на ділянці, пра-
во власності на яку зареєстро-
вано в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно);

- техпаспорт на такий об’єкт;
- бажаний запит до БТІ.
Ситуація третя - у випадку 

реєстрації садового або дачного бу-
динку, що збудовані до 5 серпня 1992 
року розташованого на території 
сільських, селищних, міських рад, які 
здійснюють погосподарський облік. 
Діяти необхідно наступним чином:

- зробити виписку з погосподар-
ської книги, яку можуть надати або 
виконавчі комітети відповідних 
органів місцевого самоврядуван-
ня або відповідна архівна установа;

- подати документ, що посвідчує 
речове право на ділянку, де розта-
шована садиба чи дачний будинок 
(в тому числі рішення відповідної 
ради на передачу такої ділянки у 
користування чи власність відо-
мостей з погосподарської книги);

- якщо у цих документах не буде 
відомостей про технічні показ-
ники, то техпаспорт на будівлю;

- рекомендований запит до БТІ.
Кожушко В.В.,

головний спеціаліст
Управління державної реєстрації

 Головного територіального 
управління юстиції 

у Вінницькій області 
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 ЧОГО БОЇТЬСЯ РЕЙДЕРСТВО?

Більше року в Україні функ-
ціонує орган, який реально бо-
реться з рейдерством, скасо-
вує незаконні реєстраційні дії 
та повертає майно у законну 
власність громадянам та бізне-
су – Комісія з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстра-
ції при Міністерстві юстиції.

У 2016 році було розглянуто 
понад 1000 скарг по суті, кожна 
розглянута скарга - це не про-
сто повернуте та врятоване май-
но, це ще один крок у боротьбі 
з ганебним явищем рейдерства.

Щоб викорінити рейдерство 
потрібно продовжувати працю-
вати у заданому напрямку.Чого 
ж боїться рейдерство. По-перше, 
законності. Сьогодні існує дієвий 
інструмент, законодавче підґрун-
тя - «Антирейдерський закон». 
За січень 2017 року Комісія отри-
мала лише 50 скарг на реєстра-
ційні дії, що були вчинені після 

того, як Антирейдерський закон 
запрацював. Фактично кіль-
кість скарг зменшилась у 5 разів! 

По-друге, публічності. Кожне 
рейдерське захоплення має бути 
висвітлено публічно. Громадя-
ни повинні бачити обличчя та 
знати ім’я кожного покараного 
реєстратора чи «чорного» но-
таріуса. Тому під час проведення 
засідання Комісії за спільним уз-
годженим рішенням скаржника 
(його представника) та суб’єк-
та оскарження можуть бути 
присутні представники ЗМІ.

По-третє, покарання. Рейдер-
ство - злочин і боїться покарання. 
Коли ті, хто уповноважений здій-
снювати реєстрацію, побачать на 
конкретних прикладах, як пер-
ших злочинців-реєстраторів буде 
реально покарано. З того момен-
ту зникнуть навіть ті поодинокі 
випадки незаконних реєстрацій-
них дій, які, на жаль, вчиняються 
сьогодні. Та це сфера діяльності 
правоохоронних органів, від 
яких очікується така ж опера-
тивність у цій нелегкій боротьбі.

Цуркан Я.,
завідувач сектору 

управління ДР ГТУЮ 
у Вінницькій облас
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ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЗГІДНО 

НОВОГО «АНТИРЕЙДЕРСЬКОГО ЗАКОНУ»
02 листопада 2016 року набрав чин-

ності Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення державної реєстра-
ції прав на нерухоме майно та захисту 
прав власності». Відповідно до положень 
вказаного Закону Міністерством юсти-
ції України здійснюється контроль у 
сфері державної реєстрації прав, в тому 
числі шляхом моніторингу реєстрацій-
них дій в Державному реєстрі прав з 
метою виявлення порушень порядку 
державної реєстрації прав державними 
реєстраторами, уповноваженими особа-
ми суб’єктів державної реєстрації прав.

За результатом моніторингу реєстра-
ційних дій в Державному реєстрі прав 
у разі виявлення порушень порядку 
державної реєстрації прав державними 
реєстраторами, уповноваженими особа-
ми суб’єктів державної реєстрації прав 
Міністерством юстиції України прово-
дяться перевірки державних реєстраторів 
чи суб’єктів державної реєстрації прав.

У разі коли у результаті проведеної пе-
ревірки державних реєстраторів чи суб’єк-
тів державної реєстрації прав виявлено 
прийняття такими державними реєстра-
торами чи суб’єктами державної реєстра-
ції прав рішень з порушенням законодав-
ства, що має наслідком порушення прав 
та законних інтересів фізичних та/або 
юридичних осіб, Міністерством юстиції 
України вживаються заходи щодо негай-
ного повідомлення про це відповідні пра-
воохоронні органи для вжиття необхід-
них заходів, а також заінтересованих осіб.

За результатами проведення пе-
ревірок державних реєстраторів чи 
суб’єктів державної реєстрації прав 
Міністерство юстиції України у разі ви-

явлення порушень порядку державної 
реєстрації прав державними реєстра-
торами, уповноваженими особами 
суб’єктів державної реєстрації прав 
приймає вмотивоване рішення про:

1) тимчасове блокування доступу 
державного реєстратора, уповноваже-
ної особи суб’єкта державної реєстра-
ції прав до Державного реєстру прав;

2) анулювання доступу державно-
го реєстратора, уповноваженої осо-
би суб’єкта державної реєстрації 
прав до Державного реєстру прав;

3) притягнення до адміністра-
тивної відповідальності державно-
го реєстратора, уповноваженої особи 
суб’єкта державної реєстрації прав;

4) направлення до Вищої кваліфіка-
ційної комісії нотаріату при Міні-
стерстві юстиції України подан-
ня щодо анулювання свідоцтва про 
право на зайняття нотаріальною діяльністю;

5) скасування акредитації суб’єк-
та державної реєстрації прав.

Крім того, збільшено з 30-ти до 60-ти 
днів термін оскарження рішень, дії або 
бездіяльності державного реєстратора, 
обов’язкове надання в паперовому ви-
гляді витягу із державного реєстру прав.

Віталіна Кожушко, 
головний спеціаліст управління 

державної реєстрації
ГТУЮ у Вінницькій області
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВТРАТИЛИ ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ПРАВО 

ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ?
З початку 2013 р. видача Державних ак-

тів на право власності на землю не здій-
снюється, а право власності на земельні 
ділянки реєструються у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме май-
но. На зміну Державним актам з 01 січня 
2013 р. видавались Свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно та Витяги 
з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. Однак, із запроваджен-
ням спрощеної процедури проведення 
державної реєстрації прав на нерухоме 
майно з 01 січня 2016 р. підтвердженням 
державної реєстрації права власності на 
земельну ділянку була видача інформа-
ційної довідки, яка формувалась за допо-
могою Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. Така інформаційна 
довідка видавалась заявнику (за бажан-
ням) в паперовому вигляді і формувалась 
в електронній формі. Ці дві форми надан-
ня інформації з Державного реєстру речо-
вих прав мали однакову юридичну силу.

У зв’язку із антирейдерського зако-
нодавства у сфері державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно з 
02 листопада 2016 р. за результатами 
проведеної державної реєстрації пра-
ва власності на земельну ділянку особа 
отримує Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, який 
є документом, що підтверджує пра-
во власності на земельну ділянку.

Отже, якщо Ви втратили, пошкодили 
чи зіпсували Державний акт на право 
власності чи постійного користування зе-
мельною ділянкою, реєстрація яких була 
проведена до 1 січня 2013 р. , відповідно 
до законодавства, що діяло на момент їх 
виникнення, Вам необхідно отримати у 
відповідному відділі Держгеокадастру, за 

місцем знаходження земельної ділянки, 
копію примірника втраченого пошкод-
женого чи зіпсованого державного акта. 
Далі подати оголошення про втрату до-
кумента у друкованих засобах масової 
інформації місцевої чи регіональної сфе-
ри розповсюдження за місцем знаход-
ження нерухомого майна. В оголошенні 
обов’язково мають бути зазначені відо-
мості щодо назви втраченого документа, 
його номер і дата видачі, на чиє ім’я ви-
даний, яким органом. Однак, це положен-
ня не застосовується у випадках пошкод-
ження чи зіпсування Державного акта.

Отримавши на руки всі вище пере-
раховані документи Ви звертаєтесь 
до будь-якого державного реєстрато-
ра для проведення державної реєстра-
ції речових прав на земельну ділянку.

За результатами розгляду поданих доку-
ментів державний реєстратор проводить 
державну реєстрацію права власності на 
земельну ділянку, за результатами якої 
видає Витяг з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно, який за-
свідчується його підписом та печаткою.

Кожушко В.В.,
головний спеціаліст сектору взає-

модії з суб’єктами державної реєстрації
та підвищення кваліфікації держав-

них реєстраторів Управління
ДР ГТУЮ у Вінницькій області
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ЗАГАСИТИ БАГАТТЯ ЛЕГШЕ НІЖ ЛІС!

Ліс радо зустрічає всіх, хто шукає в 
ньому відпочинку, проте, він вимагає 
і благає дбайливого до себе ставлення. 
Пожежа, що може виникнути, знищує 
на своєму шляху все живе: дерева, кущі, 
трави, звірів, птахів, тощо. Нерідко 
спустошуються величезні площі, які 
вимірюються сотнями і тисячами гек-
тарів. Ось чому одне з найважливіших 
завдань - запобігання пожеж у лісах.

Основна причина виникнен-
ня лісових пожеж — порушен-
ня протипожежних правил 
людьми, які перебувають у лісі. Від-
повідно до Правила пожежної безпе-
ки в лісах України протягом пожежо-
небезпечного періоду забороняється:

- розведення багать у лісі;
-      заїзд на територію лісового фон-

ду (крім транзитних шляхів) транс-
портних засобів та інших механізмів, 
за винятком тих, що використову-
ються для лісогосподарської мети;

- відвідування населенням хвойних 
насаджень при 5-му класі пожежної 
небезпеки (надзвичайна небезпека) 
за умовами погоди; - палити, кидати 
у лісі непогашені сірники, недопалки, 
витрушувати з люльок гарячий попіл;

- залишати у непередбачених для 
цього місцях лісу обмащене, просочене 
горючими речовинами ганчір’я тощо;

- заправляти пальним у лісі па-
ливні баки під час роботи двигуна;

- експлуатувати машини та інші 
механізми з несправною палив-
ною та іскрогасною системою.

Окрім цього, підприєм-
ствам, установам, організаціям 

та громадянам забороняється:
-  випалювати траву та інші рослинні 

рештки на землях лісового фонду, а та-
кож на інших земельних ділянках, що 
безпосередньо примикають до лісу;

-  звалювати та спалювати у лісових 
насадженнях сміття, будівельні залиш-
ки, побутові та горючі відходи тощо.

В свою чергу, працівники лісового 
господарсва прикладають великих 
зусиль по покращенню охорони лісів 
від пожеж, своєчасного виявлення і 
ліквідації на початкових стадіях ро-
звитку. Поряд з цими профілактични-
ми заходами в лісових господарствах 
з числа працівників, для охорони лісів 
від пожеж діють мобільні групи для 
проведення рейдів по виявленню по-
рушників правил пожежної безпеки. 
Cаме на них припадає великий об’єм 
роботи, так як саме націй території по-
любляє відпочивати багато вінничан.

Тому шановні громадяни будьте 
пильними, неухильно дотримуйтесь 
правил пожежної безпеки в лісі, адже 
охорона його від пожеж – моральний 
обов’язок кожного члена суспільства!

Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва,

ДП Віницький лісгосп
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МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ. МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Важко знайти ще таку професію, яка 
була б настільки затребувана і думка 
про яку була б так само суперечлива. 
Практично кожен третій спробував всі 
радощі і труднощі цієї справи, і біль-
шість абсолютно впевнені, що знають 
про неї все. Чи можна сказати щось 
нове про професію, що стала звич-
ною до банальності? Почнемо з міфів, 
які оточують професію менеджера.

Міф перший. Приту-
лок для непрофесіоналів

Якщо життя не вдалося, з роботи 
скоротили, завжди можна піти в ме-
неджери з продажу. Газети рясніють 
оголошеннями з цими вакансіями, 
і здається, що цю роботу не отри-
має тільки ледачий. Це запасний ае-
родром, який залишають собі, на 
випадок, якщо не вдастся “призем-
литися” в якійсь компанії за фахом.

Міф другий. Професія, якої немає.
Вона не вимагає ні спеціальної освіти, 
ні особливих навичок. Немає ін-
ститутів, де готують менеджерів з 
продажу, а вимоги про вищу освіту 
сприймаються як насмішка. Вона не 
передбачає ніякої кар’єри, а лише пе-
рехід з однієї компанії в іншу, туди, 
де зарплата більша і умови кращі.

Міф третій. Справж-
ня справа для шахраїв.

Головне вміти «впарити щось», «запу-
дрити мізки», «обвести навколо паль-
ця». Тільки люди, не дуже чесні на руку, 
можуть досягти успіху в цій справі.

Розвінчувати міфи - справа невдяч-
на. Один раз виникнувши, вони на-
довго оселяються в нашій свідомості. 
Але завжди варто поглянути на зво-
ротній бік медалі. Думка більшості з 
них виглядає так: знайти хорошого 
«продавця» важко; більша частина 
бюджету по навчанню співробітників 
витрачається на менеджерів з прода-
жу; системи мотивації та стимулюван-
ня в компаніях, перш за все, розро-
бляються для менеджерів з продажу.

Історично склалося, що профіль 
освіти часто визначає сферу бізне-
су. Випускники медінституту, якщо 
вирішують робити кар’єру в області 
продажів, займаються продажем фар-
мпрепаратів або медичної техніки, 
вчорашні студенти технічних вузів 
спеціалізуються з продажу техніки, а 
з фінансових інститутів - з продажу 
банківських послуг. Часто так прості-
ше отримати свою першу роботу, а по-
тім, вже маючи уявлення про цю групу 
товарів, легше знайти аналогічну. Хоча 
менеджер з продажу, як правило, лю-
дина універсальна, професіонал щодо 
всього, з чим має справу - з цінними 
паперами або системами безпеки.

Багато хто, для того щоб взяти пер-
ший старт, починають з роботи агента 
або торгового представника. Ця робо-
та, незважаючи на «суворі» умови, не-
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поганий початок для кар’єри. Вона дає 
можливість оцінити, наскільки ця ро-
бота підходить, а більшість компаній, 
як страхових, так і ріелторських, про-
водять гарне навчання для своїх по-
чатківців співробітників. Єдине, що 
треба неодмінно мати на увазі, що 
продаж послуг - особливе мистецтво. 
Торгувати тим, що не має смаку, ко-
льору, запаху, набагато складніше, 
ніж тим, що можна реально відчути в 
своїх руках. Висококласний менеджер, 
успішно продає будматеріали або кан-
цтовари, може не зуміти продати па-
кет рекламних послуг. Коли ведеться 
підбір на вакансію менеджера з про-
дажу в компанію, перевага віддається 
кандидатам, які вже мають досвід ро-
боти на цьому ринку і тим, що знають 
товар, але не завжди в цьому пошуку 
менеджерам з персоналу супроводжує 
удача, і тоді вони намагаються знай-
ти фахівців із близьких (по технології 
продажу ) бізнесів. Наприклад, як це 
не здасться дивним, близькі ринки 
продуктів харчування та фармпре-
паратів - менеджерам доводиться 
працювати з великим асортиментом 
товару, у якого обмежений термін 
придатності. А менеджер, який зай-
мався продажем дорогих канцтоварів, 
зможе успішно проявити себе в тор-
гівлі швейцарськими годинниками.

Вертикальна кар’єра пов’язана з по-
ступовим розширенням кола обов’яз-
ків і повноважень - від рядового менед-
жера з продажу до керівника напрямку, 
який відповідає за продажі групи то-
варів, і начальника відділу регіональ-
них продаж, директора з продажу.

Торговий представник. Його 
завдання - укладати договори про по-
стачання дрібногуртових партій това-
ру до магазинів, аптек, супермаркетів. 
Бажана наявність своєї клієнтської 
бази, а коли вона напрацьована - здат-
ність контролювати і підтримувати її 
роботу. Від цих людей потрібна висока 
мобільність, вміння домовлятися, кон-
тролювати результат. Перша ступінь 
- менеджер з продажу, далі робота в 
якості супервайзера (організація і кон-
троль роботи декількох торгових пред-
ставників) або менеджера з продажу.

Мерчендайзер. Загадкове слово, 
яке приваблює більшість кандидатів 
однією тільки своєю назвою. Насправ-
ді, це співробітники, що займаються 
розміщенням продукції і рекламних 
матеріалів фірми в магазинах. Важ-
ливо, щоб товар був розташований в 
зручному місці і підкріплений реклам-
ними матеріалами. Розміщення това-
ру в магазині - ціла наука. Наприклад, 
жувальну гумку, невеликі іграшки та 
інший дрібний товар краще розміщу-
вати біля каси, покупці охоче його бе-
руть на здачу, а вибір між «Орбітом» 
і «Діролом» швидше станеться за 
наявності реклами. Особисті якості 
- активність, уважність до дрібни-
ць, організованість, самоконтроль. 
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Кар’єра - керівник відділу мерчендай-
зингу, менеджер по промоушн і ре-
кламним подіям, менеджер з продажу.

Торгові агенти. Діяльність, як пра-
вило, пов’язана з продажем нерухо-
мості або страхових послуг. Якщо 
торговий представник займається про-
дажем організаціям, то робота агента 
пов’язана з продажами безпосередньо 
людям. Особисті якості - мобільність, 
працездатність, стресостійкість, вмін-
ня знаходити спільну мову і розуміти 
проблеми різних людей, наполег-
ливість. Кар’єра - менеджер по роботі 
з корпоративними клієнтами, керів-
ник напряму. Заробітна плата перед-
бачає, в основному, відсотки від укла-
дених угод, іноді невеликий оклад.

Менеджер з оптових продажів. 
Робота полягає в продажу великих 
партій товару, наприклад, будма-
теріалів, металопрокату, зерна, зап-
частин і т.д. Від менеджерів потрібно 
добре знання і «почуття» ринку, знан-
ня учасників ринку, цінової політики, 
асортименту товару та його особли-
вості, уміння не стільки знаходити 
клієнтів (їх коло, як правило, обмеже-
не і відоме), скільки встановлювати з 
ними тривалі відносини, вміння ве-
сти переговори, прораховувати угоди.

Кар’єра - бренд-менеджер, началь-
ник Кар’єра - бренд-менеджер, на-
чальник відділу продажів. Особисті 
якості: вміння створювати і підтри-
мувати велику контактну мережу, 
бачити взаємозв’язок між пробле-
мами, здатність розуміти проблеми 
інших бізнесів, зацікавленість, вмін-
ня формулювати бізнес-пропози-

ції, вміння бачити альтернативи.
Керівник напрямку (продакт-ме-

неджер) - відповідає за продажі пев-
ної групи товарів, веде переговори з 
постачальниками, займається розвит-
ком дилерської мережі, координує ро-
боту відділу маркетингу та реклами по 
просуванню цих товарів на ринок, ча-
сто проводить сам або організовує на-
вчання дилерів по своїй групі товарів. 
Кар’єра - керівник відділу маркетин-
гу, керівник відділу продажів. Осо-
бисті якості: здатність прогнозувати, 
вміння вести переговори, аналітич-
ні та організаторські здібності.

Практично всі перераховані професії 
об’єднує одна вимога - комунікативні 
здібності: вміння знаходити спільну 
мову з різними людьми, здатність до 
тривалого інтенсивного спілкуван-
ня, розуміння інших людей. Але не 
всі, хто вміє добре спілкуватися, мо-
жуть стати успішними агентами чи 
менеджерами з продажу. Мало про-
сто проконсультувати людину, го-
ловне - виконати завдання - укласти 
угоду, добитися результату. І лише 
ті, хто виявляють наполегливість 
та ініціативу, домагаються успіху.

підготував Віктор Рудь,
головний редактор 
журналу «Вінниця»



27

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya@mail.ru
КОМП’ЮТЕРНИЙ СИНДРОМ

Комп’ютерний синдром - це по-
рушення зору, що виникає при три-
валій роботі з комп’ютером. При 
цьому погляд ретельно фіксуєть-
ся на моніторі, й частота кліпан-
ня різко зменшується (за деяки-
ми даними, людина за монітором 
кліпає в 10-15 разів рідше, ніж у 
звичайному житті !!!), що призво-
дить до пересихання поверхні ока.

Прояви зорового комп’ютер-
ного синдрому - це дискомфорт, 
печіння, «пісок» в очах, почер-
воніння, відчуття втоми та су-
хості очей, бажання закрити очі 
(часто кажуть, що очі «горять»), 
затуманення зору, двоїння пред-
метів та розпливчатість зобра-
ження на екрані монітора, часто 
відчувають проблеми з фокусу-
ванням при погляді на ближню 
та дальню відстань, скаржаться 
на біль в ділянці очної запади-
ни, лоба та перенісся, головний 
біль, а також біль при русі очей.

Як запобігти виник-
ненню комп’ютерно-
го зорового синдрому?

1.Використовувати су-
часні монітори, що макси-
мально відповідають сучас-
ним гігієнічним вимогам.

2.Правильно організува-
ти місце за комп’ютером :

- встановити монітор на 

відстані 50-70 см від очей, при 
цьому центр екрана має бути 
на 10-15 см нижче рівня очей;

- освітленість екрана має 
бути рівною освітленості примі-
щення, а контрастність між 
зображенням на екрані та фо-
ном екрана - максимальною;

- через кожні 30-40 хви-
лин необхідно робити хоча 
б-5-хвилинну перерву. Її мож-
на провести з користю, якщо 
зробити спеціальну гімнасти-
ку, що зміцнює очні м’язи.

3.Регулярно використовува-
ти препарати «штучної сльози» 
(сльозозамінники). Вони переш-
коджають висиханню сльози, зво-
ложують та захищають поверхню 
ока, усуваючи відчуття втоми, 
сухості та дискомфорту. Сльозо-
замінники мають різний склад і 
випускаються у вигляді розчинів 
очних крапель та у формі гелів.

Качан Н.В.,
дитячий офтальмолог 

вищої категорії ВОДКЛ 



28

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
10 УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОВ ОБ ИН-

ТИМНОЙ ЖИЗНИ
«Только после свадьбы» - оно того 

стоит. Провели ночь с любимым че-
ловеком только после брачной цере-
монии? Если да - мои поздравления! 
Ваше будущее выглядит по-настояще-
му безоблачным. Исследователь Дин 
Бисби из США опросил 2 000 человек, 
состоящих в браке об их сексуаль-
ной жизни. Результаты исследования 
больше походили на пропаганду сек-
суального воздержания. Пары, подо-
ждавшие с «первым разом» до брака, 
связывали не только заметно более 
крепкие узы. Они также были гораздо 
больше удовлетворены отношениями.

Секс - лучший в мире источник сча-
стья. Исследователи из Университета 
Нью-Гэмпшира опросили 16 000 чело-
век на предмет их отношения к половой 
жизни. Результат получился в лучших 
традициях «Капитана Очевидность» - 
ничто не делает нас такими счастливы-
ми, как секс. Затем они взяли и переве-
ли счастье в деньги. Вот их заключение: 
пара, у которой секс есть хотя бы раз в 
месяц, «зарабатывает» больше благода-
ря этому примерно на 40 000 евро в год!

Секс вылечит от страха сцены. У 
психолога Стюарта Броуди из шот-
ландского Университета Пейсли есть 
для вас отличный совет: перед важ-
ным выступлением займитесь любо-

вью. По просьбе Броуди 22 мужчины 
и 24 женщины в течение двух недель 
записывали сведения о своей сексу-
альной активности. После истечения 
срока все они должны были выполнить 
задание - и обязательно перед свиде-
телями. Одни выступали с речью, дру-
гие - решили математическую задач-
ку. Далее Броуди брал у них кровь на 
биохимический анализ. Он заметил, 
что самыми расслабленными были те 
участники, у которых за последние две 
недели был секс. И наоборот, больше 
всего нервничали те «подопытные», у 
которых секса слишком давно не было.

Секс оказывает благотворное вли-
яние на сердце, по крайней мере, на 
мужское. Шах Ибрахим из Бристоль-
ского университета в течение 20 лет на-
блюдал за 2 400 мужчинами из города 
Кайрфилли. Как выяснилось, регуляр-
ный оргазм снижал риск инфаркта и 
инсульта на 50%! Для этого, добавляет 
Ибрахим, нужно «не филонить» и за-
ниматься любовью 3–4 раза в неделю.

Женские слезы - смерть для муж-
ского либидо. Израильская исследо-
вательница Шани Гельштайн провела 
буквально «crazy» - эксперимент. Она 
попросила двух женщин посмотреть 
несколько грустных фильмов и собрать 
пролитые слезы в мензурку. Затем Гель-
штайн нашла 50 мужчин-доброволь-
цев и попросила каждого провести под 
носом полоску-тестер. На одни поло-
ски были нанесены женские слёзы, на 
другие - обычная вода с добавлением 
соли. Мужчины, вдохнувшие «слезки», 
находили сексуальных женщин на по-
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казанных фотографиях менее привле-
кательными! Гельштайн полагает, что 
слезы передают химические сигналы — 
а они апеллируют скорее к эмпатии (со-
чувствию, пониманию), чем к либидо.

Лишний вес серьезно вредит сек-
суальной жизни. Натали Байос из 
Университета Парижа провела опрос 
среди более чем 12 000 французов. 
Результат: у полных людей не только 
намного меньше половых партнеров, 
но и больше шансов заработать эрек-
тильную дисфункцию (импотенцию).

Женщины ассоциируют секс с под-
чинением. Эми Кифер из Мичиган-
ского университета посадила участниц 
своего эксперимента перед монито-
ром, на нем отображались различные 
слова. Кифер попросила испытуе-
мых реагировать как можно быстрее 
на слова, которые имеют отношение 
к подчинению. Слова были двух ти-
пов - имеющие отношение к сексу или 
полностью нейтральные. Как только 
женщины видели слово, по смыслу от-
носящееся к сексу, они сразу же реаги-
ровали на него как на «подчиняющее»! 
Вывод очевиден - секс и повиновение 
для прекрасной половины человече-
ства подсознательно ассоциируются.

У женщин есть «ген оргазма». По 
крайней мере, так считает ученый 
Тим Спектор из Больницы Сейнт То-
маса в Лондоне. Совместно с колле-
гами он опросил 4 000 близнецов на 
предмет их сексуальной жизни. При-
мерно каждая третья женщина со-
общила, что после половой близости 
либо никогда не испытывала оргазм, 
либо ощущала удовлетворение очень 
редко. Как отмечает в своей статье 

Спектор, невозможность добить-
ся экстаза во время полового акта на 
34% обусловлена наследственностью.

С обеспеченными мужчинами жен-
щины испытывают оргазм чаще. И 
еще один психологический курьез. 
Томас Поллет из Университета Нью-
касла на полном серьезе утверждает: 
женщины, чей партнер богат, испыты-
вают оргазм чаще. Гипотеза Поллета 
основывается на данных опроса, про-
веденного в Китае. 5 000 женщин за-
полнили анкету с вопросами о своей 
сексуальной жизни. Проанализировав 
результаты и отбросив лишнее, уче-
ный только развел руками: по всему 
выходит, что чем больше денег мужчи-
на зарабатывает, тем чаще его пассия 
доходит до высшей точки блаженства.

На то, чтобы заняться любовью, есть 
237 причин. Не можете придумать по-
вод для того, чтобы уговорить любимую 
на секс? Почитайте исследование Дэви-
да Басса и Синди Местон из Техасского 
университета. Несколько лет назад они 
опросили 400 человек на предмет того, 
почему именно они решают заняться 
сексом. Результат удивил - люди назва-
ли 237 самых разнообразных мотивов!

подготовил Владимир Цио,
член Молодёжной

организации журналистов
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ВЫБИРАЕМ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА

Офисная мебель должна быть кон-
структивно продуманной и удобной, ведь 
работники проводят там не мало време-
ни. Но прежде всего, выбирая мебель, вам 
нужно знать некоторые исходные пара-
метры, а именно: количество сотрудни-
ков, предполагаемое число посетителей, 
обязательно предусмотреть и варианты 
для дальнейшего расширения офиса.

Такая мебель должна обеспечивать 
разные конфигурации рабочих мест. 
Современные тенденции в мире произ-
водства мебельного дизайна предпола-
гают использование асимметричных и 
криволинейных конструкций. Возмож-
но, вам прекрасно подойдет стол, до-
полненный оригинальным элементом 
или изогнутый стол. Здесь необходимо 
проявить максимум фантазии, ведь, ме-
бель должна учитывать и современные 
тенденции в организации бизнеса. По-
этому желательно предусмотреть нали-
чие столиков для оргтехники, подставок.

Она должна легко разбираться и со-
бираться. При этом, после нескольких 
сборок-разборок она должна выглядеть 
как новая. Узнайте у производителя, ка-
кая фурнитура используется при изго-
товлении данного изделия, она должна 
быть долговечной. На долговечность 
влияет покрытие основы и материал, его 
сопротивление внешним воздействиям. 

В этом плане ДСП – это не самый уж 
плохой вариант. Применение ДСП также 
оправданно и с технологической точки 
зрения: оно создает ровную поверхность 
для нанесения поверхностного слоя, 
легче режется, кроится и отделывается, 
чем натуральные материалы. Она го-
раздо неприхотливее в использовании, 
чем из других натуральных материалов.

Желательно, чтобы вы самостоятель-
но смогли убедиться во всех свойствах 
выбираемых материалов для произ-
водства. Для этого у продавца или про-
изводителя должна быть экспозиция 
образцов материалов. Если после кон-
сультации с продавцом или производи-
телем вы сделали выбор, то надо сначала 
обсудить условия оплаты. Обычно это 
частичная предоплата (аванс) как под-
тверждение вашего заказа и составля-
ет она 50 % от общей стоимости заказа.

Компьютерная расстановка обыч-
но у большинства фирм бесплатная. 
Дополнительные услуги, такие как 
сборка/доставка, Вы также можете до-
бавить в заказ при желании. Главное 
помнить, что клиент - это Вы, а кли-
ент, как мы все помним, всегда прав.

ООО «Марбик»,
Тел.: 665 695

067-7-590-560 Вячеслав
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ЯК ПОКРАЩИТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ?

Батьки іноді забувають, що бачать світ по-ін-
шому, не так як діти. Вони впевнені, що діти 
бачать його «дорослими» очима. Найчастіше 
прояви цього помилкового твердження мож-
на спостерігати в тому, як батьки зацікавлю-
ють дитину в навчальному процесі. При цьо-
му керуються тими важелями впливу, які б 
могли зацікавити їх самих. А коли цей метод 
виявляється недієвім, взагалі вирішують, що 
зацікавленість не є обов’язковою і починають 
використовувати методи суворої дисципліни, 
примусу і підкупу. Підступність цих методів 
полягає в тому, що батьки отримують від дити-
ни бажаний результат і навіть не підозрюють, 
що сіють в землю зерно характерних проблем 
у майбутньому. Дуже важливим фактором, 
що впливає на підвищення зацікавленості у 
навчанні є суттєва відмінність таких понять, 
як процес і результат. Пропоную звернути-
ся до словника і розібратися в цій проблемі.

Результат – це заключний наслідок послідов-
них дій виражено якісно або кількісно. Процес 
– це сукупність ряду послідовних дій, спря-
мованих на досягнення певного результату.

Доросла людина маючи достатню кількість 
досвіду може сформувати бажаний результат 
від будь-якої діяльності. При цьому сам про-
цес досягнення поставленої мети автоматич-
но стає головним ключем до результату, тому 
дорослій людині не доводиться пояснювати 
чому важливо виконувати ці дії, на достат-
ньо високому рівні. Для дорослих важливим 
є концентрація уваги на результаті, а не на 
процесі досягнення. Звичайно тільки якісне 
виконання певних дій приведе до задумано-
го, але мотивує дорослого саме фокус ува-
ги на результаті. Через цю позицію батьки 
орієнтують своїх дітей на результат (виконай 
уроки – подивишся мультфільм, отримаєш за 
завдання 10 балів – куплю машинку і т. д.). І 
диво в тому, що ці методи приносять свої пло-
ди, діти виконують задані батьками умови, 
хоча найчастіше без особливого задоволення. 
Розглянемо вище сказане на прикладі. Дитина 
приносить 10 балів зі школи (результат) при 
цьому списує завдання у іншого учня (про-
цес). Уроки вдома дитина виконує (результат) 

через власні сльози та за допомогою батьків 
(процес). Отримавши результат батьки заспо-
коюються тим, що їх методи виховання діють.

Пропоную розглянути як це відбувається 
насправді. Важливо відмітити, що для ро-
звитку і підготовки дитини головним є про-
цес виконання дій, а не результат отриманий 
внаслідок цих дій. У цьому полягає прин-
ципова відмінність від дорослих. Уявіть на 
хвилинку, чи ви досягли б своїх результатів 
як би ваше відношення до процесу було б 
безвідповідальним? А коли ще вчитися не-
сти відповідальність за дії, як не в дитинстві? 
Тому так важливо зацікавити дитину про-
цесом досягнення результату. А результат 
для дітей є нагородою за вірно виконані дії.

Орієнтуючи дитину дошкільного і молод-
шого шкільного віку на результат в більшій 
мірі, ніж на процес і перевіряючи тільки його, 
батьки формують невірне ставлення дитини 
до виконання поставлених завдань. Тільки у 
підвищенні зацікавленості дітей до навчаль-
ного процесу лежить успіх підготовки дитини 
до школи і покращення результатів навчання.

Центр розвитку дитини “ВЕСЕЛКА”
Центр спеціалізований 

на підготовці до школи!
* Підготовка до школи: Загальна - 3 роки), 

Базова - 2 роки, Основна - 1 рік
* Міні-садок з 2 років 

* Студія Живопису (акриловий, масляний, 
графіка) для дітей від 6 років

* Ранній розвиток дитини від 1,5 року
* Творчість

* Танці
тел.: 097-003-00-87
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ГАЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ВИННИЦЕ

ГБО (газобаллонное оборудова-
ние) в автомобиле дает возможность 
использовать альтернативный более 
дешевый и более щадящий вид то-
плива - газ. Это дает возможность су-
щественно экономить на передвиже-
нии машиной. В сегодняшнее время 
существует достаточное количество 
газовых АЗС (ГАЗС) в Виннице, об-
ласти и в Украине в целом, чтоб ком-
фортно ездить на этом виде топлива.

Кроме существенной экономии 
ГБО является более экологически 
чистым и щадящим видом топлива 
для двигателя, позволяя уменьшить 
износ и ударные нагрузки на двига-
тель, более качественное сжигание 
топлива (увеличение КПД), отсут-
ствие нагара и грязи. Кроме того, 
авто начинает ехать значительно 
тише и мягче. Еще одним плюсом 
является отсутствие необходимо-
сти прогревания двигателя на этом 
виде топлива и более редкая заме-
на масла по сравнению с бензином.

ГБО еще дает возможность луч-
ше контролировать агрессивность 
автомобиля выбирая один из ре-
жимов от самого экономного до 
самого спортивного без дополни-
тельной чиповки или тюниинга. А 
если Вам захотелось проехаться на 
бензине, то Вы всегда можете пря-
мо во время езды переключить ре-
жим на необходимый вид топлива

Нашим клиентам мы предостав-
ляем услуги: установка ГБО; на-
стройка; компьютерная диагно-

стика; устранение проблем с ГБО; 
помощь в переоформлении доку-
ментов на авто; гарантийное об-
служивание на наше оборудование.

На установленное нами обору-
дование мы предоставляем га-
рантийное обслуживание при 
отсутствии самостоятельного вме-
шательства. Наши услуги включа-
ют как газобаллонное оборудова-
ние установленное у нас, так и уже 
установленное оборудование сто-
ронними лицами. К каждому кли-
енту у нас индивидуальный подход.

Перевод авто на ГБО помо-
гает экономить деньги и прод-
левает сохранность двигателя. 

Звоните и подъезжайте и мы 
проконсультируем Вас по пово-
ду лучшего ГБО для Вашего авто. 
Более 10 лет выполняем переобо-
рудование автомобилей, и имеем 
огромный опыт в ремонте и диа-
гностике газового оборудования.

Валентин +38 (098) 909-99-09 
valentingaz@rambler.ru 

г. Винница, с. Якушинцы 
(3 км от Западного автовокзала 

или Эпицентра)
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ИСПРАВИТЬ РАЗЛИЧИЯ НАПИСАНИЯ ИМЕНИ ИЛИ ФАМИЛИИ 

В ДОКУМЕНТАХ: К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ
Раньше не очень обращали внимания, На-

талья Вы или Наталия, Анна или Нюся, на 
украинском языке Анна - Ганна, Євген - Єв-
геній. Сегодня это может вылиться в невыда-
чу Вам свидетельства о праве собственности 
или о наследстве. Транслитерация имени на 
иностранный язык тоже измениться. В пере-
водах имена будут отличаться. Если к родному 
чиновнику воззвать как-то можно, то к ино-
странному - намного труднее. Что делать, куда 
бежать, если вдруг обнаружились различия 
написания имени или фамилии в документах?

Проблема: разночтения имени или фа-
милии в Ваших собственных документах.

Уровень сложности I: докумен-
ты Ваши, Вы живете в Украине

Решение: заявление о внесении изменений в 
актовую запись можно подать в отдел РАГС по 
месту жительства. Дальше все в руках регистра-
торов РАГСа – дело об изменении, по закону, 
формируется в течение 3 месяцев (быстрее пой-
дет, если актовая запись была сделана в Украине, 
медленнее, если необходимо обращаться в ком-
петентные органы других государств). Если Вы 
поженились, а решение об изменении фамилии 
приняли после регистрации брака, можно обра-
титься в орган РАГС, регистрировавший брак.

Уровень сложности I а: документы Ваши, 
Вы живете в Украине, но зарегистрированы 
на временно оккупированной территории.

Решение: заявление о внесении изменений 
в актовую запись можно подать в любом удоб-
ном для Вас отделе РАГС по месту жительства.

Уровень сложности II: документы Ваши, 
Вы – гражданин Украины, живете за предела-
ми Украины, состоите на консульском учете.

Решение: заявление о внесении изменений 
в актовую запись можно подать в диплома-
тическое представительство или консульское 
учреждение Украины как гражданам Украины, 
так и иностранцам, а уже дипломатическое 
представительство или консульство посыла-
ют запросы, через МИД и Минюст Украины 
для получения полных выписок и необходи-

мых документов, формируют дела и передают 
в орган РАГС, где и была допущена ошибка.

Уровень сложности III: докумен-
ты Ваши, Вы – не гражданин Украины.

Решение: Вам – в Печерское рай-
онное управление юстиции в г. Киеве

Уровень сложности IV: доку-
менты принадлежат Вашим близ-
ким родственникам, ныне покойным.

Если речь идет об оформлении наследства, в 
сложных случаях доказывать, что все докумен-
ты принадлежат тому же лицу, придется через 
суд. Но если справки Вам необходимо для до-
казательства национальности для получения 
визы поздних переселенцев (доказать немец-
кую национальность) или визы как еврейских 
эмигрантов, для получения «карты поляка» 
или вида на жительство любой другой страны, 
суд, скорее всего, Вам во многом не поможет. 
Раньше экспертизу документов делал и справки 
выдавал Институт ономастики, занимавшийся 
проблемами личных имен. Потом его закрыли, и 
несколько лет функции его выполнять было не-
кому. Часто чиновники посылали к нам, в бюро 
переводов, но мы - коммерческая организа-
ция, и выдавать такие справки не имеем права.

И вот - прекрасная новость!
Решение: Обратитесь в Украинское бюро 

лингвистических экспертиз. Послать сканы до-
кументов на экспертизу можно в электронном 
виде, и на основании этого получить экспертное 
заключение быстро и совсем за небольшие день-
ги. А оригинал Вам пришлют домой Укрпочтой!
Украинское бюро лингвистических экспертиз 
компетентно устанавливать идентичность отли-
чающихся записей Ваших документов. Любезно 
делимся ссылочкой на их сайт http://lingvoexpert.
org.ua/ru/names и телефонами(044) 279-02-27, 
(044) 587-80-98, 095-852-08-08, 097-551-57-78. 

Для получения экспертного заключения сна-
чала узнайте по телефону, возможен ли 

в Вашем случае положительный результат 
и какова стоимость. 

Наши контакты ул. Пирогова, 23 Б, третий 
этаж, к.314 (справа от эскалатора), 

«Фериде Плаза»
Тел.: +380679906745, +380636342828, 0432 

692929 (Вика), 0432 550829 (Оля). Заключения 
(тариф зависит от степени сложности).
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ТОП-5 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МІСЦЬ 

ДЛЯ ПРОГУЛЯНОК ЗАКОХАНИХ
Куди повести свою половинку в 

нашому місті на побачення, щоб 
вона запам’ятала його надовго? Про-
понуємо п’ять найпопулярніших 
романтичних місць у м. Вінниці.

Пам’ятний знак «Я тебе люблю». 
Розташований у Центральному місь-
кому парку, неподалік від планетарію. 
Скульптура, що «розповідає» про люд-
ські почуття – гранітний камінь, на 
якому викарбувано форму серця. Ро-
мантики вашому побаченню додасть 
не лише пам’ятник, а лавочки навко-
ло нього, пофарбовані в білий колір, 
увінчані залізними арками, які ство-
рені також у формі сердець. На ці арки 
молодята вішають замки. Нині там їх 
багато із різноманітними надписами, 
що символізують міцність почуттів.

Центр міста. Можливо, для вашої 
половинки м. Вінниця є маловідоме. 
У такому випадку гарним місцем для 
прогулянки стануть найвишуканіші 
вулиці в центрі. Що може бути роман-
тичніше за споглядання архітектурних 
шедеврів, розташованих яскравою 
панорамою, особливо у вечірній час. 
Прихильність гарантовано не лише 
одне до одного, а й до чудового міста.

Площа Гагаріна. Місце, яке можна 
назвати вінницькою Меккою – онов-
лена площа Гагаріна. Для всіх, хто тут 
прогулюється, своєрідним обов’язко-
вим ритуалом є сфотографуватися біля 
пам’ятного знака «I LoveVinnytsia». 
Згори відкривається вид на централь-
ний вхід до міського парку, а також 
на рух вінницьких трамваїв. Роман-

тика тут особлива: якщо піднятися 
на найвищу точку площі ввечері і за-
плющити очі, здається, ніби пливеш, 
як у відомому фільмі: «Титанік»…

Вінницькі фонтани. Дивно було б 
не згадати про славнозвісні вінницькі 
фонтани, що в руслі річки Південний 
Буг поблизу острова Кемпа, відомі в 
Україні й далеко за її межами. Про пози-
тивну енергію, яку вони випромінюють, 
не варто багато розповідати, тут до-
статньо зауважити – мистецька феєрія.

Вінницькі трамваї. Несподівано? 
Здавалося б, що може бути роман-
тичного у звичайному громадському 
транспорті? Якщо ввечері бажаєте 
здійснити прогулянку містом, спро-
буйте скористатися вечірнім трамваєм. 
І вся краса біля ваших ніг. Із восьмої до 
одинадцятої години вечора вже не так 
людно. Мешканці міста здебільшого 
повернулися додому, а в салоні можна 
зустріти молодь, романтиків, шукачів 
пригод… Чому б не помилуватися ніч-
ним містом у русі? Картинки швидко 
змінюються, отже, не набридають. Єди-
ний мінус – о двадцять третій трамвай 
прямує в депо. У цьому випадку до-
поможуть нічні маршрутки. З вікон 
містом так не намилуєшся, але додому 
повернутися вдасться з комфортом.

Діана Колесник
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СОВЕТЫ ЛЮДЯМ С ЛИШНИМ ВЕСОМ

Избыточный вес оказывает негатив-
ное влияние не только на наше физиче-
ское здоровье, но и оказывает мощное 
психологическое давление, вызывает 
чувство неполноценности, неудовлетво-
ренности и подрывает нашу уверенность 
в себе. В статье приведен список советов, 
благодаря которым вы научитесь жить 
полноценной жизнью прямо сейчас, не-
смотря на лишние килограммы. Даже 
когда вы работаете над своим телом с 
целью сбросить лишние килограммы, 
вы можете чувствовать себя плохо и 
подавленно, что мешает вам полноцен-
ной работе над собой и полной отдаче.

Исполняйте свои желания сейчас. 
Помимо обретения стройной фигуры, у 
вас существует ещё множество различ-
ных желаний, но вы решили для себя, 
что уделите им внимание только после 
решения своей проблемы лишнего веса. 
Не совершайте такую ошибку! Не жди-
те, исполняйте свои желания прямо се-
годня и прямо сейчас. Это позволит вам 
чувствовать себя более жизнерадост-
ной и живущей наполненной жизнью.

Выглядите прекрасно. Не ждите, пока 
сбросите лишний вес, чтобы одевать кра-
сивые одежду, носить сексуальное ниж-
нее белье. Ощущение что вы красивы при-
даст вам дополнительную бодрость духа.

Не носите одежду, которая не под-

ходит вам по размеру. Не надо ста-
раться влезать в одежду, которая на 
несколько размеров меньше действи-
тельного. Дискомфорт будет постоян-
но напоминать вам о ваших проблемах.

Занимайтесь физической активно-
стью 30 минут в день 4-5 раз в неде-
лю. Физические упражнения не только 
помогут вам сбросить лишний вес, но 
и предотвратят стрессовые состояния. 
Упражнения являются отличным ан-
тидепрессантом и заметно повыша-
ют ваше настроение с первых минут.

Не позволяйте различным людям 
заставлять вас чувствовать себя дис-
комфортно. Вместо этого сосредо-
точьте общение на тех людях, которые 
прошли или проходят через такую же 
проблему. Не забывайте также об об-
щении с близкими людьми, которые 
всегда любят вас такой, какая вы есть.

Сконцентрируйтесь на здоровых 
привычках, а не на ограничениях. 
Вместо того чтобы жестко ограничи-
вать себя в количестве еды и пробо-
вать различные диеты, развивайте в 
себе полезные здоровые привычки, 
которые помогут вам восстановить 
прекрасную фигуру и самочувствие.

Эти шаги позволят вам чувствовать 
себя хорошо на любом из этапов работы 
над своей проблемой. Трудности с лиш-
ним весом оказывают на нас постоян-
ное давление, но с помощью различных 
приемов и советов мы можем всё равно 
чувствовать себя хорошо и с энтузиаз-
мом двигаться к поставленным целям.

Качановський 
Мирослав Михайлович,

член Молодёжной 
организации журналистов
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ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ РЕБЕНКУ...

НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
Если родитель не лезет за словом 

в карман - это ещё не повод для ра-
дости. Выражения взрослых могут 
оказаться обидными и жутко вред-
ными для детей. Проверьте фразы 
по списку и в случае обнаружения 
чего-то подобного замените их. 

«Будешь так себя вести, тебя уне-
сёт соседская собака, зубная фея, 
работник полиции». Особенно не-
приятно ребёнку слышать запуги-
вания перед сном. Дети очень верят 
взрослым, а раз тебе авторитетно со-
общают о тревожном явлении, ско-
рее всего, это что-то может значить. 
Недалеко и до неврозов. Кстати, с 
четырёх до шести лет у дошкольника 
– возраст иррациональных страхов.

«А я догадался, откуда у тебя руки 
растут!». «руки-крюки» и «пустая 
голова» – казалось бы, невинные 
словечки в адрес человека, кото-
рый перевернул на диван сгущёнку. 
Это опасный путь: дети формиру-
ют собственный образ исходя из 
наших слов о них. Гораздо лучше 
постоянно указывать, что сердце – 
доброе, голова – светлая, руки – ум-
ные, ноги – быстрые. Согласно за-
конам психологии, так оно и будет.

«Ну-ка, не реви! Ты же маль-
чик/девочка/потомок Чингисха-
на!». Отрицание чувств ребёнка 
вылезает боком всем участникам. 
И лучше всего пожалеть и выяс-
нить причину огорчения. Второй 

минус этой фразы в том, что она 
формирует невозможность дости-
жения некоего эталона. Как будто 
бы этот эталон где-то висит и све-
тит, ребёнок должен к нему тянуть-
ся, но, увы, заплакал и осрамился.

«Да мы с отцом всё для тебя... Всю 
жизнь посвятили, все деньги «вбуха-
ли»! Вот этими самыми мозолисты-
ми руками!». Многие удивятся, но 
никто никого не просит посвящать 
ему жизнь. Эта ноша великовата для 
человека любого размера – знать, что 
кто-то пожертвовал для тебя самым 
ценным. Особенно если расплатить-
ся нечем. Чувство вины впивается в 
ребёнка намертво и сильно отравля-
ет жизнь, а также ваши отношения.

«Эх, я-то в твои годы! Побеждал 
на соревнованиях по метанию ведра. 
Вся школа меня боялась!». Несмо-
тря на то, что хвастаются родите-
ли обычно какими-то идиотскими 
вещами, детям хочется быть на них 
похожими, особенно если они всё 
время подчеркивают важность «по-
хожести» подобными словами. От-
сюда и до выученной беспомощно-
сти рукой подать: когда уверенность 
«я не могу» перерастает в убежде-
ние «мне не стоит и пытаться».

«Всё равно поедем на каникулы к 
бабушке. И меня не волнует, что ты 
там хочешь». Логика ребёнка такова: 
«Если маму не волнуют мои ожида-
ния, значит, они и правда не важны. 
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А если они не важны, то и сам я вро-
де как-то не очень важен». Между 
тем в психологии принято считать, 
что родители должны формировать 
у детей обратные вещи, например, 
базовое доверие к жизни, чувство 
собственной ценности и значимо-
сти. Так что фразу лучше перефор-
мулировать: «Я знаю, что тебе хоте-
лось бы в Диснейленд, и мне очень 
важно твоё мнение, но, к сожалению, 
мы не можем себе этого позволить ».

«Ещё раз схлопочешь двойку, 
приставки тебе не видать!». Вместо 
джойстика вы можете грозить ли-
шением карманных денег, выход-
ных дней или порций мороженого 
– суть не важна. Здесь происходят 
две печальные вещи: во-первых, 
подмена мотивации (человек как 
будто должен учиться лишь для того, 
чтоб ему разрешили поиграть с 
джойстиком), а во-вторых, возве-
дение этой сомнительной награды 
в культ и высшее удовольствие. По-
добная беседа должна проходить 
отдельно от эмоционально на-
сыщенного разговора о двойках.

«Ну-ка, крошки собрал! Вышел из-
за стола! Поклонился гостям, я ска-
зал!». Так с ребятами разговаривают 
в армии, в школе и некоторые папы. 
Когда глаголы стоят в прошедшем 
времени, ослушание не подразуме-
вается. Другой эффект от таких слов 
заключён в том, что они унижают 
человеческое достоинство и напря-
мую бьют по личности, ломая её. 
Воспитанный на глаголах прошед-

шего времени ребёнок привыкает 
к тому, что силе надо подчиняться.

«Что? Ты боишься спать в палатке? 
И слышать такого не хочу.». Отри-
цая страхи ребёнка, вы не избавля-
ете его от них. Вы просто отправ-
ляете недвусмысленное послание: 
«Родитель в упор не видит твоих 
проблем». Да, может быть, дракон-
чик в шкафу кажется вам ерундой, 
но для ребёнка он реален, как и те 
22 привидения под раковиной. Здо-
рово, если, обращаясь к вам, ребё-
нок любого возраста будет нахо-
дить поддержку и сопереживание.

«Как размножаются одуванчики? 
Ну уж нет! Тебе это знать рановато!». 
Произнося что-то похожее регуляр-
но, вы навсегда избавитесь от раз-
ных неудобных детских вопросов, 
потому что их он станет адресовать 
кому-то более компетентному, вро-
де товарища на улице. Если вопрос 
о том, что такое «оргазм» застал вас 
врасплох, можете сказать: «Я сейчас 
не готов ответить, мне нужно неко-
торое время». После чего стоит об-
ложиться специальной литературой, 
прослушать парочку тематических 
вебинаров «Как рассказать детям 
про это» и выйти, наконец, к ребёнку 
с нарисованной схемой. Там вы, ско-
рее всего, обнаружите, что он давно 
потерял интерес к оргазму и теперь 
поглощён проблемами взаимосвя-
зи между религией и терроризмом.

Ирина Беляева,
психолог и педагог



38

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

Ви займаєтесь спортом регулярно (тренажерні зали, фіт-
нес, танці, тощо)?

чоловіки - так   15.4%
чоловіки -  ні   23.1%

жінки - так   7.7%
жінки - ні   53.8%

Діти українських чиновників обов»язково моральні де-
граданти? (відповіді бажано з власного досвіду)

Так   62.5%
Ні   37.5%

Ви витрачаєте свої кошти на благодійність (дитячі будин-
ки, будинки пристарілих, притулки для тварин і т.д.)?

Так   55.6%
Ні   44.4%

Правління якого з президентів України Ви вважаєте най-
кращим?

Кравчук   16%
Кучма   38.7%

Ющенко   11.3%
Янукович   18.4%

Порошенко   15.6%

Те що в Україні дозволені аборти, добре чи погано?
Добре   67.9%
Погано   32.1%

ДУМКИ ВІННИЧАН
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ1

П. П «Надія 
Стартер»

Запчастини до іномарок: 
стартери, генератори, 

електрика, електроніка

ринок «Сатурн», №320 
тел.: (067) 586-17-90, 

(067) 282-11-34
mariya_ark@mail.ru

Продаж б/у запчастин. 
Покупка аварійних авто. 

Комп’ютерна діагностика 

тел.: (0432) 57-54-73, 
(067) 430-29-93, 
(093) 806-50-77

pegas-auto.com.ua

Передні сидіння для будь-яких авто, 
катерів, тракторів. 

Шкіряні сидіння Recaro.  
Ексклюзивний широкий вибір.

тел.: (097) 244-31-11
(063) 277-00-20

автомагазин

АВТОСВІТ
запчастини до всіх марок авто, нові 

шини, фільтра, масла, автохімія 
та багато іншого

вул. К. Коріатовичів 
(Свердлова), 145

тел.: (068) 142-02-84,
(073) 067-26-73

ТЕХНО-   
ІНТЕРКОМ

Изготовление автомобильных прицепов, 
высокого качества, надёжности 

и функциональности 

ПГТ Сутиски, 
ул. Ленина, 114

тел.:  (097) 246-79-36
(098) 390-55-83

www.tehnointercom.in.ua
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Автозапчастини до 
легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків

вул.  Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 

(ЦМС “Локомотив”)
тел.:  (0432) 69-89-12 

(063) 223-89-53
(067) 954-49-14

АВТОЗАПЧАСТИНИ Запчастини до автомобілів 
DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta, 

CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

вул. Костя Широцького 
(Щорса), 8

тел.: (0432) 63-61-66
(067) 430-54-60
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АВТОВИКУП2

Срочный выкуп авто в Виннице 
и области. Выкуп после ДТП 

и кредитный

тел.: (093) 748-31-34, 
(050) 461-44-55, 
(096) 156-02-33

shambrik@gmail.com

АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ3

Аварійне відкриття автомобілів. 
Виготовлення автоключів, 

з транспондером (чіп-ключ).
Виготовлення ключів до замку. 

Зміна секретності

Вул. Пирогова, 31 
(ТД «Бастилія»)тел.: 

(096) 374-80-74
(093) 612-33-22
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АВТО
КОНДИЦІО-

НЕРИ

Заправка та обслуговування 
автокондиціонерів. Ремонт 

автообігрівачів

с. Якушенці, 
вул. Колгоспна, 7А

тел.: (097) 507-95-55, 
(098) 005-57-55

ice-avto.uaprom.net
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Аргонная 
сварка

Ремонт авторадиаторов всех 
типов

пер. Костя Широцкого 
(Щорса), 14А

тел.: (067) 917-95-35 
(067) 130-07-19

АВТОШТОРМ

ВИГОТОВЛЕННЯ: сайлентблоків, направляючих 
супортів. РЕСТАВРАЦІЯ: ходової, алюмінієвих ричагів 

(гарантія 50 тис.). БЕЗКОШТОВНА 
ДІАГНОСТИКА ХОДОВОЇ. Відновлення задніх балок а/м 

“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

тел.: (0432) 69-77-00
 (067) 741-09-03

Удаление вмятин без покраски,
ремонт трещин и осколков 

любого стекла
(098) 06 55 444
(063) 74 88 444

vk.com/id407600835
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СТО Ремонт моторов и ходовой. 
Рихтовочные работы

вул. Костя 
Широцького, 12
(067) 430-20-26,
(063) 823-21-65

ТОВ “СИГНАЛ” Капітальний ремонт двигунів. 
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт 

головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 
Шліфування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Костя Широцького 
(Щорса), 14А

тел.: (0432) 61-27-94,
(098) 007-96-46, (063) 103-31-51,

(0432) 55-38-05
2012signal@gmail.com
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П.П 
МУЗИКА

Ремонт відчізняних та зарубіжних авто. 
Ремонт двигунів, ходової, електрооблад-
нання. Токарні, координаторно-розточні, 

плоскошліфувальні роботи

вул. Пирогова, 274
тел.: (0432) 43-91-18,

(067) 757-31-27

autoSPA
Центр сервісного обслуговування автомобі-
лів. Професійна мийка, хімчистка, прання 

килимів. 
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО

Працюємо з 800 до 2200

вул. Брацлавська 
(Островського), 107
тел.: (098) 746-94-72

(067) 131-46-24

МАГАЗИН  МАЙСТЕРНЯ Стартери, генератори, комплектуючі на 
легкові, грузові авто і спецтехніку. 

Діагностика, ремонт 
будь-якої складності

вул. Пирогова, 148
тел.: (068) 785-44-49

(063) 105-44-99
(063) 660-94-74

ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА4

Велосипеди, мопеди, бензопили а 
також широкий вибір запчастин та 

комплектуючих до них

вул. Шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82, 

(067) 726-61-94
www.velomoto.vn.ua

Продаж велосипедів та аксесуарів
ремонт та обслуговування велосипедів

Порошкова покраска рам та других компонентів
Підбір, продаж та встановлення авто-багажників

ремонт, обслуговування лиж та сноубордів

вул. Пирогова, 135
(0432) 67-27-33
(098) 477-16-13                        
(063) 776-42-12
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ5
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ6

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Вантажні перевезення до 3 тон 
різних розмірів і об’ємів

(Renault, Газель)
(067) 799-03-16
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БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

Надаємо послуги «Бобкет» 
мініекскаватора, Екскаватора.

Вивіз будівельного сміття.
Демонтаж будівель

тел.: (096) 054-18-15
(097) 971-05-01
(096) 055-67-07
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БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА7

ТОВ 
«ГЕВІНЕР»

Надаємо послуги бульдозерів, автокра-
нів, самоскидів, екскаваторів. 

Пропонуємо геодезійні послуги та виве-
зення будь-яких будівельних матеріалів

вул. Липовецька, 6А, 
оф. 501, ТЦ «Віват»

тел.: (067) 430-80-82, 
(067) 322-11-07, 
(0432) 62-24-40
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ8

Проектування, виготовлення та встанов-
лення виробів з мрамору.
Художня обробка каменю.

Граніт (брущатка), кварцит, мармур.

Зодчих,10
  (067) 963-30-04, 
(093) 485-48-58

www.mramorvn.com.ua
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ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами 

марки М-100, М-75

вул. Д. Нечая, 55
тел.: (0432) 68-98-67

(067) 430-89-60

ФОП Стасенко
Ламінат

«Затишний дім»

Ламінат Kronopol, Platinum.
Шпатлівка Evrogips, Saten.

Сухі будівельні суміші Master

вул. Київська, 16
тел.: (0432) 67-15-85

(098) 227-23-17
(067) 236-00-05
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Цемент «Зодчий»
Тримає міцно 

тел.: (067) 430-64-96
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
(04334) 2-87-75

ГАЗОБЕТОН
Газобетон, пінобетон (10, 15, 20x30x60) 

від 850 грн/м. куб; шлакоблок від 
8 грн/шт. Керамзито-газобетон 
(утеплювач) від 550 грн/м. куб

тел.: (063) 295-92-11, 
(067) 732-50-46, 
(068) 837-75-77, 
(093) 887-86-81



54

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

Укладка плитки 
любой сложности

тел.: (098) 341-06-35

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

тел.: (0432) 55-62-52,
вул. Чорновола, 14

55-43-43

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ10

ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ9

ФОП КОВАЛЕНКО О.Г. ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19

27-59-87
(067) 490-79-28

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДЕРЕ-
ВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. МЕТАЛО-КАРКАС.

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

тел.: (096) 468-34-09
(093) 631-04-99
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ВБК - від фундаменту до даху
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ, 

житлових приміщень, сучасних офісів та інших об’єктів 
виробничого та соціально-побутового призначення

вул. Залізнична, 13
тел.: (0432) 27-48-81 

27-66-50
e-mail: vbk@vbk.com.ua

www.vbk.com.ua

Асфальтування доріг, дворів приват-
ного сектору, промислових територій, 

парковок

вул. Архітектора 
Артинова, 46, оф. 89
тел.: (0432) 69-35-68

(098) 686-16-44
(067) 983-25-56

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ11
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ12
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)14

Підготовка документів: для будівельного паспорту, повідомлень про початок
будівництва, декларацій, дозволів; для введення об’єкту в експлуатацію.
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів
Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови
Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів
Оформлення документації на земельні ділянки

вул. Соборна, 85,
каб. 12

тел.: (068) 786-31-30
ТОВ “АРХІТЕКТУРНО-

ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ
“ПЛЯСОВИЦЯ” АРХІТЕКТУРА, ДИЗАЙН.

Проектування усіх видів споруд

вул. Келецька, 39
тел.: (0432) 67-01-70

(097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН13

Створення унікального інтер’еру:
- пейзажі (природа, місто);

- розпис дитячіх кімнат;
- розпис стін простим або складним узором

тел.: (093) 822-29-94, 
(050) 228-61-09
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ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ15
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Промышленное холодоснабжение
Кондиционеры для дома и промышленности. 

Торгово-холодильное оборудование.
 Монтаж, ремонт, сервис

тел.: (0432) 65-94-66
(097) 633-23-12
(093) 060-04-03

www.vinholod.com.ua

КЛІМАТ БУД СЕРВІС
Вентиляція. Кондиціювання

Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої 
вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50

(067) 430-10-30

Виготовлення та продаж паливних 
брикетів з дубової тирси, паливних 

палет з соломи та деревини

Вінницька обл., 
Липовецький р-н, 

с. Сиваківці, 
вул. 60-річчя Жовтня, 2А

тел.: (098) 087-07-07, 
(098) 530-11-00
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Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ

вул. Магістратська 
(Першотравнева), 88,

2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97

(096) 10-10-555
www.5-okean.com

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”. 

Обігрівачі керамічні «Теплокерамік», інфрачервоні «ENSA»
Системи водопостачання та каналізації. 

Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Миколи Оводова 
(Козицького), 63

тел.: (0432) 67-16-66
(067) 409-17-89

e-mail: myteos@ukr.net

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ. СИСТЕМИ 
ВОДООЧИСТКИ.16

Обладнання. Аксесуари. Хімічні 
засоби. Обслуговування

вул. 600-річчя, 17Г
bassein@i.ua

www.tvoybassein.vn.ua
тел.: (0432) 69-02-79,

(097) 18-333-44

ТЕХНІЧНІ ГАЗИ17

НАТЯЖНІ СТЕЛІ18

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

Гарантія якості. Індивідуальний дизайн.
Натяжні стелі комбінованих кольорів.
Натяжні стелі з нанесенням малюнку.

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (093) 526-77-95
(067) 917-88-61

www.vip-deko.com.ua, 
вул. Воїнів-Інтернаціона-

лістів, 14А

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ19

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ Металопластикові вікна та двері, 

балкони, ролети, жалюзі
ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ

вул. Нансена, 1а
 тел.: (067) 322-28-10

(093) 780-88-41
(0432) 693-695

www.viknaroff.com
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Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 
високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом

вул. Театральна, 10
тел: (096) 192-35-28
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ20

Дерев’яні сходи, двері, меблі
вул. Чехова, 14

тел.: (068) 770-39-77,
(063) 435-13-55
www.mig.vn.ua

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, 
балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

тел.: (0432) 52-98-90
(0432) 55-10-08, 53-72-71

(097) 328-22-20
(067) 789-92-89
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Двері вхідні броньовані вітчизняного 
виробництва за найкращою ціною.

Виготовлення за індивідуальним заказом.
Спеціальні умови для дилерів

пров. Цегельний, 2
тел.: (0432) 65-55-90

(067) 911-64-06
(093) 315-01-66

www.milano.com.ua
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ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ21

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

від, освітлення, розетки, вимикачі, реле, 
пускачі, стабілізатори напруги.

Діє гнучка система знижок!

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-19-17
oblik@cdmaua.com
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Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-95-22, 57-30-82

факс: (0432) 57-19-30
elektrokontakt@ukr.net

www.elektrokontakt.com.ua 
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освіт-
лення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабілізатори 
напруги. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та монтажні роботи 

систем енергозбереження
 Ліц. АД №030037 від 17.02.2012р Державної архітектурно-будівельної інспекції України

вул. Пирогова, 151А, оф. 23
тел.: (0432) 57-51-57
факс: (0432) 57-19-19

оffice@energooblik.com.ua
www.energooblik.com.ua

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ22

Изготовление эксклюзивных кованых изделий 
по индивидуальным заказам любой сложности 

(ворота, калитки, ограждения, кованые лестницы, 
балконы, беседки). Высокое качество 

и неповторимый дизайн

ул. Московская, 109
 тел:  (067) 324-28-80

www.svarog-kovka.com.ua
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Болти, гайки, цвяхи, шайби, лан-
цюги, госптовари, сітка рабиця, ка-
нати сталеві, виробництво стропів 

під замовлення

вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 62-14-41, 27-77-78

вул. Київська, 78
тел.: (0432) 55-42-58, 55-42-68

ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ” Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

теплиць та парників,
а також будь-які вироби з металу

вул. Привокзальна, 40
тел.: (0432) 27-50-04,

(050) 538-52-08
e-mail: sintez@vn.ua

MAD WELDERS
Изделия в направлении 

техно-арт. У нас Вы найдете 
подарки на любой вкус!

тел.: (097) 960-75-04
vk.com/id345273968

Металопрокат та труби 
зі складу в Вінниці 

тел.: (0432) 66-48-25, 
66-42-12, 53-95-97, 

(050) 352-62-54, 
(067) 445-92-41

sigma.vn.ua
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БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ23

САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 24

КОМПЛЕКСНА 
ОСЕЛЯ

Кухні. Спальні. Вітальні. Шафи-купе. 
Гардеробні. Дитячі. Офісні. Торгове 

обладнання

тел.: (063) 607-71-22, 
(096) 279-39-74,
(096)  809-78-83

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

тел.:  (063) 145-10-12
www.vndcompany.com.ua
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МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.

КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ, 
ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.  

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

тел.: (096) 644-99-44
вул. Пирогова, 105, тел. :55-47-87
 пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)

вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК» 
 тел.: (098) 722-99-30, (097) 

117-77-61

Індивідуально виготовляєм меблі: кухні, 
спальні, дитячі, шафи купе. Поклейка ПВХ. 

Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника

вул. Гонти, 39А, 
оф. 104

(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03
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ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. 25

ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ26

Торгівельне обладнання (для магазинів, 
ресторанів), холодильне обладнання, касові 
бокси,  складські стелажі, системи для супер-

маркетів

вул. Київська, 16, офіс 315
allis-trade.com.ua

тел.: (0432) 551-551
(050) 378-83-25
(097) 041-57-07
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ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ27
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НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ, 

ПАЛЬТО, КУРТКИ

ТЦ «4 сезони», бут. №10, 
вул. Коцюбинського, 25

ТК «Жовтень», бут. №1-14, 
вул.: Коцюбинського, 34

(097) 887-93-83

ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ28

ЄВГЕНІЯ
ШТОРИ  ТЮЛЬ

спеціалізований
салон-магазин

Немирівське шосе, 15, 
тел.: (0432) 55-10-14 

(097) 133-34-33
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ29

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ 30
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МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО31

СПОРТИВНІ ТОВАРИ32

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ33

Крамничка  
«Здоров’я»

Натуральні, дієтичні та екопродукти: олії, фі-
тобальзами, вітаміни, мінеральні комплекси, 
клітковина, висівки, цільнозернове борошно, 

фіточай.

вул. Коцюбинського, 34,
ТЦ «Жовтень»

тел.: (093) 858-20-28,
(097) 624-35-93
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Высококачественное повидло 
и кондитерские начинки, также: джемы, 

пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

тел.: (0432) 56-45-74 
(0432) 56-49-19

www.loveluka.ua

МЕД ВІД ВИРОБНИКА 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

meduvsim.vn.ua

КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ34

Доставка питної води, 
очищеної озоном 

від 25 гривень за бутиль

вул. Чернігівська, 1А
тел.: (063) 680-69-00, 

(067) 369-71-87
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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ35

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ. 
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, КВІТИ36

Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування

Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

Адмін. будівля
«Лампового заводу»
тел.: (067) 430-13-69

(067) 260-70-29

Продаж 
орхідей

Продаж орхідей, фаленопсисів, 
мільтоній, камбрій та інших 

кімнатних рослин

тел.: (097) 923-30-83
vk.com/id103505243
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ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
тел.: (067) 775-27-48

www.sad-lopatina.org.ua

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ37

КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ38

Продаж та ремонт 
комп’ютерів, ноутбуків, 

LED-телевізорів, побутової 
та фото-, відеотехніки. 

вул. Винниченка, 32/2
тел.: (063) 649-14-60,

(098) 900-57-00
serviceplus.com.ua
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Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
69-32-59

(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

Продаж та ремонт 
комп’ютерів, ноутбуків, 

LED-телевізорів, побутової 
та фото-, відеотехніки. 

вул. Винниченка, 32/2
тел.: (063) 649-14-60,

(098) 900-57-00
serviceplus.com.ua
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ. 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ39

Дитячій навчальний заклад 
позашкільної освіти з гуманітарним 

напрямом. Студія всебічного розвитку. 
Студія арт-мистецтв. Студія іноземних 

мов

вул. В. Стуса, 34
тел.: (068) 346-03-42, 

(063) 449-09-71
www.bubble-flame.com.

ua

Англійська, німецька, 
французська, польська, 

італійська для дітей та дорослих

тел.: (093) 824-13-73,
(098) 637-35-67
info@ami.vn.ua

ami.vn.ua

Найфункціональніший зал 
у Вінниці. Набір дітей від 5-ти років 
і дорослих. Кваліфіковані тренери 

вул. Костянтина Василен-
ка(30-річчя Перемоги), 

16 (2-й поверх)
тел.: (068) 678-10-06, 

(063) 804-01-74
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Ранній розвиток дитини з елементами Монтессорі 
(9 місяців - 3 роки). Умка ( 5 рівнів розвитку від 3 до 5 років). 

Підготовка до школи (5-7 років). Англійська мова. Хореографія. 
Образотворче мистецтво. Музикування. Енциклопедія. 

Бебі-фітнес. Світ казок. Група вільного відвідування. Психолог. 
Проведення дитячих днів народжень. Майстер-класи для батьків.

вул. Академіка Ющенка, 6
тел.: (097) 348-25-77

(099) 186-58-25
(093) 779-96-10

www.babycenter.com.ua

ДОПОМОГА 
СТУДЕНТАМ

Дипломні роботи. Магістерські. 
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96

(097) 949-52-12
vin.internet-salon@

yandex.ru

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

Винницкий филиал Киевской шко-
лы практической астропсихологии 

«Селена» 

тел.: (096) 733-11-15
(093) 890-86-59

www.astro-school.vn.ua

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ40

КЛУБ 
АНІМАТОРІВ

«МУЛЬТЯШКИ»

Організація та проведення дитячих 
свят. Індивідуальний підхід до кожної 

дитини. Працюємо із найменшими

р-н Академічний, 
вул. Миколаївська, 16

тел.: (097) 142-32-16
multyashki.vn.ua

vk.com/id13432402



91

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya@mail.ru

КАПІТОШКА Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас
Артгрупа «Капітошка»

Організація свят для дітей від 3до 12 років.
Завжди новий сценарій, ігри, 

сюрпризи, музика, танці

тел.: (0432) 46-82-05
46-17-93

(097) 131-94-31

Организация детских праздников, 
тематических вечеринок и многое другое. 

Музыкальное сопровождение и 
оригинальные костюмы

тел.: (068) 967-36-28, 
(063) 394-08-89

АВТОШКОЛИ41

Переферійна підготовка 
водіїв категорії: А, А1, В, С1, С.

вул. Келецька, 62 
(ЗОШ № 15)

тел.: (097) 011-14-11,
(063) 313-31-31

www.avtolider.vn.ua

Автошкола «7777» запрошує 
на навчання водіїв категорій: 

А, А1, В, С, С1

вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777 

(097) 09-7777-9
www.avtoshkola7777.vn.ua

Ми не йдемо на компроміс з ЯКІСТЮ!
вул. Зодчих, 10 

(мікрорайон “Поділля”), 
тел.: (0432)  50-41-71,

(097) 376-44-44
www.avtoshcola.com.ua
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WWW.
AVTOSHCOLA.

COM.UA

Професійна підготовка категорій «A», «B», «C».
Ми піклуємося про якість освіти 

наших учнів.
(098) 222-38-37, (096) 698-59-58

вул. Привокзальна, 38 
(Вінницький коледж на-

ціонального університету 
харчових технологій)

СТУДІЇ ТАНЦІВ42
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АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА43

“КАПІТАЛ-ІНВЕСТ” Експертна оцінка нерухомості, земельних ділянок, 
транспортних засобів, майна, бізнесу, інтелек-
туальної власності та ЦМК, бізнес-планування, 

землевпорядні роботи, геодезія. Оцінка для цілей 
оподаткування

вул. Пирогова, 74/17
тел.: (0432) 68-33-83

(097) 478-42-55
e-mail: kapitalinvest@utel.

net.ua
www. kapital-invest.com.ua

ТОВ «ЦЕНТР 
«ЕКСПЕРТНА 

ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

Надання послуг по експертній оцінці нерухомого майна 
(оцінка квартир, будинків, земельних ділянок, комерцій-

ної нерухомості, комунального та державного майна), 
експертна оцінка транспортних засобів, обладнання, 

майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування

пр. Юності, 18, оф. 507
(ТРЦ Дастор)

тел.: (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82

www.expert.prom.ua

ФОП
 Горобець В.В

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку 

нерухомості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок

вул.  Хлібна, 3, кім. 7
тел.: (0432) 56-25-18

(067) 300-10-48
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ТОВ АФ
«Надійність»

Аудиторські послуги. Оцінка бізнесу. 
Правовий захист. Консалтинг.

Бугалтерський супровід

Хмельницьке шосе, 2, 
офіс 400 (готель)

тел.: (0432) 66-02-45, 
(096) 452-26-76

Оцінка будь-якого виду майна для 
успадкування, продажу та обміну, 

в т.ч. для оподаткування

вул. Соборна, 69, готель 
«Вінниця» , к. 305

тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90
(063) 386-01-61

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА 
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:

нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Технічні звіти. 

Введення в експлуатацію

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
тел.: (0432) 67-06-12

(093) 504-17-86
(067) 359-44-56
(067) 657-03-90

e-mail: svb7@mail.ru

НЕРУХОМІСТЬ44

АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

 “ДОБРИНЯ І КО”

ВСІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації
вул. Соборна, 38/26
тел.: (097) 904-79-14
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ45

вул. Театральна, 51, тел.: (0432) 67-50-21, (067) 797-57-91, www.law.vn.ua

Адвокат Тишківський Сергій Леонідович 
спеціалізується на ефективному розв’язанні 
податкових спорів, наданні захисту в кримі-

нальних провадженнях, вирішенні цивільних 
та сімейних спорів

пр. Юності, 18, оф. 611 
Тел.:(067) 729-97-84,

(093) 482-51-81
 E-mail: 8888vin@gmail.com

Skype: mobile.tsl              
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ46

Надаємо послуги в сфері екології: 
- утилізація небезпечних відходів;

- екологічна документація та здійснення 
заходів по підготовці до перевірки 

дозвільної документації

вул. Некрасова, 25, 
каб. 210

тел.: (0432) 55-02-74, 
(096) 553-37-80
yureko@ukr.net

НОТАРІУСИ47

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ НОТАРІАЛЬНИЙ ОКРУГ

нотаріус
СКУТЕЛЬНИК
Інна Анатоліївна

НОТАРІУС
ПАВЛЮК

Ірина Іванівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.

Субота, неділя - вихідний.

пр. Коцюбинського, 
37/1

тел.: (0432) 26-36-14

НОТАРІУС 
СОРОЧИНСЬКА 
Ірина Георгіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

vinnotar@mail.ru

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (0432) 500-227

(063) 903-73-33,
(067) 508-48-51

НОТАРІУС 
СТЕБЛЮК 

Наталія 
Володимирівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-Сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

вул. Соборна, 93
тел.: (0432) 56-26-32

(067) 756-58-16
e-mail: stebluknv@ukr.net

НОТАРІУС 
 КУРБАТОВА

Світлана 
Пантелеймонівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

вул. 600-річчя, 19
тел.: (0432) 51-32-64

sitronas@yandex.ru

НОТАРІУС 
 ПАРФЬОНОВ 

Ігор 
Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

Пн.-Пт. - з 900 до 1800, без перерви
сб.- з 900 до 1500, неділя - вихідний.

м. Вінниця
вул. Соборна, 85

тел./факс: (0432) 56-26-79
тел. (097) 949-52-68
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НОТАРІУС
БЄЛАЯ

Оксана Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний 
округ.

Договори купівлі-продажу, дарування, 
довіреності, заяви, спадщина та ін.

вул. Київська, 4, оф. 207
(в приміщенні 

Віноблдрукарні)
тел.: (0432) 67-10-56

(067) 383-32-82

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО
Валентина 
Василівна

Оформлення договорів іпотеки, 
застави, купівлі-продажу, обміну, 

дарування. Засвідчення документів, 
доручень та заповітів

вул. О. Довженка, 36
(Ленінградська)

тел.: (0432) 27-99-97, 
(067) 900-09-92

НОТАРІУС
ДРОБАХА В. О
ДРОБАХА О.Д 

Нотаріальна контора Вінницького р-ну.
Купівля-продаж, дарування, міна, 

довіреності, заяви, копії
Працюємо Пн-Пт 900 -1800, пер. 1300 -1400  . Сб, Нд - вихідний

вул. Митрополита Петра Моги-
ли (Михайличенка), 10, кв. 2

e-mail: viktor.notar@gmail.com 
тел.: (0432) 67-17-77

61-15-00

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА

Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 900 до 1700. обід з 1300 до 1400

Субота за домовленістю
 Неділя - вихідний

вул. Визволення, 10, 
оф. 1

тел.: (0432) 67-01-81
(067) 492-38-71
(063) 304-10-53 

d.inna71@mail.ru

НОТАРІУС
НІДЗЕЛЬСКА

Ірина Євгенівна

Вінницький районний 
нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Острозького, 47/3
тел.: (0432) 55-09-84, 57-27-87

(067) 976-06-26
e-mail: nie9760626@gmail.com

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК 

Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
БІЛОУС

Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Грушевського, 6, оф. 2
тел.: (0432) 67-71-88

(096) 974-44-74
olya-notarius@mail.ru

НОТАРІУС
КРИВЦОВ 

Дмитро Валерійович

Часи прийому: 
Пн.-Пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

Нд. - вихідний

вул. Театральна, 40 (38)
тел.: (0432) 67-69-87

(067) 430-64-41
notardk@ukr.net

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому з 1000 до 1800 без перерви

Субота, Неділя - вихідні.

вул. Пирогова, 24
тел.: (0432) 67-35-26,

55-08-88
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НОТАРІУС
КОВАЛЬОВА

 Віра Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.

вул. Гоголя, 1, кв. 1
(навпроти Універмагу) 

тел.: (0432) 69-30-11
35-82-70

НОТАРІУС
ЦЕНДЕЛІНА

Олена Валеріївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Всі види нотаріальних дій. 
Консультації безкоштовно

Часи прийому: Пн.-Пт. - з 900 до 1800, 
Сб.-за домовленістю Нд. -вихідний

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 30

тел.: (0432) 26-35-55
(050) 313-07-78

НОТАРІУС
ТКАЧУК

Марина Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних дій

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20
27-66-62

(050) 573-13-23

НОТАРІУС
ЛАВРЕНОВ

Ігор Анатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

Працюємо:
Пн -Пт : 900-1700, сб.: 900-1500

Неділя - вихідний

вул. Пирогова, 144
тел.: (0432) 35-73-18

(067) 430-21-96
e-mail: the_lawyer@i.ua

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА

Тамара Петрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Хмельницьке шосе, 14
тел.: (0432) 67-33-34

НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО

Ліана Миколаївна

Немирівський районний нотаріальний округ
Графік роботи: Пн.-Пт.: з 900 до 1700 

Перерва з 1300 до 1400

Субота, неділя - вихідні

м. Немирів, 
вул. Горького, 92

тел.: (04331) 2-24-22

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ48

Індивідуальний підхід та акційні ціни.
Візова підтримка,страхування.

Бронювання авіаквитків

вул. Академіка Ющенка, 8, 
оф. 106

тел.: (0432) 60-26-90, 
(067) 494-62-43,

www.achemodan.com
office@achemodan.com
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ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 (по місту, області, Україні, Європі)

комфортабельними 
автобусами Neoplan

тел.: (097) 501-14-55
(093) 998-71-79
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ТУРИСТИЧНА 
АГЕНЦІЯ 

І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні та за

кордон - Єгипет, ОАЕ, Індія,
Тайланд, Домінікана.

Автобусні та авіатури до Європи

вул. Соборна, 91
тел.: (0432) 61-14-16

56-27-13
(093) 02-00-556

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ49
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РОБОТА51

Всі види перекладів (усні та письмові), 
нотаріальне засвідчення, легалізація документів, 

проставлення штампу «Апостиль» в МінЮсті, 
МЗС, МОН, МОЗ, консульствах іноземних держав, 

підготовка документів на виїзд ПМЖ, 
працевлаштування, візові анкети

вул. Пирогова, 23, офіс 50
vinwelcome.org.ua
57-85-53, 55-08-57, 

(098) 263-08-27, 
(067) 186-01-68, 
(063) 606-59-24, 
(050) 503-93-26

ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням 

перекладів. 
Проставлення апостиля, легалізація 

документів. Візові анкети

вул. Соборна, буд. 85, оф. 1, 
тел. (050) 384-24-84, 

(095) 280-65-75, (0432) 67-12-50 
www.pereklad-vn.com.ua 

letstranslete.vn@gmail.com

Переклади. Апостиль. Легалізація.
Підготовка документів 

для виїзду за кордон

вул. Пирогова, 47а, 
ТЦ «Ізумруд» 6 пов.

тел.: (098) 505-73-25, 
(063) 041-27-43, 
(099) 245-56-57

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ 

•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

вул. Пирогова, 23б
ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)

(0432) 69-29-29, 55-08-29
(063) 634-28-28, (067) 99-067-45

www.translation.ua

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ50

ІНТЕРНЕТ КЛУБ Інтернет. Ігри. Набір. 
Ксерокопіювання. Друк. Сканування. 

Реферати, курсові, контрольні

просп. Космонавтів, 42 
тел.: (093) 949-88-96,

(063) 747-20-92, 
(097) 949-52-12

vin.internet-salon@yandex.ru
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ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Детские костюмы на любую тему. 
Широкий выбор школьной формы. 

Прокат, пошив новогодних, концертных, 
национальных костюмов, фраков, 

вечерних платьев. 

ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05

(067) 422-02-75 
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00

www.atele-arlekin.com

Швидкий та якісний ремонт одягу з 
тонких тканин, трикотажу, шкіри та 

хутра. 
Піко. Висока якість за помірну ціну

вул. Скалецкого, 7, 2 пов. 
ТЦ «Омега», бутік № 9

(063) 275-87-02
(067) 274-25-32

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ53

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ52

АТЕЛЬЄ Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з трико-
тажу, шкіри, хутра. Вишиваємо. 

Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, камін-
ням. Виготовляємо штучні квіти.

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

вул.  Владислава Городецького 
(Червоних Партизан), 2
тел.: (063) 318-65-52

(098) 72-61-797
(066) 763-66-97

e-mail: kati-z@mail.ru

  mobimaster-gsm.prom.ua

Професійний ремонт:
- мобільних телефонів

- цифрових фотоапаратів
-ноутбуків   - планшетів

Гарантія високої якості

ринок «Маки»
(063) 104-92-22
(066) 052-05-55
(067) 302-74-74
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

пл. Жовтнева, 1б
готель “Південний Буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.ua

  ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ  
  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ54

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
(097) 767-84-82www.starsat.com.ua

ФОП БУРАКОВСЬКИЙ ОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD.
Швидко, якісно. Гарантія. 

Телевізори та монітори б/в.
Купівля TV на деталі.

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

(ЦМС “ЛОКОМОТИВ”)
тел.: (067) 263-32-00
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ПП
“АТІС УКРАЇНА”

Продаж, монтаж, обслуговування: охоронної та 
пожежної сигналізації; безпровідної сигналізації; 

відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та бага-
токвартирних домофонів; контролю доступу.

Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеока-
мер та ін. обл. безпеки

вул. Соборна, 28, оф. 205
тел.: (0432) 69-32-44

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

ВІДЕОНАГЛЯД. 
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Запрошуємо до співпраці будівельні організації

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 52-47-52

(067) 430-10-00

Охрана частных и государственных объектов. Инкассация и 
перевозка денежных средств. Охрана общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий. Сопровождение и охрана  
грузов с контролем их местонахождения. Установка и  

обслуживание инженерных систем охраны и контроля. Проведе-
ние детективных расследований и поисковых мероприятий

ул. Соборная, 33
(0432) 55-78-71 - дежур. часть

(098) 298-23-02 - директор
(067) 431-84-02 -круглосуточно

Фізичная охорона об’ктів   всіх форм власності. Монтаж і обслуговування тех-
нічних систем контролю доступа.  GPS-мониторинг транспорту з можливістю 

захисту його від крадіжки. Организація служби безпеки на підприємстві в 
т.ч. абонентське обслуговування. Детективні послуги (пошук осіб і  інформа-
ції різного характеру). Пошук боржників і надання допомоги по поверненню 

боргів.  Надаємо допомогу в адвокатській діяльності. Проводимо перевірки 
заставного майна

вул. Замостянська (50-річчя. 
Перемоги), 34-а, оф. 25

(0432) 655-625
(067) 916-77-80 
(067) 432-18-73 
(067) 430-81-44

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ55
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Виготовлення гранітних та 
бетонних пам’ятників. Доставка, 

установка 

Вінницькі хутори, 
вул. Леніна, 3

тел.: (0432) 60-16-73, 
60-23-46, 

(097) 219-19-07

Гранітний 

парус

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ56
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КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ 
ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ57

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок, 

шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26
БП «Ювілейний» 1 пов.
тел.: 57-62-47, 27-89-72

(067) 430-46-71

ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 
ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ58

 

Шовкодрук. Індивідуальні автонаклейки.
Виготовлення інформаційних щитів.

Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.

Реставрація фотографій, покращення  якості фото

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09

66-16-17
(067) 251-65-68

e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua

 

Візитки, флаєра, буклети, плакати, 
банера, шкільні стенди, вивіски, 
таблички, штендери, лайтбокси.

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ

вул. Академіка Янгеля (Фрунзе), 
4, («Хімзавод»)
(096) 37 25 807
(063) 29 69 422

vk.com/alexandr.status
 status.agroup@gmail. com
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Всі види поліграфічних послуг та 
сувенірної продукції

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 52-33-77 

52-33-88

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА59

ВЕСІЛЬНА
ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА
Від Олександри Харькової

та Сергія Пироговського

тел.: (0432) 46-50-66
(097) 748-02-07
 (093) 760-35-88

www.alexvideo.com.ua
vk.com/supervideo

Свадебная, семейная и детская 
фотосъемка. Печать фотокниг. 

Аренда фотостудии. Аренда декора

ул. Скалецкого, 15
тел.: (063) 609-38-57
vk.com/mintvinnitsa

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА60

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31
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ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ61

Продаж весільних, випускних і 
вечірніх суконь. Туфлі, фата, 

рукавички, біжутерія 

вул. Коцюбинського 
33/3 (напроти поло-

гового будинку)
тел.: (098) 583-83-93

 ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ. 
 ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ 62

Оригінальні солодкі подарунки на всі 
випадки життя. Букети з конфет та 

конфетні композиції на замовлення з 
врахуванням Ваших побажань

тел.: (097) 902-52-95
vk.com/id276626629
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ФЕЙЕРВЕРК
-ЛВ

Организация пиро-шоу, 
фейерверков, спецэффекты на 

первый танец

тел.: (097) 288-28-82, 
(093) 288-28-82

www.firework.vn.ua

Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

(096) 827-39-69
www.akv.com.ua

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ63

Святкове авто для обслуговування:
весіль, ювілеїв, днів народжень, зустрічей з 

пологового будинку, 
VIP-зустрічей.

Станемо прикрасою будь-якого свята.

(067) 725-18-78
(093) 452-73-33
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limo-lux.com.ua
Прокат лимузинів у Вінниці. 

Ласкаво просимо до світу 
лімузинів

тел.: (097) 797-37-97
(093) 655-16-55
(095) 100-02-02

САЛОНИ КРАСИ. 
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА64

 Педикюр. Манікюр. Нарощування 
нігтів. Всі види масажу. Шугаринг. 

Нарощування вій. Художній розпис

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (097) 660-41-13, 

(093) 696-05-14
vk.com/d.pilich

Салон перукарня Арт Шелі пропонує всі види 
перукарських послуг, манікюр, покриття нігтів 

гель лаком, кислотний педикюр, фарбування та 
оформлення брів, макіяж, кератинове 

вирівнювання та відновлення волосся, шугарінг та 
воскова депіляція

вул. Замостянська, 
34А

тел.: (093) 259-87-07

МИЛО
РУЧНОЇ
РОБОТИ

Мило ручної роботи без штучних 
домішок. Вартість: 45 грам - 30 грн., 

90 грам - 60 грн. При купівлі 
3-х одиниць знижка 10%

тел.: (096) 350-00-95
vk.com/id375504472

Ольга 
Череватова

Наращивание ногтей (гель, акрил, гель-лак). 
Все виды коррекции. Обучение.

Наращивание ресниц (классическое, 2D, 3D 
наращивание, коррекция, снятие, 

материалы premium класса)

тел.: (067) 935-29-49, 
(093) 291-37-99

vk.com/olga.nail.com27

салон 
краси 

«ОКСАМИТ»

Стрижки: жіночі, чоловічі, дитячі, креативні. Зачіски 
будь-якої складності. Фарбування волосся. Кератинове 

відновлення волосся. Ламінація. Біозавивка, хімічна 
завивка. Нарощування вій. Покраска, архітектура брів. 

Апаратний та комбінований манікюр.  Покриття 
гель-лаком. Гелеве покриття. Укріплення акриловою 

пудрою. Малюнок, дизайн. Педікюр. Усі види макіяжу

вул. Київська, 164
тел.: (068) 117-19-21, 

(063) 229-72-03 
vk.com/id276527484

instagram.com/salon_
oksamit
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Делаю татуировки, рисую 
эскизы

тел.: (093) 943-24-49

Тату. Татуаж губ, бровей, глаз. 
Лазерное удаление тату и татуажа. 

Пирсинг. Обучение. Магазин

ул. Архитектора 
Артынова, 51

тел.: (067) 274-91-48
www.tattoo.vn.ua

ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ65

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»

тел.: (050) 451-87-19
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ66

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ67

Ресторан на 120 місць. Жива музика. Най-
вишуканіші європейські традиції. Готель 

класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.

вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77

(067) 493-00-02
(093) 493-00-02

Банкетна зала на 140 місць, 
VIP зал на 22 місця. 

Українська та європейська кухня. 
Готель з номерами «люкс» та «напівлюкс».

Сауна

смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

Банкеты, комплексные обеды, 
VIP-комната, корпоративы, 

свадьбы, гриль-меню

вул. Бевза, 34 
тел.: (0432) 27-00-47, 

(067) 778-31-24, 
(067) 958-97-80, 
(067) 494-19-73
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БЕРЕЗІНО Елітний комплекс відпочинку пропонує: 
банкетна зала 180 чол., VIP зала 30 чол., 

оренда альтанок з мангалами від 400 грн, 
будиночків від 550 грн, лазня від 200 грн

с. Зарванці, вул. Зоряна,1
тел.: (0432) 52-91-44,

52-91-33, 
(096) 594-76-76
(063) 165-09-90

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік. 
Альтанки. Смачна кухня. 

Весільні прикраси. Готельні номери, 
молодятам номер «Люкс» у подарунок. 

Чудова природа-ліс та озеро.

Старе місто
тел.: (097) 346-33-41

Банкетні зали на 20, 60, 150 чол.
Домашня кухня. Альтанки

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького 

шосе
тел.: (0432) 56-74-99

(098) 002-92-86
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Європейська та українська кухня. Бізнес обіди.
Банкетна зала на 40 чол. VIP зали на 10 чол. 

Літня тераса. Більярд. Зручна парковка. 
Перегляд спортивних змагань

вул. Келецька, 66
тел.: (0432) 56-15-12

(098) 430-30-61

РЕСТОРАН 
ФАТА
МОРГАНА

Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса 
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне 

паркування. Українська та європейська 
кухня. Чудове місце Вашого відпочинку 

2-й км. Хмельницького шосе
тел.: (0432) 56-76-97 

69-11-90
(067) 715-97-67

САУНИ. ЛАЗНІ68

сауна
«Дар’я»

Сауна, інфрачервона сауна, басейн з 
гідромасажем, фітобочка, більярд, 

кімната відпочинку

вул. Тимірязева, 3
тел.: (063) 114-71-63, 

(096) 42-000-71
Баня за містом зі ставком, камінним 

залом та готельними номерами. 
Чудове місце для релаксації 

та відпочинку

с. Широка Гребля
тел.: (098) 803-25-43

Ідеальна база відпочинку. 
Альтарки. Баня на дровах. Ресто-

ран. Готельні номери зі зрубу. Пляж 
з шезлонгами. Верхова їзда

8 км. від Вінниці, 
с. Тютьки (коло 

стрільбища). 
тел.: (067) 430-85-55, 

(095) 927-93-95
«Аквамарин» - 

спортивный комплекс  для всех!
Индивидуальный подход – 

наш имидж! 

ул. Острожского, 55
тел.: (0432) 61-73-84

Цілодобова баня на дровах, 
сауна, басейн.

Все для Вашого гарного відпочінку!

с.м.т. Десна, 
вул.Гагаріна,10

тел.: (098) 53-35-776
www.saunarus.uaprom.net
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ГОТЕЛІ69

Підприємство ФПО «Профспілкове» 

Хмельницьке шосе, 2, (біля центрального парку), тел./факс (0432) 52-03-46,
тел.: (0432) 66-04-42, 69-62-66, (095) 271-04-09, (050) 461-08-92, (067) 797 -57-79.

·надання готельних послуг ·оренда приміщень  
·актовий зал ·конференц-зали від 50 до 350 місць.

Готельний комплекс та хостел. 
Помірна ціна за гарну якість , від 80 

до 300 грн.  Шведський стіл. 
Ресторан, зали 55, 32, 15 місць

Тиврівське шосе, 2
тел.: (0432) 27-37-13, 

27-09-60, 
(067) 433-30-26
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МЕДИЧНІ ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ70
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ 
Здоровий хребет та суглоби 

без операцій та ліків

пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

тел.: (0432) 52-91-03 
(068) 334-50-15

Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

вул. А. Кримського 
(Ленських Подій), 50

тел.: (0432) 57-05-17
(096) 360-22-57
(067) 988-97-40

www.kovalenko.vn.ua

МАСАЖ
ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ДОРОСЛИХ

Масаж класичний, спортивний, 
медовий, дитячий, для немовлят,

антицелюлітний. Курси масажу, курси 
розпису хною

тел.: (093) 881-62-57
(097) 998-94-43

www.perfekto.com.
ua

МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ71

Мережа аптек. Доставка ліків по місту. 
Приймаємо та реалізуємо б/у 
медтехніку. Дитячі вакцини

тел.: (0432) 57-61-34, 
67-10-42, 

(063) 274-09-54

Євроаптека Сучасна багатопрофільна 
мережа аптек

тел.: (0432) 52-61-00
(097) 526-10-10

Ми лікуємо кожного і дякуємо 
Вам за довіру!

вул. Київська, 136-Г
(0432) 66-48-60
(068) 955-30-30
(063) 955-30-30 
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ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА72

Деркач 
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

Кандидат педагогічних наук, доцент 
практичний психолог, арт-терапевт

ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА  СІМЕЙНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 ДЛЯ  ДІТЕЙ  ТА  ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

тел.: (050)-245-89-54, 
(096)-566-28-51, 
(093)-075-83-05 

e-mail: derkach_art@
ukr.net

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Семейный психолог Евсеева окажет:
1. Индивидуальные и семейные консультации
2. Психокорекция с детьми и подростками
3. Тренинги родительско-детских отношений
«Семья-инструкция к применению»
«Пути семейного счастья» (решение конфликтов)
Психологическая подготовка к школе

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ73

Все виды ветеринарных услуг: 
терапия, лабораторная диагностика, 

вакцинация, хирургические вмешательства, 
послеоперационная реабилитация, 

стационарное содержание

ул.Пирогова, 119 а
тел.:  (0432) 68-05-03,

(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860 

от 07.06.2013
ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

(ЦМС “Локомотив”)
тел.: (0432) 55-44-40

(067) 527-87-42

Ветеринарная клиника.
Предоставляем помощь домашним животным.

Работает гостиница, зоомагазин, ветаптека.
График работы: ПН - ВС  с 9:00 до 18:00

Хмельницкое шоссе, 
103-А

тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01

www.viphvist.com.ua
Вінницький 

ветеринарний центр
«ЮПІТЕР»

ЦІЛОДОБОВО

Цілодобова ветеринарна допомога. Хірургія, 
акушерство, гінекологія та терапія всіх рівнів 

складності. Стаціонар. Вакцинація. 
Лабораторно-діагностичні послуги. Виклик лікаря

Виклик лікаря (067) 430-94-91

вул. Нансена, 1А,
(0432) 57-65-15
(067) 430-80-25

вул. Костянтина 
Василенка, 16

тел.: (067) 430-80-28 
(0432) 60-20-33
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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ПРАЙС НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ БЛОКІВ
Назва Розмір, см2 К-ть місяців К-ть виходів Ціна, грн

Блок внутрішній мінімальний 20 6/12 2/4 500/690

Блок внутрішній стандартний 40 6/12 2/4 590/890

Блок внутрішній потрійний 60 6/12 2/4 690/1100

Блок на обкладинці (1 сторінка) 40 3 1 890

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка) 50 3 1 550, 550, 450

Перша сторінка в довіднику 225 3 1 890

Сторінка внутрішня (в довіднику) 225 3 1 690

Друк візиток (1000шт.) 290

Друк флаєрів (1000шт.) 390
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