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СТУДІЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ «ГЛЯНЕЦЬ»

‒ це безперечний лідер серед 
студій веб-дизайну Вінниці. 
Станом на 2017 рік портфоліо 
складає 900 робіт! Нашою 
компанією якісно надається 
комплекс таких послуг: 

• розробка сайтів «під 
ключ», 

• швидкісний та вигідний 
хостинг, 

• просування та технічна 
підтримка сайту. 

Ми пишаємось розроб-
кою сайтів для Національної 
опери України, корпорації 
«Roshen», відомого актора 
та гумориста Олександра Те-
ренчука, ПАТ «Вінницяобле-
нерго», ТОВ «Шик і блиск», 
Української аграрної асоціа-
ції, Тойота Центр Вінниця 
«Преміум Моторс», Радіо 
«Такт» 103.7 FM, пейнтболь-
ного клубу «SPARTA», мага-
зину техніки «iCenter», пре-
стижного дизайнера одягу 

Світлани Теренчук, стомато-
логічної клініки «Лєвіка» та 
багатьох інших. 

Інтернет-магазини, корпо-
ративні сайти, сайти-візит-
ки різної тематики і рівнів 
складності, які розробляють-
ся нашою компанією — це 
впевнений крок Вашого під-
приємства до успіху! Колек-
тив професіоналів, злагод-
жена організація процесів, 
контроль на всіх етапах ви-
робництва та наполегливість 
менеджменту — головні риси 
нашої компанії.

Ми розробимо ідеальний 
сайт, який стане гордістю 

Вашої компанії!

Звертайтесь, оцінка 
вартості розробки — 

безкоштовна!

21037, м. Вінниця,
вул. Академіка Ющенка, 16

Тел. (0432) 69-00-79,
0 (800) 759-759

order@glyanec.net
www.glyanec.net
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У ВАС ЛЕТОМ ОТПУСК!

Вы мечтаете о море. И эти мысли уносят Вас 
на тёплый пляжный песочек к пенистым вол-
нам Черного моря. И все городские проблемы, 
рабочие моменты остаются за пределами ку-
рорта. Остановите свой выбор на базе отдыха 
«Антей» у моря в центральном районе села Ку-
рортное Одесской области в Украине.

Берег Черного моря с широким пляжем и во-
дными развлечениями в шаговой доступности 
от корпусов базы. В «Антее» предлагают недо-
рогой семейный отдых в Курортном у моря. 
Четыре капитальных трёхэтажных корпуса с 
номерами со всеми удобствами, балконами, де-
ревянной мебелью, кондиционерами, телевизо-
рами-плазма и холодильниками.

Корпуса базы выстроены таким образом, 
что море и пляж просматривается почти со 
всех балконов номеров. Здания образуют вну-
треннюю ухоженную территорию с элементами 
ландшафтного дизайна. Рядом находится сто-
ловая с линией раздачи, поэтому отдыхающие 
часто здесь обедают, ужинают, общаются, уз-
нают новости из интернета (Wi-Fi здесь входит 
в стоимость проживания). Для детей на тер-
ритории оборудована детская площадка с гор-
кой, качелями и спортивными снарядами. Для 
взрослых гостей у пляжа и моря работают два 
бара. Есть крытые беседки с мангалами, в ко-
торых можно организовать пикник с шашлыч-
ком. Есть бильярд, настольный теннис. Гости, 
приехавшие на авто, могут не волноваться - 
есть парковка.

Базы отдыха семейного формата, к кото-
рым принадлежит «Антей» имеют свои явные 
преимущества – спокойный, организованный 
отдых с питанием в комфортных и недорогих 
номерах. И в то же время рядом с морским пля-
жем, барами и развлечениями. Вы почувству-
ете совершенно новый отдых в номерах базы 
отдыха на Черном море в Курортном Одесской 
области.

На базе отдыха «Антей» понравится отды-
хающим любой возрастной категории – от ма-
лышей до людей почтенного возраста. Удачное 
расположение базы отдыха в экологически чи-
стом месте Одесского региона позволяет отдох-

нуть на море недорого с детьми.
База отдыха «Антей» в Курортном распо-

лагает одно-, двух-, трехместными номерами 
повышенной комфортности. Теплое море, ла-
сковый песок, чистый пляж, яркое солнышко, 
приятные люди – никого не оставят равнодуш-
ными.

Также вашему вниманию предлагаются про-
гулки по Черному морю и Днестровскому ли-
ману, до одного из древнейших городов мира – 
Белгорода-Днестровского, с богатой историей, 
добрыми людьми и самой главной изюминкой 
края – средневековой крепостью, возвыша-
ющейся на берегу Днестровского лимана. На 
территории крепости в летнее время система-
тически проходят международные рыцарские 
бои, фестиваль «Фортеця» с участием звезд 
украинской эстрады, разнообразие многона-
циональной кухни позволят вам насладиться 
вкуснейшим шашлыком и попробовать вкус-
нейшие вина нашего края. Недалеко от поселка 
находится центр культуры и вина«Шабо», где 
вы можете побывать на экскурсии в настоящих 
винных погребах, продегустировать и приобре-
сти различные вина.

Приглашаем всех желающих провести от-
пуск на базе отдыха «Антей», как в песне Уте-
сова — у самого Черного моря — в поселке Ку-
рортное, Одесская область, Украина. Коллектив 
нашей базы отдыха основательно подготовил-
ся, чтобы угодить каждому нашему гостю. От-
дых у нас подарит отдыхающим массу положи-
тельных эмоций, привезенных из отпуска.

Поселок Курортное, где расположена база 
отдыха, предлагает невероятное количество 
развлечений и мест отдыха на любой вкус.

Контакты:Украина, Одесская обл.,
с. Курортное, ул. Набережная, 46/1а

№ Тел.:+38 067 592 9829
№ Тел.:+38 067 708 5338
№ Тел.:+38 066 297 2269
№ Тел.:+38 063 372 5608

Viber:+380662972269 
Skype: yriiantohii

E-mail:order@antey.od.ua 
E-mail: kurort.antey@gmail.com

WWW:http://antey.od.ua
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НА ПІКНІК ІЗ РОЗУМОМ

Щороку одним із найбільш небез-
печних періодів, пов’язаних із мож-
ливим збільшенням лісових пожеж, 
є весняні свята, адже саме у ці дні 
люди масово виїздять на природу, 
здебільшого у лісову місцевість. 
Шашлик, каша, юшка – усе це най-
більше смакує, коли приготоване на 
відкритому вогнищі. Та водночас 
необережна поведінка з вогнем не-
абияк збільшує загрозу виникнення 
лісової пожежі. Тож закликаю усіх 
відпочивальників, згадати про пра-
вила поведінки в лісі, та неухильно 
дотримуватися їх!

Виїжджаючи на пікнік або на 
шашлики, обов`язково візьміть із со-
бою пакети для сміття. Перед тим як 
залишати місце «стоянки», зберіть 
все після себе в мішки і винесіть у 
спеціально відведені місця, а якщо 
таких немає – заберіть сміття із со-
бою. Не залишайте навіть дрібне 
сміття. Особливу увагу приділяйте 
уламкам скляних пляшок і тліючим 
недопалкам – вони легко можуть 
викликати лісову пожежу. На випа-
лених просторах ще довгий час ні-
чого не зможе рости, а лісові жителі, 
які постраждали під час пожежі, 
навряд чи колись повернуться. По-

трібно розуміти, що сміття, розкида-
не по всьому лісу, ніхто і ніколи не 
збере. Для прикладу: скло розкла-
дається понад 1000 років, папір – 2 
роки, пластикові пляшки – близько 
180-200 років, фольга – більше 100 
років, електричні батарейки – 110 
років, гумові покришки – 120-140 
років, алюмінієві банки – 500 років.

Палити, кидати у лісі непогашені 
сірники, недопалки, витрушувати 
гарячий попіл, окрім спеціально 
обладнаних місць, категорично за-
бороняється. У 95% випадків заго-
рання стається через незагашене во-
гнище, 5% причиняють блискавки. 
Я закликаю відвідувачів лісу пам’я-
тати, що з одного дерева можна 
зробити мільйон сірників, а одним 
сірником – спалити мільйон дерев! 
Кожному відомо, що на місці роз-
кладеного вогнища нічого не росте 
мінімум два-три роки. Тут вигоряє 
не лише трава, а й гумус, що призво-
дить до збіднення землі на поживні 
речовини.

Варто пам’ятати, ліси – це зелені 
легені нашої планети, що наповню-
ють атмосферу киснем! Чотири до-
рослих дерева за добу віддають в 
атмосферу стільки кисню, що його 
вистачає для дихання однієї людини. 
Тому, в черговий раз, закликаю бути 
обачними з вогнем у лісовій місце-
вості, аби не спричинити справжнє 
стихійне лихо.

Матяш Ігор Іванович,
лісничий Вінницького лісництва

ДП «Вінницький лісгосп»



10

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

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ 
ЗЕМЛІ ВІДТЕПЕР ДОСТУПНА ОНЛАЙН

6 грудня 2017 року Міністерство 
юстиції, Міністерство аграрної 
політики та продовольства, Дер-
жавне агентство з питань елек-
тронного урядування та Фонд 
Східна Європа презентували нову 
електронну послугу з реєстрації 
договорів оренди земель сільсько-
господарського призначення у ре-
жимі онлайн.

Даний сервіс дасть можливість 
без черг, без контакту з чиновника-
ми і зайвих витрат часу подати за-
яву на реєстрацію договору оренди 
усього за кілька хвилин. Для того, 
щоб зареєструвати підписаний 
контракт, достатньо завантажити 
сканкопію угоди про оренду землі 
сільськогосподарського призна-
чення та підписати ці дані власним 
електронним цифровим підписом.

Під час реєстрації договору відб-
уватиметься онлайн обмін інфор-
мацією із базою даних Держге-
окадастру, що дасть можливість 
перевіряти наявність відповідної 
земельної ділянки у базі ДЗК. Нова 
електронна послуга – це перші ре-
зультати ефективної роботи систе-

ми взаємодії державних реєстрів.
Ще на стадії оформлення заявки 

код земельної ділянки, що вно-
ситься, одразу перевірятиметься 
у Державному земельному када-
стрі. То ж якщо номер вказано 
невірно або така ділянка не зна-
читься у кадастрі, подати заяв-
ку стане неможливо. Відповідно 
суттєво зменшиться кількість від-
мов у реєстрації такого договору 
з причини невірно поданих да-
них. Реєстратор автоматично от-
римає інформацію про власника 
земельної ділянки, договір на яку 
реєструється. Відтак подача заявки 
в режимі онлайн стане суттєвою 
економією часу та нервів усіх учас-
ників процесу.

Реєстрація договорів на орен-
ду землі захищає орендатора від 
ризику того, що ділянку в нього 
можуть відібрати або передати 
в оренду комусь іншому вже на 
стадії збору врожаю.

Електронна послуга Державної 
реєстрації договорів оренди зем-
лі вже доступна через веб-портал 
«Он-лайн будинок юстиції» https://
online.minjust.gov.ua.

Кожушко В.В.,
головний спеціаліст сектору 

взаємодії з суб’єктами 
державної реєстрації та підви-

щення кваліфікації
державних реєстраторів 

Управління ДР ГТУЮ 
у Вінницькій обл. 
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ДЕРЖГЕОКАДАСТР ПОЗБАВЛЕНИЙ ПРАВА 

ОДНООСІБНО УХВАЛЮВАТИ РІШЕННЯ ЩОДО 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ

Уряд 31 січня 2018 р. прий-
няв рішення щодо питання 
передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського при-
значення державної влас-
ності у комунальну власність 
об’єднаних територіальних 
громад.

Розпорядженням № 60-р 
доручається Держгеокада-
стру розпочати 1 лютого 2018 
р. передачу усіх земельних 
ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення державної 
власності в комунальну влас-
ність відповідних об’єднаних 
територіальних громад, крім 
тих земельних ділянок, які не 
можуть бути передані у кому-
нальну власність.

У випадку якщо земельні 
ділянки не сформовані, Дер-
жгеокадастру доручається 
забезпечити їх формування 
шляхом інвентаризації.

До передачі земельних діля-
нок сільськогосподарського 
призначення державної влас-
ності у комунальну власність 
розпорядження землями 
сільськогосподарського при-
значення при передачі в ко-
ристування (виключно шля-
хом проведення аукціонів) 

або у власність, здійснювати 
за погодженням з об’єдна-
ними територіальними гро-
мадами та після прийняття 
ними рішення.

Передача земельних діля-
нок сільськогосподарського 
призначення державної влас-
ності в комунальну власність 
відповідних об’єднаних те-
риторіальних громад дасть 
можливість чітко і прозоро 
формувати дохідну частину 
місцевих бюджетів в частині 
плати за землю та стимулю-
ватиме територіальні грома-
ди до їх добровільного об’єд-
нання.

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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ЗМІНЕНО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Державний реєстратор у процесі 
формування заяви про реєстрацію 
ділянки в режимі реального часу має 
перевірити наявність і відповідність 
кадастрового номера земельної ділян-
ки в Державному земельному кадастрі. 
При цьому відсутність такої інформа-
ції технічно унеможливить подальші 
дії та призведе до відмови.

Постанова також закріплює пра-
вові механізми перевірки наявності 
майнових прав на земельні ділянки, 
зареєстровані до 2013 р., що в пер-
спективі має дозволити уникнути іс-
нування «подвійної оренди».

Згідно з постановою, держреєстра-
ція прав власності на земельну ділян-
ку, зареєстровану до 1 січня 2013 р., 
здійснюється за наявності відомостей 
про цю ділянку в Держземкадастрі.

Крім того, визначаються способи 
виправлення технічних помилок у 
разі виявлення держреєстратором не-
точної або неповної інформації про 
власника земельної ділянки. В цьому 
випадку держреєстратор має направи-
ти до Держземкадастру онлайн-пові-
домлення з інформацією про відсутні 
дані, й на підставі цього кадастровий 
реєстратор вносить необхідні виправ-
лення.

Крім того, розширюються можли-
вості ідентифікації особи з метою от-
римання інформації з Держреєстру 
речових прав на нерухоме майно шля-
хом застосування мобільного елек-
тронного цифрового підпису Mobile 
ID або іншого засобу, що дає мож-

ливість однозначно ідентифікувати 
особу.

При цьому продовжується розпо-
рядження Кабміну про інформуван-
ня власників і орендарів земель про 
будь-які реєстраційні дії з їхніми 
ділянками.

У зв’язку з необхідністю доопрацю-
вання програмного забезпечення Дер-
жреєстру речових прав на нерухоме 
майно та Держземкадастру набуття 
чинності окремих положень зазначе-
ної постанови перенесено до 1 березня 
2018 р..

Кабінет Міністрів очікує, що ух-
валення постанови зменшить факти 
прояву рейдерства, сприятиме поси-
ленню захисту майнових прав влас-
ників і користувачів земельних діля-
нок і вдосконаленню законодавства 
у сфері земельних відносин та дер-
жреєстрації.

Кожушко В.В.,
Головний спеціаліст сектору 

взаємодії з суб’єктами державної 
реєстрації

та підвищення кваліфікації держав-
них реєстраторів Управління,

ДР ГТУЮ у Вінницькій області
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КОШТИ ЗА НАВЧАННЯ…
Зарплати у нас невеликі, за все дово-

диться платити, а тут ще й постійні 
побори в школі - то на канцтовари, то 
на миючі засоби, то на ремонт. Скажіть, 
будь ласка, наскільки вони законні й чи 
обов’язково їх сплачувати?

Стефанія Король
Чи мають право у школах брати кошти 

за навчання?
Стаття 53 Конституції України та статті 3 

та 4 Закону України «Про освіту» гаранту-
ють право громадян на доступність освіти 
та право на безоплатну освіту у випадках і 
порядку, визначених Конституцією та зако-
нами України.

Держава гарантує усім громадянам 
України та іншим особам, які перебувають 
в Україні на законних підставах, право на 
безоплатне здобуття повної загальної се-
редньої освіти відповідно до стандартів 
освіти. Так само держава гарантує без-
оплатне забезпечення підручниками (у 
тому числі електронними) й посібниками 
всіх здобувачів повної загальної середньої 
освіти та педагогічних працівників.

Хто має утримувати школу в нормаль-
ному стані?

Утримання та розвиток матеріально-тех-
нічної бази – а це будівлі, споруди, земля, 
комунікації, обладнання, транспортні засо-
би, службове житло та інші цінності – за-
кладів загальної середньої освіти фінансу-
ються за рахунок коштів засновників цих 
закладів.

Чи може школа фінансуватися за раху-
нок батьків?

Статтею 79 Закону України «Про освіту» 
визначено, що джерелами фінансування 
суб’єктів освітньої діяльності відповідно до 
законодавства можуть бути: державний та 
місцевий бюджети, плата за надання освіт-
ніх та інших послуг відповідно до укладе-
них договорів, плата за науково-дослідні 
роботи (послуги) та інші роботи, виконані 
на замовлення підприємств, установ, ор-
ганізацій, інших юридичних та фізичних 
осіб.

Окрім того, заклади освіти можуть от-
римувати фінансування за рахунок доходів 
від реалізації продукції навчально-вироб-
ничих майстерень, підприємств, цехів і 
господарств, від надання в оренду примі-
щень, споруд чи обладнання. Так само шко-
ли можуть отримувати гранти вітчизняних 
і міжнародних організацій, дивіденди від 
цінних паперів, відсотки від депозитів і 
розміщення коштів спеціального фонду на 
поточних рахунках банків державного сек-
тору.

Ще видами фінансування діяльності 
закладу освіти законом встановлено до-
бровільні внески у вигляді коштів, ма-
теріальних цінностей, нематеріальних ак-
тивів, одержаних від підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб; інші джерела, не 
заборонені законодавством.

Тобто, батьки мають право робити до-
бровільні внески на потреби закладів 
загальної середньої освіти. При цьому 
заклади освіти, що отримують публіч-
ні кошти, та їх засновники зобов’язані 
оприлюднювати на своїх веб-сайтах 
кошторис і фінансовий звіт про надход-
ження та використання всіх отриманих 
коштів, інформацію про перелік товарів, 
робіт і послуг, отриманих як благодійна 
допомога, із зазначенням їх вартості, а 
також про кошти, отримані з інших дже-
рел, не заборонених законодавством.

Чи можуть батьки контролювати ці ви-
трати?

Закон також передбачає можливість 
здійснення громадського контролю у сфері 
освіти суб’єктами громадського нагляду, 
зокрема об’єднаннями здобувачів освіти, 
об’єднаннями батьківських комітетів та ор-
ганами, до яких вони делегують своїх пред-
ставників.

Що робити, коли вимагають сплатити 
кошти?

Враховуючи викладене, добровільні вне-
ски не можуть бути примусовими і вимірю-
ватися фіксованими сумами. Вимагання 
коштів адміністрацією закладу загальної 
середньої освіти, педагогічними працівни-
ками є незаконним та тягне кримінальну 
відповідальність відповідно до чинного за-
конодавства. Якщо ви стали жертвою вима-
гання коштів – слід звернутися із заявою до 
місцевого відділку поліції.

Міністр юстиції України,
Петренко Павло Дмитрович
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ПОДІЛ МАЙНА ПРИ РОЗЛУЧЕННІ
Добрий день! Ми з чоловіком про-

жили разом більше 20 років, вирости-
ли 2 дітей. Однак, зараз збираємось 
розлучатися. Тож прошу роз’яснити, 
яке майно ми маємо розділити, а яке 
ні?

Тамара Твердохліб
Яке майно є спільною сумісною 

власністю подружжя?
Майно, яке набуте за час шлюбу, 

незалежно від того, що один з них не 
мав з поважної причини самостійного 
заробітку є спільною сумісною влас-
ністю подружжя. Такими поважними 
причинами можуть бути, наприклад, 
навчання, ведення домашнього го-
сподарства, догляд за дітьми, хвороба 
тощо. Дружина та чоловік мають рівні 
права на володіння, користування і 
розпоряджання цим майном, якщо 
інше не встановлено домовленістю 
між ними.

До майна, що належить подружжю 
на праві спільної сумісної власності 
відноситься: майно, набуте за час 
шлюбу (за винятком речей індивіду-
ального користування); доходи, отри-
мані кожним із подружжя (заробітна 
плата, пенсія, стипендія та інші); речі 
придбані для одного із подружжя для 
професійних занять (музичні інстру-
менти, лікарське устаткування, орг-
техніка тощо).

Якщо майно за час шлюбу істотно 
збільшилося у своїй вартості внаслідок 
спільних трудових чи грошових затрат 
або затрат другого з подружжя, або 
якщо один із подружжя своєю працею 
чи коштами брав участь в утриманні 
майна, управлінні цим майном чи до-
гляді за ним, то таке майно або дохід, 
одержаний від цього майна, у разі спо-
ру можуть бути визнані за рішенням 
суду об’єктом права спільної сумісної 
власності.

Увага! Якщо жінка та чоловік про-
живають однією сім’єю, але не перебу-
вають у шлюбі, майно, набуте ними за 
час спільного проживання, належить 
їм на праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено письмовим 
договором між ними.

Яке майно є особистою приватною 
власністю дружини, чоловіка?

Особистою приватною власністю 
дружини, чоловіка є:

- майно, набуте до шлюбу;
- майно, набуте за час шлюбу на під-

ставі договору дарування або в поряд-
ку спадкування;

- майно, набуте за час шлюбу за ко-
шти, які належали їй чи йому особи-
сто;

- житло, набуте за час шлюбу внаслі-
док його приватизації;

- земельна ділянка, набута за час 
шлюбу внаслідок приватизації;

- речі індивідуального користуван-
ня, в тому числі коштовності, навіть 
тоді, коли вони були придбані за раху-
нок спільних коштів подружжя;

- премії, нагороди, які вона/він одер-
жала за особисті заслуги (суд може 
визнати за другим з подружжя право 
на частку цієї премії, нагороди, якщо 
буде встановлено, що він своїми діями 
сприяв її одержанню);

- кошти, одержані як відшкодуван-
ня за втрату (пошкодження) речі, яка 
їй/йому належала та відшкодування 
завданої моральної шкоди;

- страхові суми за обов’язковим чи 
добровільним особистим страхуван-
ням, якщо страхові внески сплачува-
лися за рахунок коштів, які були осо-
бистою приватною власністю кожного 
з подружжя;

- майно, набуте за час їхнього окре-
мого проживання у зв’язку з фактич-
ним припиненням шлюбних відносин 
(за рішенням суду);

- якщо у придбання майна вкладені 
крім спільних коштів і кошти, які на-
лежали одному з подружжя, то частка 
у цьому майні, відповідно до розміру 
внеску, є його особистою приватною 
власністю; 

- якщо річ, що належить одному з 
подружжя, плодоносить, дає приплід 
або дохід (дивіденди), він є власни-
ком цих плодів, приплоду або доходу 
(дивідендів).

Як провести розділ майна до-
бровільно? 



15

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com 
Дружина і чоловік мають право 

розділити майно за взаємною згодою, 
уклавши договір про поділ майна або 
договір про виділ майна зі складу 
майна подружжя. Договір про поділ 
чи виділ нерухомого майна підлягає 
обов’язковому нотаріальному посвід-
ченню.

Який порядок поділу майна через 
суд?

Неподільні речі присуджуються 
одному з подружжя, якщо інше не 
визначено домовленістю між ними. 

Речі для професійних занять при-
суджуються тому з подружжя, хто ви-
користовував їх у своїй професійній 
діяльності. Вартість цих речей врахо-
вується при присудженні іншого май-
на другому з подружжя.

Присудження одному з подружжя 
грошової компенсації замість його 
частки у праві спільної сумісної влас-
ності на майно, зокрема, на житловий 
будинок, квартиру, земельну ділянку, 
допускається лише за його згодою та 
попереднього внесення другим із под-
ружжя відповідної грошової суми на 
депозитний рахунок суду.

У разі, коли жоден із подружжя не 
вчинив таких дій, а неподільні речі 
не можуть бути реально поділені 
між ними, суд визнає ідеальні част-
ки подружжя в цьому майні без його 
реального поділу і залишає майно у їх 
спільній частковій власності. 

За рішенням суду частка майна дру-
жини, чоловіка може бути збільшена, 
якщо з нею/ним проживають діти, а 
також непрацездатні повнолітні син, 
дочка, за умови, що розмір аліментів, 
які вони одержують, недостатній для 
забезпечення їхнього фізичного, ду-

ховного розвитку та лікування.
До якого суду звертатися і скільки 

це коштує? 
Справи щодо поділу спільного май-

на подружжя розглядаються місце-
вими загальними судами в порядку 
позовного провадження за місцем 
розташування майна або його основ-
ної частини (якщо це стосується неру-
хомого майна) або за зареєстрованим 
у встановленому законом порядку 
місцем проживання або перебування 
відповідача (якщо стосується поділу 
рухомого майна). 

Слід відзначити, що до вимог про 
поділ майна, що є об’єктом права 
спільної сумісної власності подружжя, 
позовна давність не застосовується 
за умови, якщо шлюб між ними не 
розірвано. 

До вимоги про поділ майна, заявле-
ної після розірвання шлюбу, застосо-
вується позовна давність у 3 роки, яка 
обчислюється від дня, коли один зі 
співвласників дізнався або міг дізна-
тися про порушення свого права влас-
ності.

При поданні позову сплачується 
судовий збір, який визначається ви-
ходячи із вартості майна, яке підлягає 
поділу – 1% вартості. Однак судовий 
збір не може бути менше 0,4 розміру 
прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб та більшим за 5 розмірів 
прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб. 

При визначенні ставок судового 
збору застосовується розмір прожит-
кового мінімуму для працездатних 
осіб, встановлений на 01 січня кален-
дарного року, в якому відповідна заява 
або скарга подається до суду.

Аби більш детально розглянути си-
туацію кожної окремої людини, раджу 
звернутися до одного з наших центрів 
або бюро безоплатної правової допо-
моги. Наші юристи та адвокати до-
поможуть вирішити Ваші проблеми. 
Дізнатись, де працює найближча точ-
ка юридичної допомоги можна на сай-
ті Мін’юсту або за телефоном гарячої 
лінії 0(800) 213-103.

Управління юстиції у Вінницькій області
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ПРИВАТИЗАЦІЯ КВАРТИРИ
Добрий день! Звертаюся до Вас за по-

радою. Ми ще з радянських часів жили у 
квартирі. Якось про те, щоб приватизу-
вати не задумувалися, бо й проблем було 
вдосталь, та грошей все не вистачало. 
Зараз кажуть, що можуть виселити з 
квартир усіх, хто ще не приватизував. 
Підкажіть, як нам приватизувати квар-
тиру?

Ольга Кашпор
Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно прожи-

вають в квартирах (будинках) державного 
житлового фонду або перебували на об-
ліку потребуючих поліпшення житлових 
умов до введення в дію Закону України 
«Про приватизацію державного житлово-
го фонду». Кожен громадянин України має 
право приватизувати займане ним житло 
безоплатно в межах номінальної вартості 
житлового чеку або з частковою доплатою 
один раз.

Які об’єкти не підлягають приватиза-
ції?

Квартири-музеї, квартири (будинки), 
житлові приміщення у гуртожитках, 
розташовані на територіях закритих вій-
ськових поселень, підприємств, установ та 
організацій, природних та біосферних за-
повідників, національних парків, ботаніч-
них садів, дендрологічних, зоологічних, 
регіональних ландшафтних парків, пар-
ків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 
історико-культурних заповідників, музеїв; 
які перебувають в аварійному стані; квар-

тири (кімнати, будинки), віднесені у вста-
новленому порядку до числа службових, а 
також квартири (будинки), житлові примі-
щення у гуртожитках, розташовані в зоні 
безумовного відселення.

Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом: 

безоплатної передачі громадянам квартир 
(будинків), житлових приміщень у гур-
тожитках з розрахунку санітарної норми 
21 квадратний метр загальної площі на 
наймача і кожного члена його сім’ї та до-
датково 10 квадратних метрів на сім’ю; 
або продажу надлишків загальної площі 
квартир (будинків), житлових приміщень 
у гуртожитках громадянам України, що 
мешкають в них або перебувають в черзі 
потребуючих поліпшення житлових умов.

Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового 

фонду здійснюється уповноваженими 
на це органами, створеними місцевою 
державною адміністрацією, та органами 
місцевого самоврядування, державними 
підприємствами, організаціями, установа-
ми, у повному господарському віданні або 
оперативному управлінні яких знаходить-
ся державний житловий фонд.

Які потрібно зібрати документи?
Оформлена заява на приватизацію; копія 

документа, що посвідчує особу; техніч-
ний паспорт на квартиру (будинок), жиле 
приміщення у гуртожитку; довідка про 
склад сім’ї та займані приміщення; копія 
ордера про надання житлової площі (ко-
пія договору найму жилого приміщення 
у гуртожитку); документ, що підтверджує 
невикористання житлових чеків для при-
ватизації державного житлового фонду 
(довідка з попередніх місць проживання 
(після 1992 року) щодо невикористання 
права на приватизацію державного жит-
лового фонду); копія документа, що під-
тверджує право на пільгові умови прива-
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тизації; заява – згода тимчасово відсутніх 
членів сім’ї наймача на приватизацію.

Кому може бути відмовлено у привати-
зації?

Так у приватизації може бути відмовле-
но, зокрема, громадянам, які: повністю 
використали житлові чеки; проживають 
у приміщенні, яке має статус службового; 
проживають у гуртожитках менше ніж 5 
років, без правових підстав; проживають у 
гуртожитках, призначених для тимчасово-
го проживання, у зв’язку з навчанням, пе-
ренавчанням чи підвищенням кваліфікації 
у навчальних закладах та у зв’язку з робо-
тою (службою) за контрактом; мешкають 
у спеціальних гуртожитках, призначених 
для тимчасового проживання осіб, які 
відбували покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі і потребують 
поліпшення житлових умов або жила пло-
ща яких тимчасово заселена, або яким не-
має можливості повернути колишнє жиле 
приміщення; потребують медичної допом-
оги у зв’язку із захворюванням на тубер-
кульоз; проживають у гуртожитках, що 
мають статус соціальних на день набрання 
Законом України «Про забезпечення ре-
алізації житлових прав мешканців гурто-
житків».

Куди звертатися, щоб отримати деталь-
ну консультацію?

В орган приватизації, де одержує бланк 
заяви та необхідну консультацію. Під-
готовку та оформлення документів про 
передачу у власність громадян квартир 
(будинків), житлових приміщень у гурто-
житках може бути покладено на спеціаль-
но створювані органи приватизації (агент-
ства, бюро, інші підприємства).

Додатково варто звернути увагу, що 
за громадянами, які не виявили бажан-
ня приватизувати займане ними житло, 
зберігається чинний порядок одержання 
і користування житлом на умовах найму.

Управління юстиції у 
Вінницькій області

Если во время сна рука все время оказы-
вается под головой, а утром вы просыпае-
тесь с болью в шее – пора покупать новую 
подушку! Но как выбрать качественную 
подушку для сна?

Перед покупкой новой подушки хорошо 
подумайте, устраивала ли вас старая? Если 
на старой подушке вам хорошо спалось, 
покупайте такую же или похожую. Ориен-
тируйтесь на внешнее сходство, не забудьте 
проверить качество наполнителя и отделки. 
При выборе подушки нужно обязательно 
учесть следующие моменты.

Высота подушки - определяется шириной 
плеч. У большинства подушек высота со-
ставляет 10-14 см, но широкоплечим людям 
нужна подушка повыше, т.е. чем шире пле-
чи, тем выше должна быть и подушка. Для 
взрослого человека оптимальным размером 
является подушка 50х70 см, которая позво-
ляет рационально использовать простран-
ство кровати. Самый распространенный 
размер детских подушек составляет 40х60 
см.

По форме подушки разделяют на клас-
сические и ортопедические. Классические 
модели имеют квадратную или прямоу-
гольную форму. В последнее время рынок 
постельных принадлежностей активно за-
воевывают диковинные для нас подушки в 
виде валиков или со специальными выемка-
ми для головы. Это и есть ортопедические 
подушки, которые в сочетании с соответ-
ствующим матрасом позволяют позвоноч-
нику во время сна оставаться прямым, а 
шейному отделу полностью расслабиться и 
хорошо отдохнуть за ночь. Ортопедическая 
подушка со специальной выемкой для голо-
вы посредине и небольшими валиками по 
бокам называется анатомической. Верхний 
отдел позвоночника на такой подушке полу-
чает необходимый отдых и растяжение.

Для жестких матрасов рекомендуется 
выбирать подушку пониже, а для мягких 
– повыше.

Тем, кто предпочитает спать на спи-
не, подойдет невысокая подушка средней 
жесткости. Любителям спать на боку сле-
дует выбирать жесткую подушку, высота 
которой соответствует ширине плеч. У лю-
дей, преимущественно спящих на животе, 
должна быть мягкая и компактная подушка.

Постельное бельё тм «BonaVita»,
можно заказать по телефонам: 

067-383-54-75; 067-303-47-06

КАКИЕ БЫВАЮТ ПОДУШКИ 
И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО 

ВЫБИРАТЬ?
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ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
Строк для прийняття спадщини 

- встановлений законом проміжок 
у часі, протягом якого спадкоємець 
має вчинити дії, що свідчать про 
безумовне та беззастережне прий-
няття спадщини.

Для прийняття спадщини встанов-
люється строк у шість місяців, який 
починається з часу відкриття спад-
щини. Якщо виникнення у особи 
права на спадкування залежить від 
неприйняття спадщини або відмови 
від її прийняття іншими спадкоємця-
ми, строк для прийняття нею спад-
щини встановлюється у три місяці з 
моменту неприйняття іншими спад-
коємцями спадщини або відмови від 
її прийняття. Якщо строк, що зали-
шився, менший як три місяці, він про-
довжується до трьох місяців. Отже, є 
два види строків для прийняття спад-
щини - загальний та продовжений. За 
загальним правилом, для прийняття 
спадщини встановлюється строк у 
шість місяців, який починається з часу 
відкриття спадщини. У тому ж разі, 
коли виникнення у особи права на 
спадкування залежить від неприйнят-
тя спадщини або відмови від її прий-
няття іншими спадкоємцями, строк на 
прийняття спадщини продовжується 
на три місяці з моменту прийнят-
тя іншими спадкоємцями спадщини 
або відмови від її прийняття. В цьому 
разі мова йде про продовжений строк 
прийняття спадщини. Строк для 
прийняття спадщини встановлюється 
з метою визначення правового стату-
су спадкового майна, оскільки, якщо 
спадщину не приймають спадкоємці 
черги, яка закликається до спадкуван-
ня, то право на спадщину переходить 

до спадкоємців наступної черги, а за 
відсутності таких взагалі, майно наб-
увається територіальною громадою за 
місцем відкриття спадщини.

За загальним правилом, якщо спад-
коємець протягом шестимісячного 
строку не подав заяву про прийняття 
спадщини, він вважається таким, що 
не прийняв її. Винятком із цього є два 
випадки, а саме:

1) за письмовою згодою спадкоєм-
ців, які прийняли спадщину, спад-
коємець, який пропустив строк для 
прийняття спадщини, може подати 
заяву про прийняття спадщини но-
таріусу за місцем відкриття спадщини. 
Така згода спадкоємців оформлюєть-
ся у вигляді заяв, які викладаються у 
письмовій формі і подаються нотаріу-
су до видачі свідоцтва про право на 
спадщину;

2) за позовом спадкоємця, який 
пропустив строк для прийняття спад-
щини з поважної причини, суд може 
визначити йому додатковий строк, 
достатній для подання ним заяви про 
прийняття спадщини.

Строк для прийняття спадщини 
може бути продовжений судом лише 
за умови поважності причини його 
пропуску

Домбровська Інесса Євгенівна
приватний нотаріус,

Вінницького міського но-
таріального округу
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ПРОБЛЕМИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ 

ПРО ПОДІЛ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЩО Є СПІЛЬНОЮ 
ЧАСТКОВОЮ ВЛАСНІСТЮ

Практика нотаріального право-
застосування свідчить про існу-
вання значної кількості питань, 
які потребують вирішення у про-
цесі нотаріального посвідчення 
договорів про поділ нежитлової 
будівлі, що є спільною частковою 
власністю.

Договір про поділ нерухомого 
майна, що є у спільній частковій 
власності, укладається у пись-
мовій формі і підлягає нотаріаль-
ному посвідченню. Разом з тим, 
законодавство не містить нор-
ми, яка передбачала б державну 
реєстрацію такого правочину 
та не пов’язує момент вчинення 
або укладення цього правочину з 
будь-якими іншими діями чи фак-
тами.

Укладення договору про ви-
ділення частки в натурі (поділ) 
припиняє спільну часткову влас-
ність, що не в усьому відповідає 
дійсності. Звертаємо увагу, та-
кий результат настає лише у разі 
поділу майна. Виділ частки права 
спільної власності на об’єкт як та-
кий не припиняє, припиняються 
лише права та обов’язки одного 
чи декількох, хоча й не усіх ко-
лишніх співвласників.

Непростим можна вважати 
також розуміння правової суті 
спільної власності, у тому числі 
спільної часткової власності. Май-
но, що є у власності двох або біль-
ше осіб (співвласників) належить 
їм на праві спільної власності 

(спільне майно). Власність двох чи 
більше осіб із визначенням часток 
кожного з них у праві власності є 
спільною частковою власністю.

Отже, перш за все, слід чітко 
зрозуміти, що для спільної влас-
ності характерною є множинність 
суб’єктів на одне майно. Спільна 
власність охоплює такі відносини 
приналежності матеріальних благ, 
коли майно належить на праві 
власності одночасно декільком 
особам. 

Кожному з співвласників на-
лежить частка у праві спільної 
часткової власності. Виходячи з 
цього, cлід підкреслити перева-
ги саме такого розуміння об’єкту 
правовідносин, оскільки, по-пер-
ше, за таких умов право кожно-
го співвласника не обмежується 
якою-небудь конкретною части-
ною, а поширюється на усю річ. 
По-друге, зберігається вказівка на 
те, що об’єктом цього права є річ. 
По-третє, оскільки права інших 
співвласників поширюються на 
все майно у цілому, не ставиться 
під сумнів характеристика такої 
власності як багатосуб’єктної. 
По-четверте, оскільки право кож-
ного співвласника виражається в 
певній частці, виявлена специфіка 
часткової власності як особливого 
виду спільної власності.

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО СПАДКУВАННЯ 

Спадкуванням є перехід прав 
та обов’язків (спадщини) від 
фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб 
(спадкоємців). Спадщиною є су-
купність цих прав та обов’язків. 
Успадкувати можна усі права та 
обов’язки, шо належали помер-
лій особі на момент відкриття 
спадщини і не припинилися вна-
слідок її смерті.

Не можна успадкувати права та 
обов’язки, що нерозривно пов’я-
зані з особою, зокрема:

1)особисті немайнові права;
2)право на участь у товариствах 

та право членства в об’єднаннях 
громадян, якщо інше не встанов-
лено законом або їх установчими 
документам;

3)право на відшкодування шко-
ди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я;

4)права на аліменти, пенсію, 
допомогу або інші виплати, вста-
новлені законом;

5)права та обов’язки особи як 
кредитора або боржника, якщо 
вони нерозривно зв’язані із осо-
бою боржника чи кредитора.

Спадкування здійснюється за 
заповітом або за законом. Пра-
во на спадкування мають особи, 
визначені у заповіті. Заповіт—це 
особисте розпорядження осо-

би (заповідача) щодо належно-
го йому майна, майнових прав 
та обов’язків на випадок своєї 
смерті, складений у встановлено-
му законом порядку.

Заповідач має можливість за-
повідати майно будь-яким осо-
бам, на свій розсуд визначити 
частки спадкоємців у спадщині, 
позбавити спадщини одного, 
кількох чи всіх спадкоємців за 
законом, не зазначаючи причин 
такого позбавлення.

Право на заповіт має особа з 
повного цивільною дієздатністю. 
Право на заповіт здійснюється 
особисто. Вчинення заповіту че-
рез представника не допускаєть-
ся.

Загальні вимоги до форми за-
повіту такі: виключно письмова 
форма заповіту; заповіт має бути 
підписаний особисто заповіда-
чем; заповіт має бути посвід-
чений нотаріусом або іншими 
особами, які мають на це право; 
таємниця заповіту.

Заповідач має право особи-
сто, своїми діями у будь-який 
час внести до заповіту зміни або 
скасувати заповіт, не зазначаючи 
при цьому причин його зміни чи 
скасування. Зміна заповіту мож-
лива шляхом укладення нового 
заповіту, в якому заповідачем бу-
дуть скасовані чи змінені окремі 
розпорядження попереднього за-
повіту. Більш пізній заповіт ска-
совує, попередній повністю або у 
частині, в якій він йому супере-
чить.

У разі відсутності заповіту, 
визнання його недійсним, не-
прийняття спадщини або відмови 
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від її прийняття спадкоємцями за 
заповітом, а також у разі неохо-
плення заповітом усієї спадщи-
ни спадкування здійснюється за 
законом. Якщо фізична особа не 
залишила заповіту, або заповіт 
виявився недійсним, або відсут-
ні умови, які зазначені у заповіті 
з умовою, або спадкоємці за за-
повітом не прийняли спадщину, 
або не закликаються до спадку-
вання, або вона розпорядилася 
лише частиною свого майна, на-
стає спадкування за законом.

При спадкуванні за законом 
майно переходить до зазначених 
у законі спадкоємців відповідно 
до встановленої черговості.

Черга спадкування:
1.черга спадкування: діти, бать-

ки, той із подружжя, що пережив 
іншого;

2.черга спадкування: рідні бра-
ти, сестри, дід, баба;

3.черга спадкування: рідні 
дядько та тітка;

4.черга спадкування: особи, які 
проживали зі спадкодавцем од-
нією сім’єю не менше 5 років до 
часу відкриття спадщини;

5.черга спадкування: інші ро-
дичі спадкодавця до шостого сту-
пеня споріднення включно.

Особливим випадком спадку-
вання є спадкування за правом 
представлення.

Внуки, правнуки спадкодавця 
спадкують ту частку спадщини, 
яка належала б за законом їхнім 
матері, батькові, бабі, дідові, якби 
вони були живими на час від-
криття спадщини.

Племінники спадкодавця спад-
кують ту частку спадщини., яка 
належала б за законом їхнім ма-

тері, батькові (сестрі, братові 
спадкодавця), якби вони були 
живими на час відкриття спад-
щини.

Двоюрідні брата та сестри 
спадкодавця спадкують ту ча-
стину спадщини, яка належала б 
за законом їхнім матері, батькові 
(тітці, дядькові спадкодавця), 
якби вони були живими на час 
відкриття спадщини. Відповідно 
до Цивільного кодексу України 
частки у спадщині спадкоємців 
за законом є рівними. Проте 
розмір часток може бути зміне-
ний спадкоємцями. Підставами 
відкриття спадщини є смерть фі-
зичної особи або оголошення її 
такою, що померла.

Місцем відкриття спадщини 
визнається останнє місце про-
живання спадкодавця. Якщо 
місце проживання спадкодавця 
невідоме, місцем відкриття спад-
щини є місцезнаходження неру-
хомого майна або основної його 
частини, а за відсутності нерухо-
мого майна - місцезнаходження 
основної частини рухомого май-
на.

Є такі випадки, коли місце від-
криття спадщини може не збіга-
тися з місцем смерті спадкодав-
ця. Наприклад, якщо він помер 
не у місці свого постійного про-
живання: під час перебування у 
відрядженні, санаторії, місцях 
позбавлення волі. У таких ви-
падках місцем відкриття спад-
щини вважається той населений 
пункт, де громадянин постійно 
проживав.

Єлісєєва Тетяна Юріївна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Досить поширеним в нотаріальній 
практиці є договір довічного утриман-
ня. За договором довічного утримання 
(догляду) одна сторона (відчужувач) 
передає іншій стороні (набувачеві) у 
власність житловий будинок, квартиру 
або їх частину, інше нерухоме майно або 
рухоме майно, яке має значну цінність, 
взамін чого набувач зобов’язується за-
безпечувати відчужувача утриманням 
та (або) доглядом довічно.

Передаючи у власність майно, від-
чужувач, насамперед, має за мету от-
римання матеріального забезпечення, 
догляду та послуг, яких він потребує. 
Відчужувач може залишитись прожива-
ти в цій квартирі або будинку, у цьому 
випадку в договорі має бути  конкрет-
но визначена та частина помешкання, в 
якій відчужувач має право проживати.

При укладанні договору довічного 
утримання сторони повинні визначити 
всі види матеріального забезпечення, 
обсяг, способи та форми. Довічне утри-
мання може надаватися у чітко визна-
ченій грошовій сумі, черговість виплат 
грошових сум повинна бути визначена в 
договорі. Набувач може надати будь-яку 
необхідну допомогу, яка необхідна від-
чужувачу.

Відповідно до законодавства, набувач 
зобов’язаний у разі смерті відчужувача 
поховати його, навіть якщо це не було 
передбачено договором довічного утри-
мання (догляду).

Договір довічного утримання укла-
дається у письмовій формі та підлягає 
нотаріальному посвідченню. Договір 
довічного утримання (догляду), за яким 
передається набувачеві у власність неру-
хоме майно, підлягає державній реєстра-
ції. Право власності у набувача виникає 
саме з моменту державної реєстрації в 
Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно.

Якщо відчужувачем за даним дого-
вором може бути тільки фізична особа 
(незалежно від віку та стану здоров’я), 
то набувачем може бути повнолітня 

дієздатна фізична особа або юридична 
особа. Юридична особа набуває цивіль-
них прав та обов’язків і здійснює їх че-
рез свої органи, які діють відповідно до 
установчих документів та закону. Якщо 
відчужувачем є один із співвласників 
майна, що належить їм на праві спільної 
сумісної власності, договір довічного 
утримання (догляду) може бути укла-
дений після визначення частки цього 
співвласника у спільному майні або 
визначення між співвласниками поряд-
ку користування цим майном. 

Набувач не може за життя відчужу-
вача продавати, обмінювати, дарувати, 
укладати договір застави чи передавати 
у власність іншій особі майно, набуте 
ним  за договором довічного утримання 
(догляду), тому накладається заборона 
відчуження на майно , яке є предметом 
договору.

Протягом життя відчужувача на май-
но, передане набувачеві за таким догово-
ром, не може бути звернене стягнення за 
зобов’язаннями набувача.

Договір довічного утримання при-
пиняється зі смертю відчужувача. До-
говір довічного утримання може бути 
розірваний за рішенням суду на вимогу 
відчужувача або третьої особи, на ко-
ристь якої він був укладений, у разі не-
виконання або неналежного виконання 
набувачем своїх обов’язків, та на вимогу 
набувача.

Плахотнюк О.В.
приватний нотаріус,

Вінницького міського нотаріального 
округу
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РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ З УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ 

П’ЯТИКЛАСНИКІВ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ
У п’ятому класі починається новий 

період у житті дитини. Вона дорослі-
шає, переходить навчатися до серед-
ньої школи. В цей період у дітей мо-
жуть виникнути проблеми у навчанні. 
Батьки не повинні це сприймати за-
надто трагічно, але з’ясувати причини 
цього потрібно. Поради батькам:

1. Цікавтеся шкільними справами 
своєї дитини, обговорюйте складні 
ситуації, разом шукайте вихід із кон-
фліктів.

2. Якщо Вас щось турбує в поведінці 
дитини, якомога швидше зустріньтеся 
і обговоріть це із класним керівником, 
шкільним психологом.

3. Якщо в родині відбулися події, 
що вплинули на психологічний стан 
дитини, повідомте про це класного 
керівника. Саме зміни в сімейному 
житті часто пояснюють раптові зміни 
в поведінці дітей.

4. Не слід відразу ослабляти кон-
троль за навчальною діяльністю, якщо 
ваша дитина звикла до контролю з ва-
шого боку.

5. Основними помічниками у склад-
них ситуаціях є терпіння, увага, ро-
зуміння.

6. Кожного тижня вибирайте час, 
вільний від домашніх справ, і уважно 
розмовляйте з дитиною про школу. 
Запам’ятовуйте окремі імена, події та 
деталі, про які дитина вам повідомляє, 
використовуйте їх надалі для того, 
щоб починати подібні розмови про 
школу.

7. Зростає дух незалежності, який 
впливає на стосунки підлітка в родині, 
школі.

8. Якщо дитина звертається до вас з 
питаннями, пов’язаними з домашні-
ми завданнями, допоможіть їй знайти 
відповіді самостійно, а не підказуйте 
їх.

9. Шукайте будь-які можливості, 
щоб дитина могла застосувати свої 
знання, отримані в школі, в домашній 
діяльності. Наприклад, доручіть їй ро-
зрахувати необхідну кількість продук-
тів для приготування їжі або необхід-
ну кількість фарби, щоб пофарбувати 
певну поверхню.

10. Особливі зусилля прикладайте 
для того, щоб підтримати спокійну 
та стабільну атмосферу в домі, коли 
в житті дитини відбуваються зміни. 
Намагайтеся уникнути великих змін 
чи порушень в домашній атмосфері. 
Спокій домашнього життя допоможе 
дитині більш ефективно вирішувати 
проблеми в школі.

11. Внутрішній світ дитини ще не-
стабільний, тому батькам не слід зали-
шати своїх дітей без нагляду. Підліток 
дуже вразливий і легко піддається 
впливам як позитивним, так і нега-
тивним.

12. Розширюється коло спілкування, 
з’являються нові авторитети.

13. Недоліки й суперечності в по-
ведінці близьких і старших сприйма-
ються гостро й хворобливо.

14. У батьках підлітки хочуть бачити 
друзів і порадників, а не диктаторів.

Мелах Тетяна Василівна,
вчитель початкових класів,

КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №8 ВМР»
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПИЛЬНІ ПОЛОТНА ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛОБЗИКІВ
Сьогодні поговоримо про пилочки для 

електролобзиків. Для тих, хто має у своєму 
домашньому господарстві електролобзик, 
час від часу має купувати пилки для нього. 
Різновидів і фірм-виробників існує досить 
багато. Найпоширенішими  видами пилок 
є, звичайно, по дереву, крім них є полот-
на по металу, керамічній плитці. Найваж-
ливішим параметром для пилки (пильного 
полотна) є марка сталі, з якої вона виго-
товлена. У залежності від призначення, є 
пилки в виконанні HCS, HSS, біметалічні 
(BIM) і HM-виконанні.

HCS - високовуглецева сталь для роботи 
з м’якими матеріалами, такими, як дерево, 
деревні плити, покриті пластиком і штучні 
матеріали. HCS-пилка досить гнучка і при 
роботі з широкими заготовками їй не за-
грожує злам.

HSS - високопродуктивна швидкорі-
зальна сталь для застосування в матеріа-
лах підвищеної твердості, таких як метал, 
алюміній і кольорові метали. У порівнянні 
з HCS товщина металу у HSS набагато мен-
ша, а твердість значно вища.

BIM - високоеластичне, нерозривне 
з’єднання з hss і hcs, розраховане на високі 
професійні запити. Пилка даного виду 
використовується там, де існує небезпека 
поломки основи або де потрібні особливо 
еластичні пильні полотна. Термін служби 
біметалічних пилок значно вищий, ніж hss 
або hcs.

Біметалічні пилки - це відмінне співвід-
ношення між ціною і продуктивністю. Діа-
пазон використання bim-пил - це дереви-
на, метал, кольоровий метал, алюміній. У 
залежності від ширини пильного полотна, 
bim може підходити для опрацювання у 
важкодоступних місцях, вузьких кривих 
ліній різу, а також для вирішення універ-
сальних завдань при середньому наванта-
женні або для швидкого, абсолютно чисто-
го різу по прямих лініях.

Але якісна сталь пилки (пильного по-
лотна) ще не гарантує, що вона легко 
впорається з поставленими завданнями. 
Важливу роль відіграє не тільки матеріал 
виготовлення, але ще й форма пилки 
(пильного полотна).

Розмір заготовок. Перш за все слід 
визначитися, деталі яких розмірів будуть 
розпилюватися. Безперечно, що пиля-
ти брус перерізом 50х50мм або меблевий 
щит краще різними пилками. Для дереви-
ни, наприклад, розміри робочої частини 
пилкою варіюються від 51 до 126 мм. Для 

розпилювання листового металу призна-
чені короткі пилки (51мм), а для різання 
труб зручніші довгі пилки (106мм).

Тип різання. Важливим критерієм ви-
бору пильного полотна є також геометрія 
різання. Пилка для прямого різання від-
мінно тримає напрямок, проте випиляти 
невеликий радіус їй навряд чи вдасться - 
у такої пилки широка спинка, саме тому 
вона настільки добре «тримає лінію». Для 
цих цілей підійде спеціальна тонка пилка 
для фігурного різання. 

Чистота різання. Критерій «пря-
молінійний / криволінійний різ» при ви-
борі пилки - один з двох принципових 
питань. Другий - швидкість пиляння, який 
протиставляється чистоті країв деталі. 
Розпускаючи матеріал, безсумнівно, важ-
ливою є швидкість різання. Але коли спра-
ва стосується виготовлення меблів, якість 
пропилу відіграє визначальну роль.

Форма зуба. Якість пропилу безпосе-
редньо залежить від геометрії зуба. Чим 
крок зуба більший (відстань між сусідні-
ми вершинами), тим швидшим і грубішим 
буде пропил. Актуальна і форма зубів: іс-
нують фрезеровані або відшліфовані. Пер-
ші мають прямокутний перетин і призна-
чені, в основному для роботи з металом, 
другі загострені, а тому більш ефективні, 
коли мова йде про роботу з деревиною.

Розведення зубів. Щоб надати пилці 
більший «простір», її зуби розводять. У 
цьому випадку вона пиляє швидше, але 
різ виходить менш акуратним, ніж у пря-
мозубої пилки. Фрезеровані зуби можуть 
бути не тільки розведені, але й вибудувані 
своєрідною хвилею. Пиляє така пилка 
більш рівно, ніж та, що з розводкою.

Пилки progressor. Змінний розмір зуба 
із збільшенням його від хвостовика до 
кінця робить пилку більш універсальною. 
Чим товстіший матеріал, що розпилюєть-
ся, тим більша кількість великих зубів 
включається в роботу. Ще більшу цінність 
пильне полотно набуває, якщо воно біме-
талічне (BIM).

Отже, ми з Вами розібралися які бувають 
пилки і підійшли до вибору виробника. 
Вироблені відповідно з найсучаснішими 
розробками на високотехнологічному об-
ладнанні пилки італійської  фірми «CMT» 
- найкращий вибір в співвідношенні ціна/
якість.

Компанія «PROмеблі»,
вул. Костянтина Василенка, 16

+380 (50) 332-10-30, +380 (67) 707-81-31
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АВІТАМІНОЗ

Більшість мам завжди хвилюються про 
здоров’я свого малюка. Тому важливо не 
пропустити перші ознаки весняного авітамі-
нозу і вчасно допомогти дитині. Весна - це 
період , коли запас вітамінів закінчується, а 
свіжі овочі та фрукти  представлені в малій 
кількості в раціоні дитини. Численні дослід-
ження довели, що кількість вітамінів і ко-
рисних речовин в продуктах, які їмо ми та 
наші рідні, значно нижче, ніж в продуктах, 
які їли люди ще 50 років тому.

На що ж необхідно звернути увагу бать-
кам, що може свідчити, що у дитини є пере-
думови до авітамінозу?

•Часто хворіє дитина
•Зниження апетиту
•Суха шкіра і гнійничкові захворювання 

шкіри
•Сухість слизових оболонок носа і рота
•Зниження ваги
•Надмірна плаксивість і неуважність
•Кровоточивість ясен
•Випадіння волосся і ламкість нігтів.
Досить часто зустрічаються стани, які 

пов’язані з недостатністю вітаміну А (ре-
тинолу),В1 (тіаміну), В2(рибофлавіну), Д 
(кальциферолу), С (аскорбінової кислоти).

Спробуємо розібратись з  основними 
симптомами недостатності вітамінів і що 
необхідно їсти, щоб уникнути авітамінозу.

Запідозрити дефіцит вітаміну А можна, 
якщо у дитини суха шкіра і вона лущиться, 
є тріщинки на долонях і стопах, випадає во-
лосся. Щоб подолати недуг, в раціоні дитини 
мають бути молочні продукти, яйця, шпи-
нат, зелена цибуля, печінка, морква, перси-

ки, абрикоси.  
При недостатності вітаміну В1  у дитини 

спостерігається зниження апетиту, поруше-
ний сон і пам’ять. В раціоні дитини мають 
бути яєчні жовтки, горіхи, чорний хліб та 
свинина.

Якщо є недостатність вітаміну В2, з’яв-
ляються хвороби слизових оболонок , губ, 
язика, випадає волосся. Дитина має їсти 
пшеничну, гречану каші, капусту, шпинат, 
салат, телячу печінку.

У випадку одноманітного харчування, 
багатого вуглеводами, може виникнути 
дефіцит вітаміну С, тоді знижується апе-
тит, з’являється слабкість, кровоточивість і 
запалення ясен, синці. В раціон дитини не-
обхідно додавати відвар з плодів шипшини, 
свіжі овочі та фрукти.

Недостатність вітаміну Д  проявляється 
карієсом , схильністю дитини до травму-
вання  через розм’якшення кісток, м’язови-
ми судомами і слабкістю. В раціоні  дитини 
мають бути страви з жирної риби, печінки, 
яєчні жовтки, молочні продукти. Важливі 
також прогулянки на свіжому повітрі та со-
нячні ванни. 

Якщо у Вас виникають якісь підозри, кра-
ще не займатись самолікуванням і вчасно 
звернутись до лікаря, який або підтвердить , 
або спростує симптоми, і надасть необхідні 
рекомендації.

Як би банально не звучало , але профілак-
тика завжди краще ніж лікування. Тому 
урізноманітнюйте меню вашого чада, щоб 
там були присутні і молочні продукти, і м’я-
со, і риба, і свіжі овочі та фрукти. Хоча бу-
ває досить важко нагодувати малого «нехо-
чуху» корисною їжею, але для того і є мами, 
які інстинктивно знають, як запропонувати 
корисне і смачне.

Будьте здорові!
Залевська Ірина Володимирівна,

лікар-педіатр медичного 
центру «MedOk»,

вул. М.Ващука (Квятека) 20-Б, 
(0432)659-888; (067) 430-28-80
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ДІЄТА FODMAP
Шлунково-кишковий тракт 

(ШКТ) є складною екосистемою, що 
потребує збалансованої регуляції 
та взаємодії між клітинами організ-
му та оточуючим середовищем. В 
ШКТ людини знаходиться більше 
100 трильйонів бактерій, і тому, мі-
кробіоту можна розглядати, як окре-
мий орган, який співіснує разом із 
хазяїном.

Непереносимістю харчових про-
дуктів страждає 20-25% населення 
землі.

На початку ХХ століття Ілля Меч-
ніков висунув теорію активного 
довголіття, де значна роль відведе-
на нормальному функціонуванню 
мікрофлори кишківника: «Наша 
преждевременная и несчастливая 
старость является следствием осто-
янного отравления вредными веще-
ствами, выделяемыми некоторыми 
микробами толстого кишечника».

Будь-яке порушеня мікробіоти 
внаслідок прийому антибіотиків, 
незбалансованого харчування, 
стресів тощо, може призвести до по-
рушення роботи кишківника, імун-
ної системи, і може стати пусковим 
механізмом порушення роботи всіх 
органів та систем. Нестабільність 
мікрофлори призводить до хроніч-
ної дисфункції кишківника у вигляді 
дискомфорту, метеоризму, розладів 
стулу, що негативно впливає на 
якість життя таких хворих.

Сьогодні всі говорять про дієту 
для кишківника FODMAP, так у 
чому ж її суть?

Ця дієта була розроблена спів-
робітниками Мельбурнського 
університету в Австралії виключно 
для покращення роботи кишківни-
ка, нормалізації всмоктування хар-
чових речовин (особливо для тих, 

хто страждає харчовою алергією 
та непереносимістю) та ваги, по-
кращення стану шкіри та зміцнен-
ня імунітету. За умов дотримання 
дієти, з раціону виключаються олі-
го-, ди-, та моносахариди та поліоли 
(цукрові спирти).

Чим вони небезпечні?
Це коротколанцюгові вуглеводи, 

які погано та неповноцінно всмок-
туються у тонкому кишківнику, про-
вокуючи підвищення газоутворен-
ня, розлади стулу та інші симптоми, 
внаслідок чого збільшується ріст 
дріжджових грибів у кишківнику.

Фруктоза – моносахарид, викли-
кає метеоризм та діарею(погане за-
своєння організмом).

Лактоза – дисахарид, що міститься 
у молоці, молочних продуктах.

Фруктани – олігосахариди, що мі-
стяться у деяких овочах, фруктах, 
злаках, викликають біль у животі, 
газоутворення.

Галактони – олігосахариди, що мі-
стять цукор, галактозу (горох, ква-
соля, соєві продукти, спаржа).

Поліоли – цукрові спирти 
(манітол, сорбіт, ксиліт: жувальні 
гумки, солодкі газовані напої, сиро-
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пи від кашлю).

Найбільша концентрація даних 
речовин міститься у:

-крупах (пшеничній, ячмінній);
-горіхах (арахіс, фісташки, кеш’ю);
-підсолоджувачах (сироп агави, 

мед, молочний шоколад, фруктові 
соки);

-замінниках цукру на основі 
поліолів (сорбітол, манітол –вони 
погано засвоюються,

тому їх дозволяється вживати діа-
бетикам);

-молочних продуктах, окрім твер-
дих сирів (молоко, йогурт, морози-
во);

-фруктах із надлишком фруктози 
(яблуках, персиках, абрикосах, сли-
вах);

-бобових (галактоолігосахариди – 
різновид вуглеводів).

Кому підходить дієта FODMAP?
Тим, у кого є проблеми з ШКТ. Це 

пацієнти із синдромом подразнено-
го кишківника, після оперативних 
втручань на шлунку та кишківнику, 
після прийому антибіотиків, ті, хто 
страждає лактазною недостатні-
стю та глютеновою ентеропатією. З 
лікувальною метою дієту слід при-
значати на 6-8 тижнів. А для людей, 
які мають на меті схуднення – на 3-5 
тижнів.

Є цікаві відомості з приводу того, 
що люди, які мають тягу до надмір-
ного вживання солодощів, ті, хто 
страждає від хронічної закладе-
ності носа мають проблеми з киш-
ківником (надмірний ріст дріжджів 
у кишківнику, розмноження яких 
відбувається за рахунок ферментації 
цукрів).

Судячи із вищесказаного, бактерії 
отримують владу над людиною, 
змушуючи харчуватись її тим, що 
потрібно саме їм. Бажання з’їсти 

солодкого вони викликають із до-
помогою певних хімічних речовин. 
Проте, ці процеси можуть сприяти 
«синдрому дірявої кишки».

У дієтичного підходу FODMAP є 
три етапи:

І – аналіз раціону (скоротити 
вживання вказаних продуктів на 
певний час)

ІІ – якщо стан покращився, про-
довжувати дотримання раціону 
протягом 6-8 тижнів

ІІІ – через 6-8 тижнів почати до-
давати по одному продукту за 1 раз, 
якщо симптоми загострились – ми 
дізнаємось їх причину.

Що можна їсти?
• Фрукти – банани, виноград, 

чорниця, журавлина, грейпфрут, 
мандарини, лимони, ківі, апельсин, 
ананас, малина, полуниця.

• Овочі – морква, селера, огір-
ки, помідори, кабачок, картопля, 
пекінська капуста, броколі, перець, 
баклажани, салат, оливки, гарбуз, 
зелена цибуля, шпинат.

• Крупи та зернові – овес, рис, 
гречка, хліб без глютену, макарони 
із усіх дозволених круп.

• Молочні продукти – топлене 
масло, тверді сири, молоко та йо-
гурт без лактози,фета, моцарела.

• Горіхи та насіння – мигдаль, ке-
дрові, грецькі горіхи, насіння гарб-
уза, соняшника.

• М’ясо – нежирне м’ясо, курка, 
риба.

• Яйця.
• Підсолоджувачі – стевія, глюко-

за, кленовий сироп, цукор.
Наталія Кізлова,

зав. гастоентерологічним 
відділенням 

ВОКЛ ім. М.І. Пирогова,
та лікар-терапевт 

Олександра Трилевич
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ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
Стоматологічні захворювання – найбільш 

розповсюджені ураження людського організму. 
Особливе місце серед них займають хвороби 
слизової оболонки порожнини (СОПР). Немає 
такого органу чи тканини, де б не виникало 
більшої кількості захворювань, ніж на СОПР.

Найбільш поширеною групою захворювань 
СОПР і губ, з якими лікар-стоматолог зустрі-
чається в повсякденній практиці, є так звані 
самостійні стоматити. До них відносять цілу 
низку захворювань, які, переважно, уражують 
тільки СОПР та губи. Стоматити, що відно-
сяться до цієї групи розвиваються, переважно, 
під дією на слизову оболонку певних факторів, 
серед яких виділяють вплив грибків, вірусів, 
бактерій, різноманітних алергенів. Необхідно 
відзначити, що частота самостійних стоматитів 
в останній час значно зросла. Така тенденція 
пояснюється значним впливом негативних зов-
нішніх факторів, пов’язаних із урбанізацією, 
порушенням екологічної рівноваги, дією різних 
місцевих подразників.

Найбільш актуальна проблема захворюва-
ності слизової оболонки порожнини рота в ді-
тей. Особливо це стосується вірусних уражень, 
серед яких на перше місце виходить гострий 
герпетичний стоматит. Згідно певних даних на 
10 000 дітей гострий герпетичний стоматит ви-
никає у 250-х. Гострий герпетичний стоматит 
– одне із найбільш поширених інфекційних за-
хворювань, що зустрічається лише трохи рідше 
ніж вітряна віспа. Герпетична інфекція – одна з 
найбільш розповсюджених і неконтрольованих 
вірусних інфекцій людини, що викликається 
вірусом простого герпесу. За даними ВОЗ, за-
хворювання асоційовані з вірусом простого 
герпесу, займають друге місце у світі (15,8%) 
після грипу (35,8%), як причина смертності від 
вірусних інфекцій. Віруси простого герпесу ха-
рактеризуються широкою циркуляцією серед 
населення. Так, відомо, що носіями цього під-
ступного вірусу є приблизно 90-97% населення 
земної кулі, проте лише у частини із них спо-
стерігають прояви інфекції: за одними даними 
20-25% інфікованих, за іншими –у 60-70%. Про 
актуальність теми свідчать численні наукові 

дослідження та публікації присвячені розробці 
методів лікування та вивчення герпетичної ін-
фекції. На підтвердження цього загальновідо-
мий факт відкриття препарату для лікування 
різноманітних видів герпесу – ацикловіру аме-
риканським фармакологом Гертрудою Елайон 
було визнано настільки визначним, що принес-
ло їй Нобелівську премію в області Фізіології та 
Медицини в 1988р. 

Серед фахівців ухвалено виділяти також й 
іншу групу стоматитів, виникнення яких пов’я-
зано із загальними захворюваннями людини. 
Найбільш поширеними серед них є стоматити 
при ураженнях шлунково-кишкового тракту, 
захворюваннях крові, ендокринної системи, 
гіповітамінозах та ін. Спостереження та до-
слідження останніх десятиріч показали, що в 
організмі людини немає жодного системного 
порушення, яке у тій чи іншій мірі не відобра-
жалось на стані СОПР і губ. Тут пригадується 
вислів стародавньої медицини: «Язик – дзер-
кало здоров’я», що напрочуд влучно характе-
ризує стан речей. Так, якщо звернутись у якості 
екскурсу до традиційної китайської медицини 
можна віднайти методику «язикової діагности-
ки», використовуючи яку китайський лікар у 
змозі визначити ступінь важкості захворюван-
ня, а також природу хвороботворного початку. 
Не заглиблюючись у тонкощі цієї методики, 
оскільки це окрема тема, що виходить за рамки 
даної публікації, необхідно відзначити, що най-
більше проявляються на слизовій оболонці по-
рожнини рота алергічні захворювання. Це, звіс-
но, не викликає подиву, оскільки, за прогнозами 
знову ж таки вищезгаданої ВОЗ, XXI століття 
стане епохою алергії, тому що поширеність 
алергічних захворювань стала збільшуватися в 
2-3 рази кожні 10 років і досягла масштабу епі-
демії. В даний час алергічна патологія входить у 
шістку найбільш розповсюджених захворювань 
людини. Особливо сумна ситуація серед дитя-
чого населення: стоматологічне захворювання із 
алергічним підгрунттям – хронічний рецидиву-
ючий афтозний стоматит, що майже не зустрі-
чався в дитячому віці, зараз складає 4% від усієї 
захворюваності ним.

Інше захворювання з даної групи – алергічне 
ураження губ, а по-науковому атопічний хейліт 
виникає у кожної третьої дитини із атопічним 
дерматитом. У 40% хворих атопічний хейліт 
може бути єдиним проявом атопічного дерма-
титу та розцінюється як ізольована форма за-
хворювання.

Підсумовуючи вище сказане, хочеться поба-
жати читачам непохитно та ретельно дбати про 
стан свого здоров’я та пам’ятати «Amat victoria 
curam» - перемога любить старання.

Малиш Луіза Олександрівна,
лікар-стоматолог, начмед КЗ «МКСП»
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МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ І СЕРЦЕВО-СУДИННА 

ПАТОЛОГІЯ
Метаболічний синдром широко розповсюд-

жений серед дорослого населення всього світу. 
Він виявляється приблизно у 25% дорослого 
населення планети. Згідно прогнозів експертів 
ВООЗ, приблизно, через 20 років кількість па-
цієнтів з метаболічним синдромом збільшиться 
на 50%.

Метаболічний синдром – це поєднання аб-
домінального ожиріння, зниження чутливості 
периферійних тканин до інсуліну (інсуліноре-
зистентність), гіперглікемії, дисліпідемії та ар-
теріальної гіпертензії. При цьому порушується 
вуглеводний, ліпідний, пуриновий обмін.

Причина розвитку метаболічного синдрому 
до кінця невідома. Є точка зору, що головним 
механізмом є генетична схильність полігенно-
го характеру, а пусковий механізм – вплив не-
сприятливих факторів оточуючого середовища. 
Важливу роль у розвитку відіграють вік, стать, 
расова приналежність, соціальний статус, особ-
ливості поведінки людини (переїдання, гіподи-
намія, зловживання алкоголем, стреси).

Метаболічні зміни тривалий час протікають 
безсимптомно і, часто, починають розвиватися 
в підлітковому віці.

Чим небезпечний метаболічний синдром? 
При ньому дуже високий ризик розвитку 
ішемічної хвороби серця та інших захворю-
вань, пов’язаних з атеросклерозом. У 50% па-
цієнтів виявлена артеріальна гіпертензія, у 25% 
- ішемічна хвороба серця.

Основні прояви метаболічного синдрому:
• Абдомінальне ожиріння. Його маркером є 

величина окружності талії –для чоловіків біль-
ше, ніж 94см, для жінок - більше, ніж 88см.

• Артеріальна гіпертензія. При артеріальній 
гіпертензії (артеріальний тиск вище, ніж 140/90 
мм.рт.ст.) з часом розвивається надмірна гіпер-
трофія лівого шлуночка, що є маркером сер-
цево-судинних захворювань і раптової смерті. 
Артеріальний тиск підвищується переважно в 
нічні та ранкові години, що може призвести до 
розвитку інфаркта міокарда й інсульту.

• Дисліпідемія. Підвищення рівня триглі-
церидів більше, ніж 1,7 ммоль/л, низький 
рівень холестерину ліпопротеїдів високої щіль-
ності менше, ніж 1 ммоль/л для чоловіків та 
1,3ммоль/л - для жінок.

•Порушення гомеостазу. Проявляється 
підвищенням згортання крові. Дисліпідемія в 
поєднання з порушенням гомеостазу збільшу-
ють в’язкість крові та сприяють тромбоутво-
ренню та гемодинамічним змінам в органах – 
мішенях: серці, головному мозку, нирках.

•Порушення толерантності до вуглеводів, або 
порушення вуглеводневого обміну – рівень глю-
кози в крові (натще) більше 5,6ммоль/л.

•Ранній розвиток атеросклерозу, ішеміч-
ної хвороби серця. Ризик розвитку ішемічної 
хвороби серця в 3-4 рази вищий у пацієнтів 
з метаболічним синдромом. Ризик розвитку 
ішемічного інсульту та інфаркту міокарду в 2 
рази вищий. Метаболічні зміни викликають 
структурні та функціональні зміни в міокарді, 
порушення мікроциркуляції , що рано  чи пізно 
призводить до розвитку дифузного кардіоскле-
розу, легеневої гіпертензії, серцево-судинної не-
достатності, аритмії.

•Підвищення рівню сечової кислоти та по-
дагра. Зустрічаються у 5-12% пацієнтів з ме-
таболічним синдромом. Пацієнтів з гіперурі-
кемією атеросклероз судин розвивається в 3 
рази частіше. Це обумовлено тим, що сечова 
кислота створює умови для затримки холесте-
рину в судинній стінці.

•Мікроальбумінурія свідчить про генералізо-
ване порушення функції ендотелію.

•Дуже часто при метаболічному синдромі 
зустрічається обструктивне апное під час сну, 
стеатоз печінки.

Мета лікування метаболічного синдрому – це 
зниження ризику серцево-судинної захворюва-
ності та смертності.

Основні напрямки лікування: зменшення 
маси тіла; корекція вуглеводневого обміну; ко-
рекція артеріального тиску з досягненням ці-
льового рівня; корекція дисліпідемії.

Важлива складова програми зі зменшення 
маси тіла – це підвищення фізичної активності. 
Найбільш ефективні аеробні вправи: хода, біг, 
плавання, їзда на велосипеді, лижний спорт, 
стрибки зі скакалкою. Фізичні вправи потрібно 
виконувати регулярно, не менше 4-х разів на 
тиждень. Також важливою складовою є раціо-
нальне харчування.

Корекція вуглеводневого обміну, артеріаль-
ної гіпертензії, дисліпідемії проводиться з 
сімейним лікарем, ендокринологом, кардіоло-
гом.

Дробасюк О. А.,
лікар-кардіолог ВОКВЕЦ
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ПАРАДОНТОЗ ТА ПАРАДОНТИТ - ЩО ЦЕ? І ЯК ЛІКУВАТИ?
Пародонтоз - це хронічне дистро-

фічне захворювання пародонту, яке 
часто плутають з пародонтитом. 
На відмінну від останнього харак-
теризується в’ялим протіканням, з 
оголенням шийок зубів, підвищеною 
чутливістю, утворенням дефектів на 
зубах у вигляді клину, як правило 
зуби нерухомі, ясна блідо-рожевого 
кольору.

Пародонтит - це запальний про-
цес, в який втягнені всі структурні 
компоненти пародонту. Основною 
причиною захворювання є мікро-
організми. Внаслідок неправильної 
гігієни на зубах залишається наліт, 
в якому з кожним днем збільшуєть-
ся кількість патогенних мікроор-
ганізмів (зубна бляшка) і з часом 
під дією слини перетворюється на 
зубний камінь. Запалені ясна пере-
стають міцно прилягати до зуба і 
утворюється зубо-ясенна кишеня (в 
нормі її немає).

Продукти життєдіяльності мікро-
організмів починають руйнувати 
зубну зв’язку, а далі кістку. Несвоє-
часне лікування пародонтиту може 
призвести до втрати здорового зуба. 
Захворювання, в залежності від пе-
ребігу, може характеризуватись кро-
воточивістю ясен, почервонінням, 
гноєтечою, неприємним запахом 
з рота, рухомістю зубів. Лікуван-

ня пародонтиту комплексне і може 
задіювати всі галузі стоматології і 
не тільки, так я пародонтит може 
бути симптомом іншого серйозного 
захворювання. Дуже важливо своє-
часне і головне правильне лікування, 
яке проводять лише після поперед-
ньої діагностики, яка обов’язково 
включає огляд і рентген-діагностику.

При пародонтиті легкого ступеня 
важкості основним методом ліку-
вання буде проведення професійної 
гігієни, яка направлена на зняття 
зубних відкладень і медикаментозна 
терапія для зняття запалення. При 
пародонтиті важкого ступеня важ-
кості, окрім професійної гігієни, по-
трібно провести додаткову очистку 
пародонтальної кишені - кюретаж за 
допомогою спеціальних ручних ін-
струментів кюрет і скеллерів від зуб-
ного каменю і грануляційної тканин, 
що утворилась внаслідок запален-
ня. Така маніпуляція проводиться 
під місцевою анастезією і не викли-
кає неприємних відчуттів, а від-
поліровані поверхні коренів спри-
яють швидкому загоєнню і ремісії 
захворювання (одужанню). Ротова 
порожнина має бути повністю про-
санована. Медикаментозна терапія 
у вигляді ін’єкцій в ясна різних пре-
паратів, не дає ефекту без усунення 
причини захворювання - зубного на-
льоту.

Для підтримання ефекту ліку-
вання буде дуже важливим дотри-
мання всіх правил гігієни ротової 
порожнини (використання додат-
кових засобів гігієни флосу і інтра-
дентальних йоршиків, іригаторів, 
тощо), відвідування лікаря-паро-
донтолога і проведення професій-
ної гігієни не менше 3-х разів на рік.

Голуб Вікторія Юріївна, 
 Фортель-Мазур 

Олена Геннадіївна
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ЯК ОБРАТИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ?

В Україні наприкінці 2017 року прий-
нято «Закон про державні фінансові 
гарантії надання медичних послуг та 
лікарських засобів», який дає старт ре-
формуванню галузі охорони здоров’я. 
Тепер кожний українець зможе обрати 
сімейного лікаря (педіатра, терапевта) 
незалежно від місця реєстрації та про-
живання пацієнта. Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці 
(вул. Магістратська, 44) повідомляє, що 
приписна кампанія пацієнтів до лікарів 
розпочнеться з 1 квітня 2018 року.

Пацієнтам пропонується наступний ал-
горитм дій при виборі лікаря:

Визначіться з лікарем.
Якщо пацієнта задовольняє лікар, у 

якого він обслуговувався , то угоду мож-
на підписати з ним. Якщо пацієнт бажає 
змінити лікаря, можна скористатись 
порадами знайомих, родичів. Також ін-
формацію про лікарів можна отримати 
в закладі охорони здоров’я (вул. Ма-
гістратська, 44 та у відокремленій ам-
булаторії по вул. Р.Скалецького, 33а) в 
реєстратурі та на інформаційних екра-
нах, в департаменті охорони здоров’я, в 
електронному вигляді - на сайті Вінни-
цької міської ради в розділі «Галузі міста. 
Охорона здоров’я».

Укладіть декларацію з лікарем.
Для укладення угоди знадобляться па-

спорт та ідентифікаційний код. Для під-
писання декларації на обслуговування 
дитини – свідоцтво про народження та 
документи батьків або опікунів (паспорт 
та код). Декларація підписується без-
строково, але якщо пацієнта не задоволь-
нив вибраний фахівець, він може підпи-
сати угоду з іншим лікарем в будь-який 
час.

Реєстрація пацієнта в електронній си-
стемі e Health.

Для реєстрації потрібен мобільний те-
лефон пацієнта, на який будуть приходи-
ти коди підтвердження. Якщо у пацієнта 
немає мобільного телефону, лікар від-
сканує або сфотографує ваші документи 
та долучить їх до декларації. З цього мо-
менту пацієнт може звертатись до свого 
лікаря. На час відпустки чи лікарняно-
го листа заклад буде знаходити заміну 
відсутньому фахівцеві. Якщо пацієнту 
знадобиться допомога при знаходженні 
в іншому місті, він може звернутись до 

найближчого центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги.

Один лікар може обслуговувати не біль-
ше 2 тисяч пацієнтів. За обслуговування 
кожного пацієнта Національною служ-
бою здоров’я будуть виділятись кошти 
(планується у 2018р. середня виплата 370 
грн.). З виділеного бюджету на лікарів, 
які працюють в установі, будуть покри-
ватись затрати на оренду приміщень, 
витратні матеріали, часткове покриття 
аналізів, оновлення апаратури та за-
робітня платня лікарів, медичних сестер, 
інших працівників закладу.

До старту приписної кампанії залиши-
лось небагато часу. Тому радимо пацієн-
там визначитись з лікарем, у якого вони 
хотіли б отримувати первинну медичну 
допомогу та після старту приписної кам-
панії звернутись до обраного лікаря для 
підписання декларації.

Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2 м. Вінниці запрошує па-
цієнтів на обслуговування до фахівців 
нашого закладу. В нашій установі працю-
ють досвідчені лікарі загальної практики 
сімейної медицини, педіатри та терапев-
ти. В структурі центру є клініко-діагно-
стична лабораторія, рентгенологічний 
та флюорографічний кабінети, кабінети 
функціональної діагностики та УЗД, ден-
ний стаціонар, пункт невідкладної ме-
дичної допомоги. На базі центру також 
ведуть прийом фахівці вторинного рів-
ня надання медичної допомоги – невро-
лог, офтальмолог, отоларинголог, хірург, 
травматолог, уролог.

Будемо раді бачити Вас у нашому за-
кладі.

Стрільчук Л.М.,
завідуюча 

інформаційно-аналітичного відділу 
ЦПМСД №2
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Варикозна хвороба (ВХ) – симпто-
мокомплекс, що характеризується 
стійким незворотнім розширенням 
підшкірних вен в результаті грубих 
патологічних змін стінок та клапан-
ного апарату з характерними нез-
воротними змінами в поверхневих, 
комунікантних і глибоких венах, а 
також, трофічними змінами тканин 
нижніх кінцівок. З латинської «varix, 
varicis» – здуття. Перші згадки про 
лікування ВХ зустрічаються в дав-
ньоєгипетських папірусах близько 
3 тисяч років тому. У популяції ВХ 
хворіє приблизно 20% чоловіків та 
40% жінок.

Причини виникнення ВХ:
1. Спадкова схильність (людина 

отримує від своїх батьків не хворобу, 
а таку будову судин, що схильна до 
ВХ).

2. Втрата еластичності і тонусу су-
динної стінки в результаті: професій-
них особливостей (тривале перебу-
вання у вертикальному положенні); 
надмірне навантаження при вагіт-
ності, ожирінні і заняттях спортом; 
гормональний фон (гормональна пе-
ребудова при виношуванні дитини, у 
клімактеричному періоді); постійне 
порушення харчування та харчових 
переваг продуктів, що впливають 
на судинну стінку; хвороби обміну; 
захворювання печінки (гепатит, ци-
роз); артеріальна гіпертензія; курін-
ня; венозно-артеріальні нориці.

На початку захворювання, коли 
розширюються декілька вен, людина 
часто не звертає на це уваги, але хво-
роба прогресує. З’являються вари-
козні вузли, шкіра на внутрішній по-
верхні гомілки блищить, змінює свій 
колір (розвивається гіперпігмента-
ція, ліподерматосклероз, екзематоз 
шкіри), з’являється свербіж. Шкіра 
травмується, згодом утворюється 

трофічні виразки.
Таким чином, прояви ВХ вен ниж-

ніх кінцівок це:
1. Відчуття втоми в ногах, важкість 

і набряки кінцівок.
2. Потовщені, звивисті ділянки ве-

нозних судин, які виступають над по-
верхнею шкіри гомілки темно-сині-
ми вузлами.

3. Судоми у литкових м’язах.
4. Ущільнена, потемніла, неела-

стична в місцях ураження шкіра.
5. Випадіння волосся, печія на 

ділянках варикозу.
6. Свербіж у місцях варикозних 

вузлів.
По мірі розвитку захворювання 

симптоми варикозу стають яскравіші 
та ведуть до прогресування захворю-
вання у вигляді: посилення болю; в 
результаті застою крові розвиваєть-
ся дерматит, екзематоз шкіри і тро-
фічні виразки; на сверблячих місцях 
з’являються пухирці та тріщини, які 
призводять до кровотечі при най-
меншому травмуванні, що в майбут-
ньому сприяє тромбоутворенню, що, 
в свою чергу, призводить до тромбо-
флебіту, для якого характерно (за-
дишка, нестача повітря, слабкість; 
підвищення температури хворої кін-
цівки, шкіра на ній щільна та гаряча; 
біль по ходу ураженої вени).

Для діагностики ВХ з’ясовують 
скарги, анамнез хвороби, виконують 
функціональні проби, використову-
ють дуплексне сканування лінійним 
датчиком, під час якого виявляються 
патологічні рефлекси у венах. 

В залежності від ступеня ураження 
вен застосовуються різні методики 
лікування.

Стадії ВХ:
0 ст.- синдром «важких ніг», теле-

ангіектазії, ретикулярний варикоз;
І ст.- набряк, який зникає, варикоз-

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НІГ
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на трансформація підшкірних вен;

ІІ ст.- стійкий набряк, гіперпігмен-
тація, ліподерматосклероз, екзематоз 
шкіри;

ІІІ ст.- індуративний целюліт, тро-
фічна виразка, вторинна лімфадема.

Лікування: компресійний трико-
таж; препарати для покращення мі-
кроциркуляції; склеро терапія; опе-
ративні втручання.

Ретикулярний (косметичний) ва-
рикоз проявляється сіткою дрібних 
кровоносних судин. Він є доброя-
кісним, прогресування та серйозні 
ускладення йому не притаманні. 
Його можна усунути за допомогою 
склеротерапії в амбулаторних умо-
вах.

Для лікування ВХ вен нижніх кін-
цівок призначають ліки, що покра-
щують відтік крові по венах, які захи-
щають венозну стінку і розріджують 
кров. До них відносяться:

1. Флеботоніки (венотоніки).
2. Дезагреганти, які розчиняють 

згустки.
3. Препарати, що перешкоджають 

згортанню крові (антикоагулянти).
4. Мазі, гелі та креми місцевого 

призначення.
5 Нестерроїдні протизапальні засо-

би (НПЗП).
Якщо у вас є варикоз, потрібно до-

тримуватись таких правил:

1. Не слід носити щільний обтягу-
ючий одяг, гольфи та носки з тугими 
резинками, які перетискують судини. 
З цієї ж причини уникайте тривалого 
сидіння в позі «нога на ногу»;

2. Якщо ви довго сидите чи пере-
буваєте в положенні стоячи, треба 
хоча б перекатувати стопи з п’ятки 
на носок, що стимулює роботу м’язів 
гомілки і покращує кровообіг;

3. Теплові навантаження (сауна, 
баня, відпочинок у теплих країнах) 
також можуть спровокувати погір-
шення стану;

4. Краще відмовитись від високих 
підборів, максимальна висота  4-6 см;

5. Якщо є вільний час, треба прий-
няти горизонтальне положення з під-
нятими ногами;

6. В раціоні зменшити кількість 
жирної, рафінованої їжі, замінити її 
овочами, фруктами, цільнозерновим 
хлібом. Пити не менше 2 літрів води 
на день, особливо влітку;

7. Регулярно приймати флеботроп-
ні препарати, дотримуючись призна-
ченого лікарем курсу, не змінюючи та 
не відміняючи дозу самостійно;

8. При хронічній венозній недо-
статності  показані ті види спорту, 
які дають навантаження на гомілку: 
плавання, біг, хода;

9. Важливо знати, що гормональні 
контрацептиви можуть спровоку-
вати розвиток венозних патологій. 
Жінки, які їх приймають, мають 1 раз 
на 6 місяців проходити огляд лікаря.

До інноваційних методик лікуван-
ня варикозу відносяться: ендовазаль-
на лазерна коагуляція; радіочастотна 
облітерація; флебосклерозуюче ліку-
вання; кріофлебектомія; мініфле-
бектомія; термооблітерація 
гарячим паром; субфасціальна ен-
доскопічна дирекція перфорантних 
вен; транслюмінаційна облітерація.

Апасова Н. В.,
лікар-хірург ВОКВЕЦ
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ХЕЛІКОБАКТЕР ПРОВОКУЄ РАК ШЛУНКУ
У вересні-жовтні, як ніколи 

загострюються хвороби шлунку 
та дванадцятипалої кишки.  На 
дану недугу страждає 10% - 15% 
населення розвинених країн. 
В Україні, та Вінницькому ре-
гіоні зокрема, захворюваність 
та частота загострень на 20-25% 
вища в порівнянні з країнами 
Європи. І кількість таких хво-
рих щороку збільшується. Як 
не захворіти у сезон фруктів та 
овочів і забезпечити організм на 
зиму вітамінами?

Через пізнє звернення до ліку-
вальних закладів, недостатню 
обізнаність населення і невико-
нання пацієнтами призначень 
лікарів - нерідко хвороби шлун-
ку та дванадцятипалої кишки 
стають причиною смертності 
та інвалідності. Можна виді-
лити незмінні фактори ризику, 
на які медицина вплинути не 
може: генетичні, вік, стать, гру-
па крові, та змінні: порушення 
режиму харчування, шкідливі 
звички, неправильний спосіб 
життя, стреси та хелікобактер. 
За відкриття цієї бактерії у 2005 
році вчені Робін Воррен та Барі 
Маршал отримали Нобелівську 
премію.

Навіть Всесвітня гастроенте-
рологічна організація визнала H. 
pylori в сучасному світі найбільш 
підступним патогеном, яким ін-
фіковано до 50% населення Зем-
лі. Інфікованість частіше відбу-
вається в дитинстві. Джерелом 
інфекції, як правило є батьки, 
члени сім’ї. Відтак, до групи ри-

зику потрапляють друзі, котрі 
спілкуються з цією родиною.

Хелікобактер пілорі – це нез-
вичайна бактерія, що викликає 
серйозні захворювання шлун-
ково-кишкового тракту. При 
потраплянні до слизової обо-
лонки шлунку, вона порушує її 
цілісність і призводить до ро-
звитку гастритів, ерозій, вира-
зок, і навіть ракових захворю-
вань. У 1994 році, міжнародною 
агенцією з визначення раку, 
Hb. pylori включений до спи-
ску канцерогенів І порядку, що 
має безпосередній зв’язок з ви-
никненням злоякісної пухлини. 
Епідеміологи Європи  вказують 
на те, що більшість людей, які 
померли від раку шлунку, були 
нею інфіковані. Але така бак-
терія лікується, коли її вчасно 
продіагностувати. До того ж, 
вчені вбачають прямий зв’язок 
хелікобактера із ризиком ро-
звитку серцево-судинних за-
хворювань, аутоімунних, захво-
рювань ендокринної системи, 
дерматологічних захворювань, 
хвороби Паркінсона, анемії 
тощо.

Кому обов’язково треба прой-
ти лікування на хелікобактер? 
Хворим, що мають виразки, 
ерозії, гастрити з доведеною ін-
фікованістю; рак шлунку або 
спадкову схильність до ньо-
го; люди, що тривало прийма-
ють нестероїдні протизапальні 
лікарські засоби; анемію нез’я-
сованого ґенезу.

У зв’язку з цим, пацієнтам з 
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проблемами ШКТ та членам 
їх родин необхідно пройти 
скринінг-діагностику у вигляді 
дослідження на H. Pylori. А у разі 
її виявлення, ні в якому випадку 
не займатись самолікуванням.

Щодо харчування, воно має 
бути спрямоване на захист та 
відновлення слизової оболон-
ки шлунку та запобігання її 
подразнення. Для цього слід 
збільшити споживання білкової 
їжі, з багатим амінокислотним 
складом. Це - білі сорти м’яса: 
курка, індик, кролик, яйця. Для 
зменшення запальної реакції, 
варто звернути увагу на жири, 
які споживаєте. Бажано ввести 
до раціону жирну рибу - лосось, 
скумбрію, а також лляну олію, 
споживати продукти з високим 
вмістом вітаміну Е, А, В та немі-
цний чай, в якому багато біофла-
воноїдів. Енергетичну цінність 
раціону найкраще корегувати 
вживанням круп’яних виробів – 
каші з гречаної, вівсяної круп з 
додаванням молока, вершкового 
масла, білого підсушеного хліба, 
пюре з овочів.

Проте, необхідно обмежувати 
вживання гострих та жирних 
страв, соління, консервованої 
їжі, алкогольних та газованих 
напоїв, солодкої та свіжої випіч-
ки, деяких овочів (часник, редь-
ка, бобові) та фруктів (вишня, 
виноград, фініки), бажано запо-
бігати приготуванню страв ме-
тодом смаження на олії (варін-
ня, тушіння, запікання).

Важливим методом у лікуван-
ні хвороб шлунку є лікуваль-
но-столові мінеральні води. Ми 

переконалися на практиці, що 
застосування лікувально-столо-
вих мінеральних вод не тільки 
профілактують недугу, а й виво-
дять ізотопи радіоактивних ме-
талів з організму та підвищують 
імунітет. Вже протягом року, на 
базі нашого гастроентерологіч-
ного відділення спостерігаємо 
позитивну динаміку швидкого 
одужання  хворих, які правильно 
вживають лікувальну воду слаб-
кої мінералізації з підвищеним 
вмістом магнію. Саме магній 
має чудову спазмолітичну дію, 
також знижує рівень холесте-
рину та сповільнює процеси 
старіння. Також маємо позитив-
ний досвід практичного засто-
сування фітотерапії. Для цього 
у відділенні встановлений кулер 
і кожен пацієнт може приготу-
вати собі необхідний трав’яний 
настій. Цілющі властивості яко-
го зменшують запальні процеси 
в шлунково-кишковому тракті 
та покращують травлення. Усім 
цим простим методам лікуван-
ня, а головне профілактування 
недуг, вчимо своїх пацієнтів.

Наталія Кізлова,
зав. гастоентерологічним 

відділенням 
ВОКЛ ім. М.І. Пирогова,

та лікар-терапевт 
Олександра Трилевич
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ЯК ПЕРЕВІРИТИ ПІДШЛУНКОВУ ЗАЛОЗУ?
У сучасних умовах життя все 

більше людей страждають від 
проблем з шлунково-кишковим 
трактом. Найчастіше вражаєть-
ся підшлункова залоза. Незва-
жаючи на маленький розмір 
у неї важлива роль у функціо-
нуванні організму. Її основне 
завдання вироблення гормону 
інсуліну. У випадку збоїв може 
виникнути таке захворювання 
як цукровий діабет.

У кожної хвороби є свої особ-
ливості прояву. Так при розладі 
шлунково-кишкового тракту 
може спостерігатися рідкий 
стілець, болі в області шлунка, 
блювота, відрижка, сильний 
апетит і жовтяниця. Як пе-
ревірити підшлункову залозу і 
бути впевненим, що проблема 
саме в ній? У домашніх умовах 
це мало здійсненно, так як по-
трібно обстеження та аналізи.

Як перевірити підшлункову 
залозу в лікарні?

У першу чергу - це аналіз калу. 
При порушеннях функціону-
вання підшлункової залози в 
ньому будуть виявлені залишки 
м’язових волокон, неперетрав-

лені шматочки м’яса, жирові 
краплі. Це відбувається внаслі-
док нестачі ферментів. Важли-
во відразу визначити  чи не ро-
звинувся цукровий діабет. Для 
цього буде потрібно здати кров 
на глюкозу. Це обов’язково ро-
блять натщесерце. Аналіз сечі 
виявляє наявність діастази, що 
показує гострий процес.

Для того щоб перевірити 
чи немає пухлини і наскільки 
збільшена підшлункова залоза 
лікар призначить УЗД черевної 
порожнини. Це необхідно зро-
бити для виключення злоякіс-
ного процесу. Також важливо 
виявити наявність кіст.

Сучасні методи дослідження, 
такі як МРТ, допомагають точ-
но визначити чи є збільшення 
паренхіми або стінок, пухлини, 
кісти. Для полегшення процесу, 
в організм хворого вводиться 
спеціальна контрастна речови-
на. Такий метод діагностики дає 
майже 100% результат.

Також непогано показує себе 
- рентгеноконтрасне дослід-
ження. Воно дозволяє точно 
визначити, розширений або 
звужений вивідний протік під-
шлункової залози. Але найкра-
ще проводити повний комплекс 
обстеження, що дасть велику 
ймовірність постановки пра-
вильного діагнозу.

Чорна Наталія Анатоліївна,
лікар-ендокринолог
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ВЧИНКИ, ПРО ЯКІ ВИ ОБОВ’ЯЗКОВО БУДЕТЕ 
ШКОДУВАТИ НА СТАРОСТІ ЛІТ

Одні рішення приносять нам успіх, 
радість і перспективу, інші – рятують жит-
тя, допомагають розвиватися і творити, а 
деякі спричиняють біль і смуток.

Ми, звичайно, не раз будемо намагати-
ся переконати себе, що це не страшно, що 
по-іншому нам не вчинити. Але від цього 
почуття провини від неправильно прий-
нятого рішення опуститься глибше все-
редину, а його осад буде отруювати нам 
решту життя. А потім, на старості, лежачи 
у своєму ліжку, ми будемо ще не раз шко-
дувати, що вчинили, колись, неправиль-
но і, найголовніше, нічого не спробували 
змінити. Частково тому, що були молоді 
й думали, що у нас ще буде час все випра-
вити. Але як би ми не старалися, від усіх 
помилок не вберегтися. І якщо вже ми до-
пустили в своєму житті якісь промахи, не 
забуваймо про те, що їх завжди можна по-
старатися виправити.

Ми будемо шкодувати про те, що:
1.занадто багато часу провели перед 

телевізором, переглядаючи нескінченні 
серіали і реаліті-шоу, передачі, в яких мало 
корисного;

2.зробили головним пріоритетом життя 
у віртуальному світі соціальних мереж, з 
головою занурившись у гру помилкових 
уявлень про себе і своїх знайомих;

3.не вели здоровий спосіб життя, дозво-
ляючи своїм звичкам взяти над нами гору;

4.мало споглядали і насолоджувалися 
реальною красою цього світу, проживаю-
чи своє життя, завжди кудись поспішали;

5.мало вірили і не прагнули до пізнання 
чогось великого;

6.рідко зустрічали схід сонця і провод-
жали його захід, виправдовуючись різни-
ми важливими справами і турботами;

7.були занадто скутими наляканими 
серйозними і відповідали загальноприй-
нятим нормам “правильної”, “гідної”, 
“успішної” поведінки в суспільстві;

8.занадто швидко дорослішали й забо-

роняли собі «побути дитиною», нехай на-
віть у 40 років;

9.не цінували своїх друзів і мало прово-
дили з ними часу;

10.занадто багато ображались, були зло-
пам’ятними, злими й підозрілими;

11.мало спілкувалися зі своєю сім’єю, 
дітьми, родичами, багато сварилися і зли-
лися на них. Рідко говорили їм слова лю-
бові і те, наскільки вони нам дорогі;

12.мало сміялися, раділи, веселилися;
13.занадто болісно сприймали вчинки й 

слова інших людей;
14.не розвивали свій талант і забули про 

дитячі мрії та захоплення;
15.мало подорожували й пізнавали світ;
16.занадто багато боялися, сумнівалися і 

недооцінювали себе.
17.не зробили божевільний вчинок, не 

кинули виклик обставинам, світу, не боро-
лися і опустили руки. Дозволили собі під-
ти й промовчати;

18.були одержимі матеріальними ре-
чами. Витратили багато сил і здоров’я на 
придбання не особливо потрібних нам ре-
чей;

19.не сказали головного.
Отже, не втрачаймо часу і не відкладай-

мо справи у глибоку скриню. Переступі-
мо через себе, через свою гордість, через 
страх та егоїзм, і постараймося змінити те, 
що не дає нам спати вночі.

підготувала Шевченко Ольга,
член Молодіжної організації жур-

налістів
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ЧОМУ МЕД КРИСТАЛІЗУЄТЬСЯ І ЧИ НОРМАЛЬНО ЦЕ?
Відразу зізнаюся Вам чесно, не 

люблю продавати рідкий мед. Не 
маю на увазі той, який робиться 
рідким спеціально, такий вза-
галі не продаю і не буду ніколи 
продавати. Я говорю про свіжо-
викачаний продукт. Його, зви-
чайно, фасувати зручніше і роз-
ходиться він швидше, але часто 
я зіштовхуюся з розчаруванням 
клієнта, коли свіжий продукт 
починає кристалізуватися.

Також часто отримую замов-
лення покупців на рідкий мед се-
ред зими. Відмовляю і не раджу 
купувати такий продукт взагалі 
ніде, навіть якщо вас перекону-
ють, що він з чистої акації або 
каштана. 

Чи повинен справжній мед 
кристалізуватися? Якщо ви ку-
пили свіжий рідкий бджолиний 
десерт, а згодом побачили, що 
він затвердів, а зверху з’явився 
білий шар схожий на цукрову 
пудру, не хвилюйтеся. Це ознаки 
того, що мед якісний і натураль-
ний. Зацукровування бджоло-
продуктів – це звичайний і при-
родний процес для справжнього 
натурального продукту. Він від-
бувається з кожним видом меду і 
свідчить про його якість.

Навіть мед, запечатаний в сотах, 
який ми залишаємо бджолам на 
зиму до весни теж зацукровуєть-
ся. При цьому затверділий про-
дукт зберігає всі свої лікувальні 
та корисні якості. А ось десерт, 
який можна зустріти на ринках 
в рідкому стані після жовтня 
або ранньою весною до медоз-
бору, найчастіше робиться вже 

із загустілого виду шляхом розі-
гріву. Такий продукт, у кращому 
випадку, стає просто ніяким, а в 
гіршому - може завдати істотної 
шкоди. Справа в тому, що при 
розігріві меду при температурі 
більш ніж 40 градусів, у ньому 
починає виділятися канцероген 
оксиметилфурфурол і гинуть всі 
вітаміни і ферменти.

Як зацукровується правиль-
ний домашній мед? Будь-який 
вид натуральних бджолопро-
дуктів до кінця осені повинен 
проявити перші ознаки зацукро-
вування. Насамперед, він почи-
нає трохи мутніти, потім зверху 
ємності починає утворювати-
ся верхній тонкий білий шар. У 
структурі самого продукту по-
винні з’являтися кристали. Вони 
можуть бути великі, схожі на цу-
кор, а можуть бути помітними, 
тільки якщо добре придивитися.

Різні сорти бджолиного про-
дукту можуть зацукровуватись 
по-своєму. У нас, наприклад, 
весняний мед найчастіше м’я-
кий, майже текучий і схожий 
на згущене молоко, кристалів у 
ньому не видно і вони не відчу-
ваються на смак. А ось липовий і 
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соняшниковий мед можуть мати 
досить великі цукринки. У кож-
ному окремому випадку, це тіль-
ки доводить, що продукт якіс-
ний і натуральний.

Причини кристалізації продук-
тів бджільництва. Для кращого 
розуміння природи зацукрову-
вання необхідно знати, що це 
процес, стосується теми насиче-
них розчинів 8-9 класів з фізи-
ки та хімії «Взаємодія речовин 
з водою». У ньому говориться, 
що коли розчин доходить до меж 
свого насичення тобто стає пе-
ренасиченим, відбувається кри-
сталізація.

Якщо говорити простіше, то 
рідкий мед – це насичений роз-
чин води і природних цукрів 
глюкози і фруктози. Згодом вода 
зі свіжого продукту випаро-
вується і такий розчин стає пе-
ренасиченим, що і призводить 
до того, що глюкоза перетво-
рюється в кристали.

Цікаво, що фруктоза не кри-
сталізується, тому деякі сорти 
меду, у яких в складі переважно 
фруктоза (акацієвий, каштано-
вий та інші) можуть тривалий 
час залишатися текучими. Зау-
важте, «текучими», а не рідкими, 
тому що процеси кристалізації 
в таких бджолиних солодощах 
ближче до зими все одно повин-
ні бути помітні (помутніння, за-
густіння).

Наскільки швидко може зацу-
кровуватися мед? Це питання 
дуже часто чую від своїх покуп-
ців. Відповідаю зазвичай так: мед 
настільки складний продукт, що 
його можна порівняти з живим 

організмом. Кожен новий уро-
жай має свій особливий склад 
і, відповідно, свій «характер», а 
отже, передбачити, як він себе 
поведе, досить складно.

Швидше за все піддаються за-
цукровуванню гречаний і со-
няшниковий види, повільніше 
-весняний (травневий) з акації 
або каштана, у яких відсоток 
фруктози вищий. У нас часто на-
весні буває ріпаковий вид. Бува-
ло так, що він кристалізується за 
три дні після відкачування. При 
цьому, в нього ніколи не буває 
великих кристалів, а найчастіше 
- масляниста текстура.

Мед з чистої акації може про-
стояти текучим до початку бе-
резня, при цьому він зберігає де-
яку прозорість, але загусає і стає 
схожим на желе.

Дуже добре зберігається мед в 
сотах за рахунок того, що воскові 
кришечки уповільнюють процес 
випаровування води. Такий про-
дукт може бути рідким до півро-
ку.

Ось ми і з’ясували, що кри-
сталізація процес природний і 
не варто засмучуватися, якщо 
рідкий бджолопродукт у вас за-
цукрувався. А починаючи з осені 
і до наступного врожаю взагалі 
бажано купувати мед тільки в 
зацукрованому стані. Якщо ви 
не любите солодощі з грубими 
кристалами існує безліч видів, 
які мають м’яку маслянисту тек-
стуру.

доставка меду за телефонами: 
067-36-84-526; 066-403-54-38; 

063-631-08-12
самовивіз продукції з магазину, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 15 ТК “Уют”
сайт meduvsim.vn.ua
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ОТНОШЕНИЙ С РАЗНИЦЕЙ
 В ВОЗРАСТЕ 5, 10, 15 ЛЕТ  

Истинная любовь не знает границ 
и препятствий. Но давайте отбро-
сим романтические представления 
о любви и взглянем на суть вопро-
са с точки зрения сухой статисти-
ки. Страсть, влюбленность, огонь 
в глазах и томные вздохи — все 
это со временем проходит. И есть 
вполне «приземленные» факторы, 
которые оказывают влияние на 
прочность отношений, например, 
разница в возрасте между партне-
рами.

Возраст имеет значение. В боль-
шинстве создаваемых семей муж-
чина старше женщины на 3 года. 
Такая тенденция наблюдается во 
всех странах мира. И это легко 
объяснить — подсознательно че-
ловек ищет себе «ровню» и по со-
циальному статусу, и по интеллек-
туальному развитию.

Психологи считают, что опти-
мальная разница в возрасте между 
мужчиной и женщиной для созда-
ния крепкой семьи — 5-6 лет. При 
этом «классикой» брака считает-
ся ситуация, когда именно супруг 
старше. Китайские мудрецы выве-
ли свою формулу приемлемой раз-
ницы в возрасте между супругами. 
Берем в руки калькулятор. Идеаль-
ная невеста подбирается по таким 
математическим расчетам — воз-
раст мужчины делится на 2, а к 
результату прибавляется 7. К при-
меру, если мужчине 30 лет, то его 
избраннице должно быть 22 года.

Когда супруги ровесники. Браки 
между одногодками — классика во 
времена СССР. Ничего удивитель-
ного, в те годы считалось «пра-
вильным», чтобы все были равны, 
а малейшие отклонения от «норм» 
вызывали нарекание среди окру-

жающих.
«Равные» союзы имеют массу 

преимуществ: общие интересы 
и друзья, схожий образ жизни и 
жизненные ценности. Получается, 
что он и она на равных правах и на 
равной скорости тащат багаж се-
мейной жизни. Но не обойтись су-
пругам-ровесникам и без проблем 
— они могут быстро надоесть друг 
другу. В паре нет более опытного 
партнера, готового гасить бури в 
отношениях, а это грозит необду-
манными поступками, склоками, 
изменами.

Статистика показывает, что в се-
мье, где супруги одногодки, чаще 
происходят измены, особенно, 
если брак был заключен слишком 
рано. Причин несколько: один из 
партнеров ищет поддержки и уте-
шения на стороне, а также баналь-
ное любопытство из-за недоста-
точного сексуального опыта.

Когда мужчина старше. Мужчи-
на старше своей спутницы жизни 
— классика любовных отношений.

Зрелых мужчин, ищущих себе 
молодых жен, вполне можно по-
нять. Она не обременена детьми, 
что снижает «финансовые вло-
жения» в семейную жизнь. У нее 
отсутствует богатый опыт в сек-
суальных отношениях, можно ис-
пытать себя в роли «учителя». Да и 
молодое тело обнимать приятнее. 
Но не всегда мужчины преследуют 
«меркантильные цели» — все же 
чаще побеждает любовь.

На 10-15 лет. Общество толе-
рантно относится к бракам, где 
муж старше жены на 10-15 лет 
— стереотипы уже не властвуют. 
И отношения могут быть вполне 
крепкими!
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На 20 лет и более. Несколько ве-

ков назад ситуация, когда девочек 
выдавали замуж за того, кто годит-
ся ей в отцы, была нормой. Сейчас 
же это вызывает только осуждение 
общества. На самом деле, такой 
союз может быть «удобен» и ей, 
и ему — женщина восхищается 
опытным, познавшим жизнь пар-
тнером, а мужчина получает удо-
вольствие от веселой хохотушки и 
как будто подпитывается ее энер-
гией, примеряет на себя роль опе-
куна.

Когда женщина старше. Всегда 
считалось, что когда в паре стар-
ше женщина — это ненормально. 
Даже сейчас, во времена свобод-
ных нравов, это часто вызывает 
осуждение общества. И очень зря, 
статистика показывает, что такие 
браки довольно крепкие.

Если женщина на 5-7 лет старше 
своего избранника, такая разница 
практически незаметна,  особенно, 
когда обоим партнерам больше 30 
лет. Пару можно назвать идеаль-
ной — супруги рука об руку идут 
по тропе семейной жизни. Жен-
щина несколько мудрее, у нее есть 
опыт, она мягко направляет супру-
га на великие свершения. К тому 
же, чтобы соответствовать своему 
молодому супругу, женщина «мо-
лодится», следит за собой, следует 
правилам здорового образа жизни.

На 10 лет. Такие браки  редкость. 
И это легко объяснить, большин-
ство мужчин в любом возрасте 
ищут партнерш моложе себя. Су-
пруга часто становится чрезмерно 
мнительной, ревнивой и подозри-
тельной, вокруг много молодых 
соперниц, которые могут увести 
избранника. Неудивительно, что 
это вызывает беспокойство. Да и с 
возрастом все сложнее становится 
маскировать морщины, от приро-

ды не уйдешь. Либо мужчина ми-
рится с «недостатками» женщины, 
безмерно ее любя, либо он рано 
или поздно отправляется на пои-
ски более молодой жены.

На 20 лет и больше. Чувствовать 
себя привлекательной и желанной 
хочется каждой женщине. Это и 
движет дамой, когда она находит 
себе партнера намного моложе 
себя. Такая пара — яркий пример 
отношений «мама-сын». Женщи-
на опекает юношу, часто обеспе-
чивает его материально. Зрелая, 
интересная дама вполне способна 
вскружить голову молодому пар-
ню. Но вот такой союз явно не бу-
дет долгим. Mужчина, набравшись 
опыта (в большей степени — сек-
суального), скоро уйдет к ровесни-
це.

Потому оптимальная разница в 
возрасте между возлюбленными — 
понятие очень субъективное. И в 
каждом из случаев можно найти и 
преимущества, и недостатки. Рас-
ценивайте их как предупреждение 
о возможных проблемах в отноше-
ниях, а не как четкое руководство 
по выбору партнера. Давайте не 
будем забывать о силе любви, ко-
торой все возрасты покорны!

Владимир Цио,
член Молодёжной 

организации журналистов
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СКІЛЬКИ МЕТРІВ ПОВИННО БУТИ ДО МЕЖІ, ЯКЩО 
СУСІД БУДУЄ НОВИЙ БУДИНОК, САДИТЬ ДЕРЕВА 

ЧИ СТВОРЮЄ ІНШІ ОБ’ЄКТИ?
Не так багато сусідів з плином років 

змогли зберегти гарні відносини.
І, як правило, причиною, погіршення 

стосунків стала нова будівля чи дерево, 
яке з’явилося прямо на спільній межі. 
На прохання трохи відступити від пар-
кану, часто можна було почути тільки 
незгоду, що і переходило у затяжні спо-
ри та сварки.

Для того щоб уникнути подібних си-
туацій, необхідно кожному із нас знати 
про встановлені законодавством обме-
ження та одразу вимагати їх дотриман-
ня.

Отже, Державними будівельними 
нормами — ДБН 79-92 «Житлові бу-
динки для індивідуальних забудовників 
України» — були встановлені такі від-
стані для зелених насаджень: від стін 
будинків і споруд до осі дерев — 5 м, для 
кущів — 1,5 м; від межі сусідньої ділян-
ки до осі дерев — 3 м, для кущів — 1 м.

Однак, варто пам’ятати, що гілки де-
рев та кущів не повинні перетинати меж 
сусідніх ділянок. У разі проникнення 
коренів і гілок дерев з однієї земельної 
ділянки на іншу власники земельних 
ділянок, на які виступають гілки та ко-
рені мають право самостійно відрізати 
корені дерев і кущів, які проникають із 
сусідньої земельної ділянки, якщо це є 
перепоною у використанні земельної 
ділянки.

Також, відповідно до ДБН 360-92** 
«Містобудування. Планування і забудо-
ва міських і сільських поселень», якщо 
з іншого боку межі нема забудови, то 
відстань до бічної межі ділянки від най-
більш виступної конструкції стіни по-
винна становити не менше 1 м.

При цьому має бути забезпечене 
влаштування необхідних інженер-
но-технічних заходів, що запобігати-
муть стіканню атмосферних опадів з 
покрівель та карнизів будівель на тери-
торію суміжних земельних ділянок.

Згідно із санітарними нормами туа-
лети потрібно розташовувати не ближ-

че 15 м від житлового будинку і літньої 
кухні, а від питного колодязя — за 20 м.

Вимоги щодо огорожі (висоти, кон-
струкції, матеріалу) встановлюються 
місцевими правилами забудови. Огоро-
жа має проходити по межі і не повинна 
створювати перешкод для використан-
ня за призначенням сусідської земельної 
ділянки, затінювати її та ін.

Також, власники і землекористувачі 
земельних ділянок повинні обирати 
такі способи використання земельних 
ділянок відповідно до їх цільового при-
значення, при яких власникам, землеко-
ристувачам сусідніх земельних ділянок 
завдається найменше незручностей: 
затінення, задимлення, неприємні запа-
хи, шумове забруднення інше.

Варто наголосити, що ДБН на сьогодні 
віднесені до повноважень органів місце-
вого самоврядування.

Сьогодні такі норми встановлюються 
в місцевих правилах забудови або про-
екті забудови і благоустрою населеного 
пункту, які затверджуються місцевою 
радою після погодження з місцевим ор-
ганом містобудування та архітектури.

А у разі наявності серйозних спорів 
щодо додержання сусідами правил до-
бросусідства та стосовно меж земельних 
ділянок, які перебувають у власності 
вирішуються судом за відповідного 
звернення власника до суду.

«ORANGE STUDIO»
Магістратська, 156-А, Вінниця

(096) 729-29-39, (0432) 69-09-69
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АВТОАКСЕСУАРИ1

Мультибрендовий салон 
автозапчастин 

СТО

 вул. Привокзальна, 9Д
Тел.: (093) 932-56-84, 

(068) 518-09-02
eurasia-car.com.ua  

Express 
Detal

Автозапчастини до всіх марок авто.  
ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ В ДЕНЬ 

ЗАМОВЛЕННЯ

вул. Немирівське шосе, 
189 Г

Тел.: (068) 956-98-58,
 (093) 183-45-65,

Тел.: (068) 034-45-44

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

АВТОЗАПЧАСТИНИ
Автозапчастини за низькими цінами

www.vivatcar.com
ШВИДКА ДОСТАВКА

(067) 744-70-28
(093) 963-13-50
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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

Запчастини до японських, корейських 
та європейських авто.

www.falcon-motors.com.ua

вул. Батозька,1 
(067) 174-70-76
(093) 806-10-90
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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
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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

СТО 
Инжектор 

Дизель Сервис

ТО, ремонт вашого авто.
Запчасти в наличии и под заказ 

любые.

ул. Айвазовского, 
28-а

(096) 662-46-99
(067) 303-91-33
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АВТОСЕРВИС- 
ШИНОМОНТАЖ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ОЧИСТКА ФОРСУНОК ИНЖЕКТОРА,

РЕМОНТ ХОДОВОЙ. РИХТОВКА ALU ДИСКОВ
НОВАЯ РЕЗИНА И ДИСКИ

вул. Скалецкого, 17
Тел.: (067) 743-19-71,

(067) 877-22-11,
(067) 664-98-03

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

Тех.ог.: (0432) 61-27-94,
(067) 431-88-43

Рем.цех:(098) 007-96-46,  
(063) 103-31-51

2012signal@gmail.com
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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
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ4

ТОВ  
«АГРОТЕХСНАБ B»

Запчастини: Т-40, Т-25, Т-16, ЮМ3, МТ3, 
запчастини до косарок, 

грунтообробної техніки, підшипники, 
ЗТВ та інше.

вул. Ватутіна, 29
Тел.: (0432) 26-57-20
Тел.: (067) 935-08-31
Тел.: (067) 912-96-01  
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ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ5

Виробництво та продаж сільгосптехні-
ки та запчастин. 

Виготовлення нестандартних лан-
цюгів, скребків, зірочок та валів під 

замовлення.

вул. Чехова, 29
Тел.: (0432) 65-55-59
Тел.: (067) 430-07-06

Факс: (0432) 65-55-59
www.vinmashpostach.com  
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БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА6

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 МАТЕРІАЛИ7

Цемент «Зодчий»
Тримає міцно 

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

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

ПОСЛУГИ
екскаватора, навантажувача, самоскида. 

(067) 680-96-04, (063) 276-11-57
(067) 179-78-34, (0432) 69-42-56
Вантажні перевезення від 1 до 25 т

Доставка зерна, піску, каменю, щебеня, відсіву, керамзиту, чорнозему, 
перегною, річкового піску, дров та будівельних матеріалів в мішках



57

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com 



58

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



59

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com 



60

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

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “PLAZA PARK”)

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

55-43-43, (097) 786-70-57

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ10

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ 9

Паркет, ламінат, двері, 
садовий паркет, терасна дошка.

Продаж і встановлення

вул. Тімірязєва, 56
(067) 799-42-90

e-mail: 
sanya025@inbox.ru

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

ВИРОБИ З ДЕРЕВА ТА ЛОЗИ8  

Плетені меблі, крісла-качалки, кошики, 
ікони, предмети інтер’єру, 

дитячі санки та меблі. 
 Кожен виріб унікальний!!!

вул. Центральна, 37,
Закарпатская обл., c. Іза

Тел.: 096-38-30-377, 
067-31-21-943

www.kosharka.com.ua

Копка криниць ручним та механічним 
способом. Продаж кілець, корб, 

будиночків з доставкою.

тел.:  (098) 472-26-78
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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
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Копання криниць
в будь-яку пору року

Продаж і доставка кілець   
                                                  70 та 80 см

(068) 210-98-21
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ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ11
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ12

Будівельно-монтажні роботи:
металочерепиця, профнастил, 

мансардні вікна, водостічні сис-
теми,утеплювачі 

www.abs.vn.ua

вул. Князів Коріатовичів 
(Свердлова), 7

т/ф. (0432) 67-14-02; 
тел.: (067) 283 03 55, 

(067) 430-80-46

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
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ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ14

ПАСПОРТИЗАЦІЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ), 
ГЕОДИЗИЧНІ РОБОТИ, ПРИВАТИЗАЦІЯ13

 ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ. 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 вул. Магістратська, 88, каб. 
133

тел.: (098) 239-82-92, 
(099) 330-82-20

E-Mail: maksim_danilyk@ukr.net
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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) 430-10-00, (073) 430-10-00

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

ТОВ «ПОДІЛЛЯТЕПЛОСЕРВІС»
Ремонт та сервісне обслуговування газових 
приладів, котлів, колонок, монтаж систем 

опалення, вентиляції, очистка води

вул. Ак. Ющенка, 16
тел.: (0432) 57-40-56,

(067) 442-77-68
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ТЕХНІЧНІ ГАЗИ15

НАТЯЖНІ СТЕЛІ16

Натяжні стелі (068) 388-54-55
(063) 478-47-70

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (067) 917-88-61, 
(093) 917-88-61

www.vip-deko.com.ua, 
vipdeko.vin@gmail.com

вул. Воїнів-Інтернаціоналіс-
тів, 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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ17

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 
високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом

вул. Театральна, 10
тел: (096) 192-35-28

Все від ВИРОБНИКА: 
вікна та двері, балконні конструкції, енергозбері-
гаючі склопакети,захисні ролети, гаражні ворота, 

розсувні системи для балконів, дверей, терас 
(механічні), фасадне скління та ін.

вул.Айвазовського 18-А, 
(р-н «Ігроманії»),

 вул.Київська 16, оф.206 
(2поверх)

50-80-80 , 097-494-17-24
 www.vikona.com.ua
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Вікна, двері, балкони 
від виробника

вул. Чехова, 7
(068) 619-18-94
(063) 943-69-05

ЖАЛЮЗІ Жалюзі білі та кольорові,
москітні сітки

Швидко. Якісно. За розумні ціну

(0432) 69-41-52
(098) 302-29-20
(093) 889-60-40

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 ТА МІЖКІМНАТНІ18

 
Двері вхідні та міжкімнатні. Металоплас-
тикові конструкції. Накладки для дверей. 

Ролети захисні. Дверна фурнітура.
vin-dveri.com.ua     v7dveri.com.ua

 ул. К.Кориатовичей 194,  
+38(068) 083-70-60;
       ул. Шмидта 28,                  

+38(098) 462-02-52;
       ул. Гонты 22-А,                 

+38(063) 401-30-23    

Продаж вхідних та міжкімнатних дверей. 
Переобладнання вхідних дверей. Монтаж 
та сервісне обслуговування. Можливість 

оплати частинами та продаж в кредит.

вул. Батозька, 12
 (Кірова), 
склад №4

(096) 727-43-88
(068) 311-11-56

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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ВОРОТА ГАРАЖНІ, СЕКЦІЙНІ. 19

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ20

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
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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

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ21

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ22

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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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

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 

ЛЮСТРИ23

Салон-магазин 
«Ліхтарик»

Лампи, люстри, торшери, бра, лампи, 
світильники, плафони, лампи. 

Освтлення для вулиці.
вул. Тімірязєва, 56

(098) 313-51-66
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Люстри, бра, світильники.
Світлодіодне освітлення.Лампи, джерела 

світла.Розетки та вимикачі.Обігрівачі.
Тепла підлога.Лічильники теплоенергії

вул. Келецька, 12а 
(098) 721-22-01

вул. Некрасова, 58 
(067) 232-34-80
вул. Порика, 28 
(067) 430-12-42

САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 24

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

тел.:  (063) 145-10-12
www.vndcompany.com.ua
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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

Меблі на замовлення. 
Доставка та монтаж безкоштовно. 

Спальні, кухні, дитячі, офісні меблі; 
меблі для магазинів та оптики.

(097)-343-34-07
(093)-779-82-27

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
 вул.Некрасова,24(цокольн. пов.) 
ТЦ «Кемпа» (коло фонт. ROSHEN)

 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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ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ25
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ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ27

ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ26

Пряжа вязальна, якісні тканини, 
українська вишиванка, оформлення 

картин в рамки

вул. Замостяньска, 31  
(50-річчя Перемоги)

р-к «Урожай», ТЦ «Омега» 2 пов.
тел.: (0432) 26-75-83, 52-99-21, 

52-98-28

ЄВГЕНІЯ
ШТОРИ  ТЮЛЬ

спеціалізований
салон-магазин

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

(097) 133-34-33

Килими. Ковдри. 
Подушки. 

Постільна білизна.

вул. Коцюбинського, 78
вул. Юності, 18

(067) 286-28-49
(067) 449-25-45

Магазин постільної білизни «BONAVITA»
Якісна постільна білизна від виробника. 

Для всіх членів сім’ї, 
навіть для найменших.

тел.: (067) 383-54-75,
(067) 303-47-06

www.bonavita.ua  
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ28

Коляски, манежі, кроватки,
ходунки, одяг, іграшки.

вул. Шмідта, 65
(0432) 55-21-82, 
(067) 977-44-18

www.malatko.vn.ua 

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

АНТИКВАРІАТ29

АНТИКВАРИАТ
Покупаю дорого: монеты, награды, 

значки, часы, статуэтки, бусы, старинные 
документы, иконы, украшение и т.д.
ПРИЕДУ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС МЕСТО!

(067) 901-51-14
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СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ 30

СПОРТИВНІ ТОВАРИ. ВЕЛОСПОРТ31

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

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

вул. 600-річчя, 15
(ТЦ  «Уют»)

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

meduvsim.vn.ua

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ32
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ33

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ34

КВІТИ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, САДЖАНЦІ35

Обладнання для автоматичного та капельно-
го поливу. Грунтосуміші та добрива. Насіння 
та засоби захисту рослин. Газонні та кормові 

трави.

вул. Чехова, 2 
Адмін.будівля «Лампового 

заводу»
(067) 430-13-69, (067) 260-70-29
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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

Декоративні рослини для:
квартир, офісів, 

зовнішнього озеленення.
Супутні товари.

вул. Р. Скалецького, 15
(067) 430-98-86
(050) 315-42-61

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ36

КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ37
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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

Надійна техніка з США.
Ноутбуки «DELL», «HP», «Lenovo», 

«Workstations».

вул. Бевза, 34 (оф. 302)
тел.: (097) 935-74-04,

(093) 716-98-84
usa-laptops.com.ua

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ. 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ38

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
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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

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ39

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

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ ТА СІМЕЙНОЇ ПСИХО-
ЛОГІЇ «ТРИДЕВ’ЯТЕ КОРОЛІВСТВО»

Консультації логопеда, психолога для дітей та дорослих.
Підготовка до школи. Ранній розвиток. Англійська мова, 

казкотерапія, ейдетика, логоритміка, малювання.

вул. М.Кошки, 7а, 3-й 
поверх

Тел.: (093) 733-46-30, 
(067) 409-46-95

Организация детских праздников, 
тематических вечеринок и многое другое. 

Музыкальное сопровождение и 
оригинальные костюмы

тел.: (068) 967-36-28, 
(063) 394-08-89
facebook.com/
aladdinvinnitsa

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
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АВТОШКОЛИ40

Переферійна підготовка 
водіїв категорій: 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

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)

Підготовка водіїв всіх категорій.
19 років досвіду! 

Підготовили понад 200000 водіїв! 
e-mail: profauto29@ukr.net

profauto.vinnitsa.com

вул. Порика, 29
(0432) 50-22-11, 
(096) 700-10-00, 
(0432) 57-98-37
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СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ41

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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ТОВ  «Експерт-центр +»
Оцінка нерухомості, земельних ділянок, 

транспорту тощо для продажу, міни, 
спадщини, дарування, застави.

пл. Героїв Чорнобиля,1,
офіс 235

(098) 376-80-80,
(097) 451-42-69

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА42

ФОП
 Горобець В.В

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку нерухо-

мості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок. Виготовлення технічних 

паспортів. Землевпорядні роботи.

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

(067) 300-10-48

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

ПП Експертний центр «Поділля»
Оцінка нерухомості.

Економічні експертизи.
Для будь-яких цілей.

просп. Коцюбинського, 
24 оф.4

Тел.:(067) 514-46-00, 
 (063) 437-61-47, 
(0432) 52-68-07
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“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

Весь спектр аудиторських, бухгалтерських, 
консалтингових та юридичних послуг, які 

виконуються висококваліфікованими аудито-
рами та досвідченими спеціалістами в сфері 

фінансів, економіки, податків та права. 
Досвід роботи більше 20 років!

Хмельницьке шосе,13, оф. 
103-105

тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19

факс: (0432) 67-32-00
www.auditsl.com.ua

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

НЕРУХОМІСТЬ43

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, 
СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ:

нерухомості, землі, транспорту, обладнан-
ня. Технічні звіти. Виготовлення технічних 

паспортів.

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@ukr.net

Апартаменты 
посуточно

Евроремонт, современный дизайн, новая 
мебель, техника.  

Цена 500грн за 2-х человек 
(4 спальных места).

ул. Жуковского, 10 
(ближняя Киевская)

(093) 065-55-17
(067) 720-09-52

Апартаменты 
посуточно

Уютная 2-х комнатная квартира в центре 
города. Евроремонт, новая мебель и техника. 

Выдаем командировочные документы. 
Цена 450 грн.

р-н «Универмага» 
(096) 555-50-88
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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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вул. Театральна, 51, тел.: (0432) 67-50-21, (067) 797-57-91, www.law.vn.ua

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ44
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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              

НОТАРІУСИ45

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. (0432) 56-26-79,
(097) 94-95-268

ip25@i.ua

НОТАРІУС 
СОРОЧИНСЬКА 
Ірина Георгіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

vinnotar@ukr.net

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

(063)470-81-37,
(067) 508-48-51

НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО 

Володимир
Борисович

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 900 до 1800.
Субота: до 1700, неділя: до 1300.

вул. Замостянська, 27
 (напроти міськ.ЗАГСу)

(0432) 26-57-35, 
69-04-42

(093) 769-78-50
(для виклику)

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
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
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
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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
КОРОЛЬ 

Олена 
Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:

Пн.-Пт.: з 900 до 1730, субота - з 830 до 1400, 
неділя - за домовленістю

 e-mail: me76@mail.ru

вул. Якова Шепеля, 23
(Примакова), оф. 4

тел.: (0432) 52-45-84,
(067) 566-25-41

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА

Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

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

Субота-неділя за домовленістю.

вул. Визволення, 10, 
оф. 1

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

d.inna7101@gmail.com

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

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
ЄЛІСЄЄВА

Тетяна Юріївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1700.
Субота, неділя - за домовленістю.

пр-кт Коцюбинського, 
буд. 38-Д, оф. 306

(0432) 60-21-03
(050) 813-43-49
(068) 383-65-63 

notabene1007@i.ua



100

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

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ, 
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ46
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БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ47

lingua.vn@i.ua

lingua.com.ua

ВІННИЦЯ-ЄЛЕНЯ ГУРА
Прямий рейс без пересадок

Щоденний виїзд 
з України та Польщі

в Україні 
+38 068 214-55-13(Viber) 

+38 073 030-04-87
у Польщі

 +48 570-578-533(Viber) 
vtsbus.net.ua

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

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 (по місту, області, Україні, Європі)

комфортабельними 
автобусами Neoplan

тел.: (097) 501-14-55
(093) 830-39-96

Найкращий заміський комплекс в Вінниці 
садиба «Берізка». Комфортні номери, са-
уна, басейн (басейн для дітей), ресторан, 

пляж та шезлонги, риболовля.

8 км. від Вінниці, 
с. Тютьки (коло 

стрільбища). 
тел.: (067) 430-85-55

bazaberizka.vn.ua
Заміський клуб сімейного 

відпочинку. Великий будинок і 
фінські будиночки. Карпатський 

чан та баня на дровах.

с. Комарово
(15 км від міста)
(067) 293-73-25
(066) 945-43-60

www.comarovo.com.ua
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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

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

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

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ •ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

www.translation.ua

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

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

translate@translation.ua

ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням. 

Проставлення апостиля. 
 Легалізація документів. 

Візові анкети

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

(095) 280-65-75, (097) 342-74-56, 
(097) 245-07-29 

www.pereklad-vn.com.ua 
letstranslete.vn@gmail.com

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ48

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

Реферати, курсові, контрольні

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

(097) 949-52-12

РОБОТА49
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ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ50

Творча майстерня - ателье
- виготовлення ексклюзивного одягу 

та аксесуарів з вовни,
- індивідуальний пошив одягу,

- ремонт одягу

вул. 600-річчя, 15
Тел.:(098) 22-14-974, 

(063) 19-05-903
www.ziannurova.net

«Леді-Ю»
Ательє по пошиву ексаклюзивного одягу «Леді-Ю»

- індивідуальний підхід до замовника
- вибір тканини та декору з дизайнером

- вишивка бісером, нитками, нанесення гарячо-
го та холодного батику на тканину

вул. Келецька, 53, 4поверх
тел.: (096) 737-65-47
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АТЕЛЬЄ Прокат та пошив карнавальних костюмів.  
Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з трикотажу, 

шкіри, хутра. Вишиваємо. 
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, камінням. 
Виготовляємо штучні квіти.Купальники для художе-

ственной гимнастики и фигурного катания.

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

Міланія
Салон-Ательє

ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ:
- дитячих суконь;

-карнавальних костюмів;
- аксесуарів для будь-якого свята;

- індивідуальний пошив.

вул. О.Довженка, 36 
(Ленінградська)

тел.: (097) 487-52-22, 
(097) 401-81-34

 
Ательє «ТЕТЯНА»

Виконуємо всі види ремонту одягу, хутряних 
і шкіряних виробів, а також індивідуальний 

пошив (робочий одяг, прапори, постільна 
білизна, сумки для тварин і багато іншого)

вул. Зодчих, 16 
(під аркою)

тел.: ((096) 393-40-53

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Широкий выбор школьной формы. 
Детские костюмы на любую тему. 

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 ТЕХНІКИ51
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  ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ  
  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ52

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

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

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

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

вул. Хмельницьке шосе, 13 
(каб. 113)

тел.: (0432) 60-34-21
(098) 799-60-19

www.dataprint.vn.ua
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ВІДЕОНАГЛЯД. 
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Запрошуємо до співпраці будівельні організації

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-00

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ53

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ54
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ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 
ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ55

Вінницька міська ритуальна служба
Комбінат комунальних підприємств

Повний комплекс ритуальних товарів та послуг

тел.: (097) 761-36-80,  (093) 010-00-11,  67-33-79

вул. Г. Успенського, 83
(судово-медичне бюро)

вул. А. Медвідь, 2а
(центр. кладовище)

Цілодобово

Всі види поліграфічних послуг та 
сувенірної продукції

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70

32-70-77

 

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
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ФОТОСТУДІЯ
Весільне фото,  Lovestory, студійні та ви-

їздні фотосесії, виготовлення фотокниги, 
випускні альбоми

тел.:(067) 713-91-82, 
(063) 387-78-36

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА56

Профессиональная художественная 
ФОТО-ВИДЕО-СЪЕМКА. Свадебная и мо-

дельная. Монтажи, спецэффекты.
Сергей Сергеевич

Тел.: (097) 213-05-02
(093) 879-22-37

www.fotograf.vin.ua

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
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ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА57

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ58

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

рукавички, біжутерія 

вул. Коцюбинського 
33/3 (напроти поло-

гового будинку)
тел.: (098) 583-83-93
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  ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.  ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.   
  ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ59

Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

(096) 827-39-69
www.akv.com.ua
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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ60
Лімузини у Вінниці.

Комплексні транспортні послуги. 
Організація урочистостей,весіль.

(067) 405-53-55, 
(063) 405-53-55
(050) 405-53-55

www.ikvaprokat.com

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. КОСМЕТИКА61

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

Нарощування вій. Художній розпис

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

(093) 696-05-14
lux_studio_

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

Стрижка. Плетение косичек. 
Покраска волос. Наращивание ногтей. 

Гель-лак покрытие. 
Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

Немировское шосе,6 
тел.: (0432) 69-07-71, 

(094) 903-47-71

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

Обучение. Магазин. BARBERSHOP

ул. Келецька, 1
тел.: (067) 274-91-48

www.tattoo.vn.ua
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Наращивание ногтей (гель, акрил, гель-лак). 
Все виды коррекции. Обучение.Наращивание ресниц 

(классическое, 2D, 3D наращивание, коррекция, снятие, 
материалы premium класса)

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100017058799489

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

ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ62

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»

тел.: (050) 451-87-19

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ63
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РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ64

Велика зала, мала зала, літня площадка. 
VIP-номер для молодят.

Подаруйте собі незабутню 
атмосферу свята!

www.prestigehall.vn.ua

вул. Бучми, 143
тел.: (0432) 61-27-04,

27-77-35
(063) 277-78-00
(067) 770-00-32

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

Ресторан з літньою терасою.
Боулінг. 

Більярд російський та американський.

вул. Пирогова, 39
ТРЦ «Анастасія», 4 пов.

тел.: (0432) 50-44-40,
(050) 461-50-54

Вишукана українська та європейська 
кухня.  

4 зали на 10,17,30 і 200 чоловік.
Мистецтво досконалого смаку!

вулиця
Салтикова-Щедріна, 

131
(098) 003-88-30
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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

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

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.

вул. Перемеля,1 
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

Великий зал на 300 осіб
Маленький номер на 100 осіб

VIP кабіни для 12 осіб
9 альтанок від 6 до 30 осіб

Об’їзне щосе біля Зах. 
автовокзалу

тел.: (0432) 43-90-34,
(067) 774-52-00

http://dykanka.vn.ua

МАРСЕЛЬ
Банкетний зал 40 зал, VIP-зал - 20 чол. 

Кейтерінг. 
Українська та Європейська кухні.

ул. Пирогова, 27/1
Телефон:(067) 430 96 51, 
(0432) 56 26 31, 56-28-31

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

БЕРЕЗІНО Елітний комплекс відпочинку пропонує: 
банкетна зала 180 чол., VIP зала 30 чол., 

оренда альтанок з мангалами від 500 грн, 
будиночків від 700 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
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ТЕАТРИ.КІНОТЕАТРИ65
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САУНИ66

сауна
«Дар’я»

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

кімната відпочинку

вул. Тимірязева, 3
тел.: (097) 864-99-59, 

(063) 937-01-03
«Аквамарин» - 

спортивный комплекс  для всех!
Индивидуальный подход – 

наш имидж! 

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

Баня за містом зі ставком, камінним 
залом та готельними номерами. 

Чудове місце для релаксації 
та відпочинку

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

ГОТЕЛІ67
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Готельно-ресторанний комплекс  «Версаль».
Комфортні номериза найкращу ціну у Вінниці.

Від 150грн. Ресторан місткістю від 2 до 60 
місць, і залами на різний смак.

м. Вінниця 
вул. Д. Нечая, 250

(067) 433-30-26
hotel-versal.com
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МЕДИЧНІ ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ68

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
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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
Пропонуємо повний спектр УЗД для всіх 

бажаючих будь-якого віку – від 
доплерографії до 4D обстеження вагітних. 
На Вас чекає найсучасніше обладнання та 

кваліфікований персонал.

вул. М.Амосова, буд. 6, каб. 1
Тел.:(0432) 50-79-79, 

(067) 92-20-963,
 (093) 00-40-845

medilux.com.ua
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МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ69

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

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 ПСИХОЛОГА70

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.
ЗООТОВАРИ71

Чумаченко 
Вячеслав

Владимирович

Винницкий семейно-консультативный 
психоаналитический кризисный центр. 

Сексолог, психолог-психотерапевт. 

тел.: (0432) 57-91-40,
59-71-54,

(050) 515-53-60
www.psy-guide.com.ua

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
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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

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
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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 2/4 600/790

Блок внутрішній стандартний 40 6/12 2/4 690/990

Блок внутрішній потрійний 60 6/12 2/4 790/1200

Блок на обкладинці (1 сторінка) 40 3 1 890

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

Перша сторінка в довіднику 225 3 1 890

Сторінка внутрішня (в довіднику) 225 3 1 690

Друк візиток (1000шт.) 300/330

Друк флаєрів (1000шт.) 400/450
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