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День весіля для кожної сім’ї є єди-
ним та неповорним. Пам’ять про який 
залишається на все життя. Проте, ін-
коли молоді допускаються дрібних 
помилок які можуть стати причиною 
великих проблем.

Так останнім часом з’явилася тра-
диція організовувати парубоцькі та 
дівочі вечірки перед весіллям. І в біль-
шості випадків, на таких вечірках, 
напої бувають сильно алкогольни-
ми. Тому, щоб не проспати власного 
весілля і не з’явитися перед гостями 
з запухлими від недосипання очима. 
Прощання зі своїм безтурботним хо-
лостяцьким життям потрібно робити 
хоча б за кілька днів до весілля і, в 
жодному разі не робити напередодні 
весілля.

Ще одна зпоширених помилок, на-
передодні весілля лягти спати після 
другої години ночі. Підготовка до 
весілля та хвилювання напередодні 
часто стають причиною того, що наре-
чені у ніч перед весілля сплять, в кра-
щому випадку, 5-6 годин. В результаті, 
після дуже насиченого подіями дня, 
вони приходять до весільного залу і 
буквально „просипають” своє весілля.

Не варто забувати про сніданок пе-
ред початком одягання. Звичайно, 
приємне збудження і посмоктування 
під ложечкою накладаються на лег-
ку метушню і хвилювання. І в цей 
час дуже легко піддатися нервовому 
збудженню і забути поснідати. А пої-
сти просто необхідно! Відповідально 
віднесіться до переліку страв – їжа 
повинна бути калорійною і не важкою 
на шлунок.

Завжди перевіряйте транспорт пе-
ред виїздом. Траплялися випадки, 
коли наречені виходили з авто в пля-
мах мазуту, смоли, бруду і т. д. А це не 
додавало їм хорошого настрою. Тому 
дружби і дружки повинні обов’язково 
перевіряти транспорт перед тим, як 

туди сядуть молодята. Перевіряти слід 
ретельно і прискіпливо.

Візьміть із собою змінне взуття. Взут-
тя, котре одягають наречені в день свого 
весілля, традиційно повинно бути но-
вим. Тому досить часто зустрічаються 
випадки, коли наречені після першого 
подружнього танцю, знімають взуття. 
Просто за кілька днів до весілля взуття 
потрібно потрохи розношувати.

Не забувайте і про набір найнеобхід-
ніших медикаментів. Протягом дня з 
молодятами, дружками, батьками чи 
гостями можуть відбуватися прикрі ін-
циденти, наприклад: перехвилювався, 
розболілася голова, підвів шлунок і т. .д. 
Тому, дружка постійно повинна мати зі 
собою міні-аптечку.

Дуже ретельно спланувати час, щоб 
не запізнюватися у найвідповідальніші 
місця. В цей день одружуєтесь не тіль-
ки ви. Одночасно з вами цей важливий 
крок у житті роблять від кількох де-
сятків до кількох сотень пар у вашому 
місті. І щоб уникнути черги, кожній 
парі чи в Загсі чи в церкві призначають 
певний час. Але, якщо ви запізнилися, 
ризикуєте опинитися у хвості черги і 
майже половину весілля прочекати.

І напевно саме найголовніше, завжди 
зберігайте спокій та не панікуйте. Це 
допоможе вийти майже збудь-якої си-
туації.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

ОСНОВНІ ПОМИЛКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕСІЛЛЯ
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При зборі грибів, навіть при 
наявності деяких знань і досвіду, 
завжди необхідно суворо дотри-
муватись основних правил для 
уникнення випадкових помилок, 
що можуть привести до отруєнь. 
Правила і поради з попередження 
отруєнь грибами потрібно добре 
пам’ятати і використовувати при 
збиранні та приготуванні грибів.

Збирайте в лісі тільки ті гриби, 
про які Ви точно знаєте, що вони 
їстівні. Гриби, що Ви чи не знаєте, 
або ті, які викликають сумнів, не 
слід вживати в їжу і пробувати на 
смак, тим більш у сирому вигляді. 
Ніколи не збирайте і не вживайте 
гриби, які у підстави ніжки мають 
клубне-видне стовщення, оточе-
не оболонкою (як, наприклад, у 
блідої поганки і червоного мухо-
мора) і не пробуйте їх на смак.

Ніколи не збирайте і не їжте 
гриби переспілі, червиві і зіпсо-
вані. Не їжте гриби в сирому виді. 
Не вірте поширеній думці про 
те, що отрутні гриби викликають 
потемніння цибулини чи срібних 
предметів, якщо їх опустити в по-
суд, де варяться гриби. Це непра-
вильне уявлення!

Не збирайте гриби, навіть сві-
домо їстівні, у міських парках, 
скверах, дворах, а також уздовж 
автомобільних доріг та залізниць. 
Гриби накопичують отруйні ре-

човини і стають непридатними 
в їжу.

Принесені додому, гриби 
повинні бути в той же день 
розібрані по окремих видах і 
знову ретельно переглянуті. Усі 
.сумнівні, а також переспілі, 
в’ялі гриби потрібно, не шкоду-
ючи, викинути. Нижню части-
ну ніжки, забруднену землею, 
зрізують, а гриби ретельно очи-
щають від піску і сміття. У дея-
ких грибів (маслюки і мокрухи) 
знімають з капелюшка плівку, 
покриту слизом. Гриби повинні 
бути в день збору чи не пізні-
ше наступного ранку піддані 
кулінарній обробці.

Слід пам’ятати, що страви з 
грибів важкі для перетравлення. 
Їх не повинні вживати  люди з 
хворобами шлунково-кишково-
го тракту, печінки чи з хроніч-
ними захворюваннями інших 
внутрішніх органів. Гриби – не 
дитяча їжа, тому не давайте 
грибних страв малолітнім дітям. 

ДО УВАГИ ГРИБНИКІВ!
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Не можна вживати гриби вагіт-
ним та тим жінкам, що годують 
груддю.

При перших ознаках отруєн-
ня необхідно терміново зверта-
тися за медичною допомогою. 
Самолікування може погірши-
ти стан здоров’я. Перші озна-
ки отруєння з’являються через 
30 хвилин - 1 годину, і навіть 
2 години. Після вживання от-
руйних грибів виникає нудота, 
блювота, сильні болі в животі, 
пронос, синіють губи й нігті, 
уповільнюється пульс, слабшає 
серцебиття, з’являються судо-
ми. Загальний стан різко погір-
шується.

При перших ознаках отруєння 
необхідно терміново викликати 
швидку медичну допомогу.

До прибуття медпрацівників 
необхідно: очистити шлунок 
від їжі, для цього випити вели-
ку кількість води або слабкого 
розчину марганцю і викликати 
блювоту; лягти в ліжко на живіт, 
до ніг покласти грілку.

Недоїдені гриби не викидай-
те. Їх аналіз допоможе лікарям 
швидше визначити вид отрути, 
яка потрапила в організм. Нія-
кого самолікування! Чим більше 
токсинів потрапило у кров, тим 
важчим буде перебіг отруєння.

Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва,

ДП Віницький лісгосп

Відповідно до Закону України № 834-VIII 
«Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону 
України № 835-VIII «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань» акре-
дитованим суб’єктом може бути юридична 
особа публічного права, у трудових відно-
синах з якою перебуває не менше ніж три 
державні реєстратори, та яка до початку 
здійснення повноважень у сфері державної 
реєстрації прав уклала:
- договір страхування цивільно-правової 
відповідальності з мінімальним розміром 
страхової суми у тисячу мінімальних 
розмірів заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня календарного року;
- договір з іншим суб’єктом державної 
реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі 
коли акредитований суб’єкт здійснює 
повноваження виключно в частині забез-
печення прийняття та видачі документів у 
сфері державної реєстрації прав).

Суб’єкти державної реєстрації забезпечу-
ють: проведення державної реєстрації прав; 
ведення Державного реєстру прав; взяття 
на облік безхазяйного нерухомого май-
на; формування та ведення реєстраційних 
справ.

Акредитовані суб’єкти можуть здійсню-
вати вказані повноваження в повному об-
сязі або здійснювати їх виключно в частині 
забезпечення прийняття та видачі доку-
ментів у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
на підставі договору з суб’єктом державної 
реєстрації прав та/або нотаріусом.

Згідно наказу Міністерства юстиції 
державна реєстрація права власності та 
інших речових прав на нерухоме майно 
акредитованими суб’єктами - юридични-
ми особами публічного права, що мають 
відокремлені підрозділи (філії) в декількох 
адміністративно-територіальних одиницях, 
може проводитися в межах відповідних ад-
міністративно-територіальних одиниць за 
місцезнаходженням нерухомого майна та 
відокремленого підрозділу (філії) за умови 
його інституційної готовності до здійснен-
ня цих повноважень.

Цуркан Я.М.,
завідувач сектору взаємодії з 

суб’єктами державної реєстрації та 
підвищення кваліфікації державних 
реєстраторів Управління ДР ГТУЮ 

у Вінницькій області

ПОВНОВАЖЕННЯ 
АКРЕДИТОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ 

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
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Інженер - хімік Микола Солдатенко 
винайшов довговічний акумулятор.

Акумулятор, без якого не завести ні 
автомобіль, ні комбайн, ні  літак, має 
доволі короткий термін експлуатації. 
У 1996 році інженером-хіміком, авто-
ром патентів СРСР, Росії та України у 
галузі технології хімічних виробни-
цтв Миколою Солдатенко була винай-
дена нова формула електроліту і ство-
рена технологія її застосування для 
свинцево-кислотних акумуляторних 
батарей. Революційність винаходу у 
тому, що при використанні цієї ріди-
ни на пластинах не відкладається сіль, 
як відбувається звичайно при реакції 
свинцю з сірчаною кислотою. Коли 
електроліт пройшов випробування в 
декількох дослідних лабораторіях, ав-
тор вирішив його запатентувати.

Микола Павлович, приблизно 170 
років у якості електроліту використо-
вується дистильована вода і сірчана 
кислота. Ви пропонуєте змінити цей 
склад?

Скажемо не так. Вже 170 років у 
процесі струмоутворення в акуму-
ляторах утворюється сульфат свин-
цю. Сульфат свинцю має здатність 
кристалізуватися у об”ємні фракції, 
які практично нічим не розчиняють-
ся. Являючись діелектриком, ця сіль, 
осідаючи на пластинах, з кожним 
разом зменшує поверхню, яка бере 
участь у струмоутворенні, і з часом 
покриває її ізоляційним слоєм через 
який не проходить струм до іншої 
пластини. З повною сульфатацією 
зникає різниця потенціалів пластин і 
акумулятор виходить з ладу.

Розробки і дослідження на тему 

продовження терміну служби акуму-
ляторних батарей ведуться не одне 
десятиліття. Винайдені добавки до 
електроліту, які гальмують процес 
сульфатації, або розчиняють, наскіль-
ки це можливо, крупнокристалічні 
утворення. Моє ноу-хау вирішує про-
блему кардинально – сульфат свинцю 
просто не утворюється! Всі компонен-
ти, незалежно від терміну експлуата-
ції знаходяться у розчиненому стані. 
Таким чином, акумулятор може ста-
ти “вічним”. Лише тому, що змінився 
склад електроліту.

Ліцензію на використання даної 
технології придбало підприємство 
ТОВ “ВІП Технології” і вже зараз ви-
робляється і продається продукт під 
назвою модифікатор ОМЕГА. А це 
означає, що кожен бажаючий може 
вирішити проблему акумулятора для 
себе раз і назавжди.

Тобто, ви продаєте принципово 
інший акумулятор? Як його можна 
придбати і скільки він коштує?

Ми пішли іншим шляхом. Перед 
тим як створити новий акумулятор, 
ми вже доносимо нову технологію у 
вигляді акумуляторного модифіка-

АКУМУЛЯТОРНА РЕВОЛЮЦІЯ ВЖЕ ПРИЙШЛА У ВАШЕ 
МІСТО
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тора «ОМЕГА», який продаємо через 
торгівельну мережу і через мережу 
спеціалізованих сервісів.

А чи є гарантія? Як її отримати? І що 
робити автомобілісту, якщо він захо-
че отримати письмову гарантію на 
Ваш продукт?

Гарантію надає виробник продукту 
на 5 років експлуатації акумулятор-
ної батареї. Реально ж акумулятори, 
які пройшли доливку по нашій тех-
нології будуть експлуатуватися 10 
років і більше. Гарантія надається 
через сервісний центр. Сертифікова-
ний спеціаліст протестує Ваш акуму-
лятор, модифікує електроліт, і після 
заповнення протоколу модифікації 
видасть гарантію.

Як автомобілісту дізнатися ціну на 
модифікатор «ОМЕГА», технічні ха-
рактеристики, відгуки?

Вся ця інформація знаходиться на 
корпоративних сайтах ТОВ “ВІП Тех-
нології”:

www.wip-technology.com
www.wip-technology.com.ua

На сайтах також доступна інформа-
ція по технічним випробуванням но-
вої технології.

Також рекомендую на сайті обов`яз-
ково підписатися на електронну роз-
силку новин по даній технології. Сама 
нова і цікава інформація іде через неї.
Щоб максимально швидко проштовх-
нути дану технологію на ринок ТОВ 
“ВІП Технології” розвиває дилерську 
сервісну мережу, запрошує до пар-
тнерства.

Чим же привабливе співробітни-
цтво з Вами, мається на увазі, ТОВ 
“ВІП Технології”?

Людина, яка стає партнером, отри-
мує можливість отримати унікаль-
ний бізнес в своєму місті – Сервісний 

центр по модифікації вже працюючих 
акумуляторів і продажу модифікова-
них акумуляторів. Це бізнес, анало-
гів якому на данный момент немає. 
Принцип у нас такий: одне місто – 
один дилер. Тому поспішіть отримати 
ексклюзивні права у своєму місті!

А який же потрібен стартовий ка-
пітал для того, щоб створити сервіс-
ний центр  у своєму місті?

Можна стартувати з невеликої суми. 
Приблизно 300 дол. США коштує не-
обхідне обладнання і інструменти. 
400 дол. США необхідно буде вкласти 
в закупку товару. Плюс оренда міс-
ця. Для початку власного бізнесу це 
зовсім невеликі затрати.

Якщо активно займатися цим на-
прямком, то вже через декілька міся-
ців можна отримувати біля 400 дол. 
США стабільного прибутку. 

Як показала практика дилерів, по-
чинати такий бізнес в регіоні варто 
саме зі створення сервіс центру. Це 
найбільш ефективна форма просу-
вання цієї нової технології на ринок 
на сьогоднішній день.

Сервісний центр заробляє на на-
ступних позиціях:
- знижка виробника на модифікатор;
- націнка на модифіковані акумуля-
тори зі збільшеною гарантією (після 
сертифікації сервісного центру);
- оплата клієнтів за послуги по обслу-
говуванню акумуляторів;
- обслуговування транспортних під-
приємств регіону;

Для того щоб стати дилером, або от-
римати більш детальну інформацию, 
необхідно зайти на сайти, або зателе-
фонувати в офіс. 

Тел. (0432) 57 99 57.
«ВІП Технології»

м.Вінниця, вул.Пирогова.151а,
тел.: 38(067) 647 47 47
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За юридичною природою прийняття 
спадщини є односторонньою угодою, яка 
має зворотню силу.

Прийняття спадщини – волевий акт, в 
якому знаходить своє вираження згода 
прийняти спадщину. Цей акт односторон-
ній і являє собою висловлювання тільки од-
ної особи – спадкоємця, не вимагає участі 
чи згоди інших осіб.

Для прийняття спадщини встановлено 
шестимісячний термін з дня відкриття. Цей 
термін дає можливість спадкоємцю реаль-
но скористатися своїм правом і таким чи-
ном гарантує здійснення суб’єктивних прав 
громадян на спадкоємство.

Якщо спадкоємець у вказаний термін 
спадщину не прийме, то право на її прий-
няття він втрачає.

Термін для прийняття спадщини зазви-
чай відносять до термінів, які збігають і 
закінчення яких, на відміну від закінчення 
термінів позовної давності, спричиняє при-
пинення самого права, а не тільки права на 
захист.

Окрім спадкоємців, які покликаються до 
спадкоємства з часу відкриття спадщини 
(наприклад, спадкоємці за законом першої 
черги, якщо такий порядок спадкоємства 
не відмінений або не змінений заповітом), 
спадкоємці можуть бути покликані до 
спадкоємства й пізніше.

Зокрема, це може статися, коли спад-
коємець за законом першої черги відмо-
вився від спадщини за наявності в того ж 
спадкодавця спадкоємців за законом дру-
гої черги, або коли основний спадкоємець 
відмовився від спадщини за наявності під-
призначеного спадкоємця, або коли покли-
каний до спадкоємства спадкоємець помер, 
не встигнувши прийняти спадщину, а своїх 
спадкоємців у нього немає.

У всіх цих випадках до спадкоємства 
після смерті того самого спадкодавця по-
кликається інший спадкоємець. Він може 
прийняти спадщину протягом тієї частини 
шестимісячного терміну, яка не закінчи-
лася на момент, коли відмовився спочатку 
покликаний до спадкоємства спадкоємець.

Закон встановлює: якщо поява в особи 
права на спадкоємство залежить від не-
прийняття спадщини або відмови від її 
прийняття іншими спадкоємцями, термін 
для прийняття такою особою спадщини 

встановлюється в межах 3 місяців із часу 
неприйняття іншими спадкоємцями спад-
щини або відмови від її прийняття.

В тому випадку, якщо термін, що зали-
шився, становить менше ніж 3 місяці, він 
продовжується до 3 місяців. Що стосуєть-
ся прийняття заповідальної відмови, вста-
новленої спадкодавцем у заповіті, то, якщо 
протягом 6 місяців із дня відкриття спад-
щини відмовоотримувач не відмовиться 
від заповідальної відмови, він вважається 
таким, що прийняв її.

Дії, які свідчили б про прийняття спад-
щини є однаковими (єдиними) як для спад-
коємців за законом так і за заповітом.

Ці дії можуть бути здійснені особисто 
спадкоємцем, подання заяви представни-
ком не допускається.

Не допускається прийняття спадщини 
під умовою чи застереженням.

Малолітня, неповнолітня, недієздатна 
особа, а також особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, вважаються такими, що 
прийняли спадщину, крім випадків вста-
новлених частинами другою - четвертою 
ст.1273 ЦКУ, які визначають право на від-
мову від прийняття спадщини.

Спадкоємець, який не подав у зазначе-
ний шестимісячний термін заяву про прий-
няття спадщини, але фактично вступив в 
управління спадковим майном протягом 
шести місяців з дня відкриття спадщини, 
має право на підставі ч. 3 ст. 1268 ЦК Украї-
ни подати заяву про прийняття спадщини, 
після спливу зазначеного терміну, і отрима-
ти свідоцтво про право на спадщину.

При оформлені права на спадщину но-
таріус зобов’язаний вчинити ряд нотаріаль-
но-процесуальних дій: встановити факт 
смерті спадкодавця, час та місце відкриття 
спадщини, наявність підстав для закли-
кання до спадкоємства за законом або за 
заповітом осіб, які подали заяву про видачу 
свідоцтва, здійснює інші дії з нотаріального 
провадження, щодо видачі свідоцтва про 
право на спадщину.

На підтвердження цих обставин від спад-
коємців обов’язково вимагаються відповід-
ні документи.

Лавренова Галина Іванівна 
та Лавренов Ігор Анатолійович,

приватні нотаріуси
Вінницького міського нотаріального 

округу 

ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
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Найдорожчою цінністю для кожної 
родини є життя і здоров`я власної 
дитини. Якщо рідні зуміють вчасно 
розпізнати зміни у стані малюка, що 
загрожують його життю і здоров`ю 
та звернутися за медичною допомо-
гою, то дитину буде врятовано.

Ви маєте дитину віком до 2 місяців, 
негайно зверніться до лікаря, якщо:

- Ваша дитина погано смокче груди;
- у неї з`явилися судоми;
- ви бачите порушення дихання – 
дуже часте чи утруднене дихання;
-дитина здається дуже холодною на 
дотик, або має температуру тіла мен-
ше 35,5 0 С чи більше 38,00 С;
- якщо у дитини блювота чи пронос;
- дитина має жовтий колір ступнів 
чи долонь;
- якщо пупочна ранка почервоніла 
або з неї виділяється гній.

Фатальним для життя дитини є 
синдром раптової смерті новонарод-
жених ( СРСН). Цей термін викори-
стовують для опису випадків рапто-
вої смерті дитини віком до 1 року без 
будь-яких очевидних на те причин. 

На сьогодні  сучасна медична наука 
достеменно не визначила єдину при-
чину цього захворювання. Відомо, 
що до групи ризику за виникненням 
синдрому раптової серцевої смерті 
відносять дітей, що  вже перенесли 
життєвозагрожуючий епізод зупин-
ки дихання, передчасно народжених 
дітей з низькою масою тіла при на-
родженні та братів і сестер немовлят, 
які померли внаслідок СРСН.

Синдрому раптової смерті немов-
лят можна запобігти. Щоб знизити 
ризик захворювання, усі діти повин-
ні спати на спині. Це стосується як 
денного, так і нічного сну. Є невелика 
кількість немовлят, чиї захворюван-
ня вимагають, щоб дитина спала на 
животику. У такому випадку лікар-
спеціаліст, який консультує дитину 
з приводу цього захворювання, на-
дасть відповідні рекомендації.

Батькам необхідно запам’ятати на-
ступні прості речі: «Животик - для 
ігор», «Спинка – для сну».

Щоб зменшити ризик синдрому 
раптової серцевої смерті, кладіть 
дитину спати на спинку. Спання на 
боці не є таким небезпечним, як на 
спині, тому не рекомендується.

«Час для животика» - це час, коли 
дитина не спить і лежить на животи-
ку під чиїмось наглядом.
Пам`ятайте, щоб запобігти СРСН, 
необхідно дотримуватись наступних 
простих правил:
- Кладіть дитину у спеціальне дитя-
че ліжечко з твердим матрацом та 
постільною білизною відповідного 
розміру;
- ніколи не кладіть дитину спати в 
крісло, на диван, надувний матрац, 
подушки, хутро;

ЗАГРОЗЛИВІ СТАНИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ.
СИНДРОМ РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТ: ЯК ЙОМУ 

ЗАПОБІГТИ?
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- найбезпечніше місце для сну дитини 
– це кімната, де спите ви, але не ваше 
ліжко;
- якщо ви використовуєте ковдру, 
вона має заправлятися за краї ма-
трацу. Накривайте дитину так, щоб 
ковдра розміщувалась не вище грудей 
немовляти. Спробуйте використову-
вати одяг, призначений для сну, або 
спеціальний мішечок замість ковдри, 
щоб дитина не перегрівалась;
- тримайте подушки, ковдри, покри-
вала та м’які іграшки поза ліжечком. 
Такі речі можуть закрити обличчя 
дитини, навіть, якщо вона лежить на 
спинці;

- не допускайте, щоб дитина пере-
грівалась під час сну. Одягайте легкий 
одяг, коли вкла-даєте дитину спати. 
Намагайтеся підтримати у кімнаті 
температуру, комфортну для до-рос-
лих, не вище за 20-22 0С;
- не куріть під час вагітності і після 
народження дитини. Не дозволяйте 
також нікому курити там, де спить 
дитина. Ризик синдрому раптової 
серцевої смерті підвищується навіть 
під час пасивного куріння.

Батьки, пам`ятайте, від вас зале-
жить здоров`я і збереження життя 
вашої дитини!

Дзема Інна Олександрівна,
обласний спеціаліст, відповідальний за 

проведення методичної роботи 
за фахом «неонатологія»,
лікар-неонатолог ВОДКЛ

Гомон Р.О.,
завідувач інформаційно-аналітичним

відділом ВОДКЛ, лікар-неонатолог

Право спільної власності може бути як і 
спільним сумісним, без визначення часток, 
так і спільним частковим, з визначенням 
часток кожного із співвласників.

Співвласники мають право на виділ у на-
турі частки із майна, що перебуває у спіль-
ній сумісній власності ( ст. 370 ЦК) так і 
спільній частковій  власності (ст. 364 ЦК).

У відповідності до ч.1 та ч.2 ст. 367 ЦК 
України, майно, що є у спільній частковій 
власності, може бути поділене в натурі 
між співвласниками за домовленістю між 
ними.У разі поділу спільного майна між 
співвласниками право спільної часткової 
власності на нього припиняється.

На відміну від вказаного вище положен-
ня цивільного законодавства, яке надає 
право співвласнику майна здійснювати 
його поділ у натрі, ст. 88 ЗК України, яка ре-
гулює земельні правовідносини, передбаче-
но, що учасник спільної часткової власності 
має право вимагати виділення належної 
йому частки із складу земельної ділянки як 
окремо, так і разом з іншими учасниками, 
які вимагають виділення.

Як випливає з положення ч.1 та ч.3 ст. 
367 ЦК України та ст. 88 ЗК України, поділ 
в натурі майна, яке перебуває у спільній 
частковій власності, може бути здійснено 
за домовленістю між співвласниками, шля-
хом укладання договору про поділ нерухо-
мого майна, який повинен бути вчинений 
у письмовій формі з обов’язковим його 
нотаріальним посвідченням учасниками 
правочину.

Проте, в тому випадку, якщо один із 
співвласників виявив бажання, не залежно 
від його мотивів, здійснити поділ у натурі 
майна, що перебуває у спільній частковій 
власності, однак інший співвласник пе-
решкоджає йому в реалізації такого пра-
ва будь-яким шляхом, що унеможливлює 
досягнення домовленості між ними щодо 
укладання договору про поділ нерухомо-
го майна, такий співвласник має право на 
звернення до суду з відповідним позовом 
про поділ (виділ) спільного майна в натурі і 
таке право підлягає судовому захисту.

Павлюк Ірина Іванівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу

ПРО ПОДІЛ НЕРУХОМОГО 
МАЙНА ТА ВИДІЛ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В 
НАТУРІ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ 
ВЛАСНОСТІ
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Банки вже видали людям майже 
62 тисячі кредитів на заміну вікон 
«Viknar’off » та заходи з енергозбере-
ження. Загальна сума цих позик пере-
вищила мільярд гривень.

Приємні зміни в умовах програми 
енергоефективності: відшкодування 
до 70% при умові отримання субсидій 
( додатково потрібна довідка з соцза-
безу); збільшилась максимальна сума 
відшкодування до 14000,00 грн.

Напевне багато хто чув про Дер-
жавну цільову економічну програму 
енергоефективності, яка допомагає 
купити енергозберігаючі вікна за ці-
ною звичайних з рахунку держави. 
Але не кожен зрозумів як це працює, 
отже постараємося в цій статті макси-
мально детально викласти процедуру 
отримання відшкодування від дер-
жави на покупку енергозберігаючих 
вікон. Встановити «теплі» вікна за ці-
ною звичайних можна, скориставшись 
державною програмою з відшкодуван-
ня 30% витрат, на енергоефективність 
для приватних осіб (але не більше 14 
000 грн. на утеплення квартири або 
приватного будинку).

У державній програмі з енергоефек-
тивності залучено три банки: «Ощад-
банк», «Укргазбанк» і «Укрексімбанк».

Умови Кредитування від “Ощадбан-
ку”:
• Сума кредиту – від 1 000 до 50 000 
грн.
• Початковий внесок – від 10 % вар-

ЯК КУПИТИ ЕНЕРГОЗБЕРІГА-
ЮЧЕ ВІКНО «VIKNAR’OFF» ЗА 

ЦІНОЮ ЗВИЧАЙНОГО З 
ДОПОМОГОЮ ДЕРЖАВНОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ

тості товару
• Cтрок кредитування – до 3 років
• Процентна ставка – 25 % річних
• Разова комісія за надання кредиту– 3 
% від суми кредиту
• Перелік документів – паспорт, подат-
ковий номер, документ про отримані 
доходи за 6 місяців, рахунок-фактура 
на товар

Погашення кредиту:
• Щомісяця рівними частинами.
• Можливе дострокове погашення 
кредиту без додаткових комісій.

Увага! Достроково погашати кредит 
варто після перерахування на раху-
нок компенсації від Держенергоефек-
тивності (прогнозовані терміни – 1-2 
міс.), Оскільки компенсація нарахо-
вується на залишок суми кредиту.

Після вибору вікна необхідно пода-
ти в одну з вищезгаданих банківських 
установ наступний пакет документів: 
заяву на одержання кредиту (за-
повнюється в банку); паспорт грома-
дянина України (та ксерокопія); довід-
ка про присвоєння ідентифікаційного 
номера позичальника (та ксерокопія); 
документ про отримані доходи та 
утримання з них за останні 6 місяців; 
рахунок-фактура на енергоефективне 
вікно.

Також потрібно уточнити в бан-
ку про подачу документа, який під-
тверджує що саме ви є власником 
дому або квартири в якій повинні 
бути замінені вікна.

У разі позитивного рішення про ви-
дачу кредиту необхідно в призначений 
банком день відкрити розрахунковий 
рахунок та в цей же день: оплатити 
10% вартості вікна компанії-продав-
цеві та надати банку документ, що 
підтверджує оплату; оплатити комісію 
банку – 3% від суми кредиту; отрима-
ти від банку платіжку про оплату 90% 
вартості вікна компанії «Viknar’off ». 
Платіжка дає право забрати оплачене 
вікно у продавця.
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Сьогодні купити автомобіль можна шляхом 
оформлення договору купівлі-продажу у но-
таріуса, або через сервісні центри МВС, торго-
вельні організації, підприємства-виробники та 
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’я-
зана з реалізацією транспортних засобів, що ма-
ють ідентифікаційні номери.

Договори відчуження автотранспортних за-
собів мають право посвідчувати як державні, так 
і приватні нотаріуси. Посвідчення правочинів 
щодо відчуження транспортних засобів, що під-
лягають державній реєстрації, провадиться за 
місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього 
майна або за місцезнаходженням (місце реєстра-
ції) однієї із сторін договору.

Договори про відчуження транспортних за-
собів, інших самохідних машин і механізмів по-
свідчуються за умови подання документів, які 
підтверджують право власності відчужувачів на 
це майно, та перевірки відсутності обтяжень, по-
даткової застави за даними Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна.

Для посвідчення договору нотаріусу подають-
ся:
1. Документ, що підтверджує право власності на 
автомобіль;
2. Паспорт та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків кожної із сторін
 ( відчужувача та набувача);
3. Паспорт та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків подружжя та свідо-
цтво про укладення шлюбу (в разі необхідності);
4. Довіреність щодо представництва інтересів (в 
разі необхідності);
5. Коли необхідно оподатковувати дохід, доку-
мент про оціночну вартість, визначену суб’єктом 
оціночної діяльності згідно з вимогами норма-
тивно-правових актів з оцінки.

При посвідченні договорів відчуження транс-
портні засоби зняттю з обліку не підлягають.
Сума договору купівлі-продажу транспортного 
засобу за загальними правилами визначається 
сторонами. Але при посвідченні договору від-
чуження транспортного засобу нотаріус вима-
гає документ про оціночну вартість, визначену 
суб’єктом оціночної діяльності згідно з вимога-
ми нормативно-правових актів з оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної діяль-
ності в Україні.

Таким чином, оформлення договору 
купівлі-продажу транспортного засобу у но-
таріуса – це найбільш оптимальний варіант, який 
максимально відповідає інтересам, як продавця, 
так і покупця.

Плахотнюк Олена Владиленівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу

ВІДЧУЖЕННЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ЗАСОБУ

Після монтажу вікна необхідно нада-
ти банку акт виконаних робіт, паспорт 
на вікно і документи, що підтверджу-
ють відповідність продукції стандар-
там і нормам, зазначеним вище.

Отримання компенсації від Дер-
женергоефективності. Компенсація 
частини суми кредиту нараховується 
Державним агентством енергоефек-
тивності та енергозбереження України 
в наступному місяці після отримання 
банком документів, що підтверджу-
ють цільове використання коштів.

Позитивні сторони програми. Дер-
жава компенсує частину витрат на 
енергоефективність. Банк контро-
лює виконання вимог до якості вікна, 
правда на папері. Компенсація дозво-
ляє встановити вікна зі значно кращи-
ми енергозберігаючими властивостя-
ми.

Негативні сторони програми. Банк 
забере приблизно 6,6% з 27% ком-
пенсації від вартості вікна. У сухому 
залишку компенсується трохи більше 
20% від вартості вікна, за умови ком-
пенсації через 2 місяці і повного пога-
шення кредиту відразу після надход-
ження компенсації.

Центральне відділення віконної 
компанії «Viknar’off ».

 м. Вінниця, площа Гагаріна 2.
(Центральний універмаг) 3-поверх. 

ПН-ПТ 10.00-18.00, СБ 10.00-15.00, НД 
вихідний

(097)87-505-87, (093)82-88-777, 
(0432)660-466
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Згідно Постанови Пленуму 
ВСУ N 7 від 04.10.91 „Про прак-
тику застосування судами за-
конодавства, що регулює право 
приватної власності громадян на 
жилий будинок” при вирішенні 
справ про виділ в натурі часток 
жилого будинку, що є спільною 
частковою власністю, судам на-
лежить мати на увазі, що, вихо-
дячи зі змісту ст.115 ЦК (старої 
редакції), це можливо, якщо 
кожній із сторін може бути ви-
ділено відокремлену частину 
будинку з самостійним виходом 
(квартиру). Виділ також може 
мати місце при наявності техніч-
ної можливості переобладнати 
приміщення в ізольовані квар-
тири.

Якщо виділ технічно мож-
ливий, але з відхиленням від 
розміру часток кожного власни-
ка, суд з врахуванням конкрет-
них обставин може провести 
його зі зміною у зв’язку з цим 
стосовно до ідеальних часток і 
присудженням грошової ком-
пенсації учаснику спільної влас-
ності, частка якого зменшилась.

При неможливості виділу част-
ки будинку в натурі або встанов-
лення порядку користування 
ним, власнику, що виділяється, 
за його згодою присуджується 
грошова компенсація. Розмір 

ПОРЯДОК ВИДІЛУ В НАТУРІ ЧАСТИНИ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ

грошової компенсації визна-
чається за угодою сторін, а при 
відсутності такої угоди - судом 
по дійсній вартості будинку на 
час розгляду справи.

В окремих випадках суд може, 
враховуючи конкретні обста-
вини справи, і при відсутності 
згоди власника, що виділяєть-
ся, зобов’язати решту учасників 
спільної власності сплатити 
йому грошову компенсацію за 
належну частку з обов’язковим 
наведенням відповідних мо-
тивів. Зокрема, це може мати 
місце, якщо частка у спільній 
власності на будинок є незнач-
ною й не може бути виділена в 
натурі чи за особливими обста-
винами сумісне користування 
ним неможливе, а власник в бу-
динку не проживає і забезпече-
ний іншою жилою площею.

Різні господарські будівлі (літ-
ні, кухні, сараї, тощо) є підсоб-
ними будівлями і складають з 
будинком одне ціле. Тому при 
відчуженні жилого будинку 
вони переходять до нового влас-
ника разом з будинком, якщо 
при укладенні договору про від-
чуження не було обумовлено їх 
знесення або перенос поперед-
нім власником.

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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У відповідності до пункту 8 
статті 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських фор-
мувань» Міністерство юстиції 
України та його територіальні 
органи відмовляють у задово-
ленні скарги за наявності таких 
підстав: скарга оформлена без 
дотримання вимог, а саме не 
містить інформації про: повне 
найменування (ім’я) скаржника, 
його місце проживання чи пере-
бування (для фізичних осіб) або 
місцезнаходження (для юридич-
них осіб), а також найменування 
(ім’я) представника скаржника, 
якщо скарга подається пред-
ставником, зміст оскаржуваного 
рішення, дій чи бездіяльності та 
норми законодавства, порушені 
на думку скаржника, викладен-
ня обставин, якими скаржник 
обґрунтовує свої вимоги; підпис 
скаржника або його представни-
ка із зазначенням дати складен-
ня скарги; на момент прийняття 
рішення про задоволення скарги 
шляхом скасування реєстрацій-
ної дії щодо державної реєстра-
ції новоствореної юридичної 
особи, іншої організації, дер-
жавної реєстрації фізичної осо-
би підприємцем, припинення 
юридичної особи, іншої органі-
зації, припинення підприємни-
цької діяльності фізичної осо-
би - підприємця або шляхом 

ЗА ЯКИХ УМОВ ВІДМОВЛЯЮТЬ У 
ЗАДОВОЛЕННІ СКАРГИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ
проведення реєстраційної дії в 
Єдиному державному реєстрі 
проведено наступну реєстрацій-
ну дію щодо відповідної особи; 
у разі наявності інформації про 
судове рішення або ухвалу про 
відмову позивача від позову з 
такого самого предмета спору, 
про визнання позову відповіда-
чем або затвердження мирової 
угоди сторін; у разі наявності ін-
формації про судове проваджен-
ня у зв’язку із спором між тими 
самими сторонами, з такого са-
мого предмета і тієї самої під-
стави; є рішення цього органу з 
такого самого питання; в органі 
ведеться розгляд скарги з такого 
самого питання від цього самого 
скаржника; скарга подана осо-
бою, яка не має на це повнова-
жень; закінчився встановлений 
законом строк подачі скарги; 
розгляд питань, порушених у 
скарзі не належить до компетен-
ції органу.

Порядок розгляду скарг на рі-
шення, дії чи бездіяльність дер-
жавного реєстратора, суб’єктів 
державної реєстрації регламен-
товано постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1128.

Цуркан Я.М.,
завідувач сектору 

взаємодії з суб’єктами
 державної реєстрації та підвищення

 кваліфікації державних реєстраторів 
Управління ДР ГТУЮ 
у Вінницькій області
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ПОДОРОЖ НА ЗГАСЛИЙ ВУЛКАН ТАХУМУЛЬКО 

ВИСОТОЮ 4220 М. НАЙВИЩА ТОЧКА ГВАТЕМАЛИ 
І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ

У 4 ранку нас повезли грузовичком, 
в прицепі якого, мабудь, возять худобу. 
Разом з нами в стаді було двоє німців, 
четверо французів, один з Південної 
Африки, двоє з Британії, які потім від-
сіялись по стану здоров’я, і ще два гіда 
з США. 

Вів нас гід Раян, він вже п’ять чи 
шість разів піднімався на Тахумулько. 
А ше він проїхав на велосипеді з Фло-
риди до Аляски. Цей пес-дурбес йшов з 
нами весь час від початку до кінця! Він 
надихав нас, і ми підтримували його як 
могли.

До підніжжя ми добирались ше дво-
ма автобусами. Підйом і спуск тривав 
два дні. Практично під самою верши-
ною ми розбили кемп. Останні 300 ме-
трів подолали раненько, близько за го-
дину, щоб зустріти сонце. Признатись, 
я не памятаю щоб колись шось мені да-
валось настільки важко, як підйом на 
Тахомулько. Я реально не думав що це 
буде настільки важко. Мій, як виясни-
лось, зовсім не підготовлений і невис-
паний організм посилав мене і прокли-
нав мене кожних пройдених 20 метрів. 
Іноді, присідавши на якийсь камінь, 
шоб перевести дух, я чув як моя спи-
на тихенько, сціпивши хрящі, шепотіла 
мені (на іспанській): «Придурка кусок! 
Ненавижу тебе і твій рюкзак». На ви-

соті вище 3,5 тис. м відчувається ко-
жен пройдений тобою метер. Головний 
біль, тошнота і кисневий голод - твої 
кращі друзі, яких ти несеш разом з спо-
рядженням у рюкзаку. 

Але ви знаєте? При цьому всьому нас 
спасав сміх, ми ржали іноді як хворі. 
Гумор - це те що не покидало нас ні на 
секунду.

Спина гнула трьохповерховий мат, 
в голові пульс відбивав тріолі, нас ну-
дило всю дорогу, але ми йшли і смія-
лись. Борячись з собою за кожен крок, 
ти просто йдеш, втупившись в землю, 
і думаєш: «Що я тут роблю? Для чого 
такі жертви і чого я маю це вислухову-
вати від спини?». А потім зупиняєшся, 
піднімаєш голову і здається шо і вмер-
ти тут не жалко. І ти стаєш свідком 
конфлікту. Конфлікту твого мозку з 
очима. Він просто відказується вірити 
цим двом насправді невинним близню-
кам.

І стоячи вже на вершині, на краю 
кратера потухшого вулкану, до тебе 
все таки приходить розуміння, шо це 
все не дарма і воно того вартувало, 
щоб протягом десятка годин, букваль-
но вбивати себе, фізично і морально, 
шоб потім застигнути всього на одну 
мить, одну грьобану мить. Але яку... Я 
продовжую знаходити смисл.Вбивайте 
себе. Вбивайте кожен день! Нагорода 
буде великою!

Сергій Томчук
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ОЧЕНЬ ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ УБЕДЯТ ТЕБЯ ПОЧАЩЕ 

РАЗДЕВАТЬСЯ...
Почему за границей считает-

ся абсолютно нормальным на-
ходиться без одежды в сауне? 
Нет, это не дикие обычаи. То, 
что люди могут спокойно, хлад-
нокровно раздеться друг пе-
ред другом - признак высокого 
уровня культуры. Это совершен-
но не свойственно у нас, нам же 
на беду. В результате давления 
общества, рекламы, навязанных 
норм красоты страдают все: и 
девочки, и женщины, и мужчи-
ны.

Считается, что не любить свое 
тело и критично к себе отно-
ситься - это хороший тон… Но 
перед тобой несколько причин 
в пользу раздевания. Задумайся, 
близко ли тебе это?

1. Идеал - это иллюзия. С дет-
ства нам внушают, что нужно 
пользоваться косметикой, наде-
вать на себя неудобную, но кра-

сивую одежду, следить за фигу-
рой. В результате мы находимся 
в постоянном состоянии стресса 
- чтобы быть красивыми и лю-
бить себя, необходимо выпол-
нить ряд условий. Конца-края 
этим условиям не видать, совер-
шенству ведь нет предела. Если 
ты разденешься в общественной 
бане и побываешь среди других 
таких же обнаженных людей, ты 
поймешь, что никто не идеален. 
А еще осознаешь, что все навя-
занные тебе стереотипы по это-
му поводу так далеки от реаль-
ности, что даже смешно. Никто 
не идеален, посмотри вокруг.

Страх выглядеть смешно и не-
лепо движет людьми, которые 
боятся раздеваться перед други-
ми. Это значит, что они боятся 
себя, боятся собственного тела. 
Пребывание в группе раздетых 
людей поможет тебе освобо-
диться от этого страха и почув-
ствовать свою природу - обыч-
ного человека, который сам по 
себе прекрасен.

2. Любовь вместо критики. Об-
щество учит нас судить и кри-
тиковать других людей вместо 
того, чтобы любить друг друга, 
заботиться о ближнем. Раздетые 
люди открываются друг другу 
- это признак доверия, это зна-
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чит, что никто не будет бросать 
на тебя кривые взгляды, все на 
одном уровне. Попробуй хоть 
раз отнестись к окружающим 
без страха, злости и осуждения. 
Быть голым среди таких же го-
лых - отличная практика, кото-
рая делает людей добрее.

3. Естественность. Как это ни 
странно, оковы потребительско-
го общества очень быстро теря-
ют власть над людьми, которые 
попробовали быть без одежды 
в обществе других. Тебе пере-
станет хотеться слишком часто 
носить каблуки и делать свой 
внешний вид изощренным. Ты 
поймешь, что природная красо-
та - это лучший из видов красо-
ты, и нет смысла ему сопротив-
ляться. Естественность всегда в 
моде и очень высоко ценится.

4. Ты — это не твое тело. Тело 
дано тебе природой, но ты - это 
нечто большее, чем просто фи-
зическая оболочка. Практика 
раздевания поможет тебе по-
знать этот секрет. Тело постоян-
но меняется, пока ты читаешь 
эту статью, в твоей коже проис-
ходят изменения, физически ты 
уже не тот человек, которым был 
пару дней назад.

Раздеваясь и принимая свое 
тело, ты лучше узнаешь его при-
роду. Оно есть и оно служит 
тебе, сегодня тело одно, завтра 

- другое. И суть в том, что если 
ты будешь любить себя и под-
ходить к жизни осознанно, твое 
тело будет дольше молодым и 
красивым. Вместо того, чтобы 
отгораживаться от него, заботь-
ся о теле и принимай его именно 
таким.

Чтобы быть счастливым, необ-
ходимо находиться в гармонии 
со своим телом. Это гарантиру-
ет тебе здоровье, как физиче-
ское, так и психическое. Теперь 
ты знаешь, что находиться без 
одежды в общественных местах 
- в сауне, к примеру - это очень 
полезно для твоего сознания. 
Если выпадет такая возмож-
ность, обязательно воспользуй-
ся ею, отбросив предрассудки. 
Польза этого мероприятия оче-
видна для тебя.

Ольга Шевченко,
член Молодёжной организации 

журналистов
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Суб’єктами розгляду скарг на рі-
шення, дії або бездіяльність держав-
ного реєстратора, суб’єкта державної 
реєстрації прав є Міністерство юстиції 
України та територіальні органи Міні-
стерства юстиції України.

Міністерство юстиції України роз-
глядає скарги:
1) на рішення державного реєстратора 
про державну реєстрацію прав (крім 
випадків, коли таке право набуто на 
підставі рішення суду, а також коли 
щодо нерухомого майна наявний судо-
вий спір);
2) на рішення, дії або бездіяльність 
територіальних органів Міністерства 
юстиції України.

Територіальні органи Міністерства 
юстиції України розглядають скарги:
1) на рішення (крім рішення про дер-
жавну реєстрацію прав), дії або без-
діяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб’єктів дер-
жавної реєстрації прав.

Рішення, дії або бездіяльність дер-
жавного реєстратора, суб’єкта держав-
ної реєстрації прав можуть бути оскар-
жені до Міністерства юстиції України 
та його територіальних органів протя-
гом 30 календарних днів з дня прий-
няття рішення, що оскаржується, або 
з дня, коли особа дізналася чи могла 
дізнатися про порушення її прав від-
повідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність тери-
торіальних органів Міністерства юсти-
ції України можуть бути оскаржені до 
Міністерства юстиції України протя-
гом 15 календарних днів з дня прий-
няття рішення, що оскаржується, або 
з дня, коли особа дізналася чи могла 
дізнатися про порушення її прав від-
повідною дією чи бездіяльністю.

При цьому загальний строк розгляду 
та вирішення скарги не може переви-

щувати 45 календарних днів.
Скарга на рішення, дії або бездіяль-

ність державного реєстратора, суб’єкта 
державної реєстрації прав або тери-
торіального органу Міністерства юсти-
ції України подається особою, яка вва-
жає, що її права порушено, у письмовій 
формі та має містити:
1) повне найменування (ім’я) скарж-
ника, його місце проживання чи пере-
бування (для фізичних осіб) або міс-
цезнаходження (для юридичних осіб), 
а також найменування (ім’я) представ-
ника скаржника, якщо скарга подаєть-
ся представником;
2) реквізити рішення державного 
реєстратора, яке оскаржується;
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи 
бездіяльності та норми законодавства, 
які порушено, на думку скаржника;
4) викладення обставин, якими скарж-
ник обґрунтовує свої вимоги;
5) засвідчені в установленому поряд-
ку копії документів, що підтверджу-
ють факт порушення прав скаржника 
в результаті прийняття рішення про 
державну реєстрацію прав (у разі по-
дання скарги на рішення про державну 
реєстрацію прав);
6) підпис скаржника або його пред-
ставника із зазначенням дати складан-
ня скарги.

Скарга на рішення про державну 
реєстрацію прав розглядається в по-
рядку, визначеному цим Законом, 
виключно за умови, що вона подана 
особою, яка може підтвердити факт по-
рушення її прав у результаті прийняття 
такого рішення.

Завідувач сектору взаємодії 
з суб’єктами 

державної реєстрації 
та підвищення кваліфікації

державних реєстраторів Управління ДР 
ГТУЮ у Вінницькій області

Я.М.Цуркан

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО 
РЕЄСТРАТОРА
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ДУМКИ ВІННИЧЧАН
(опитування було проведено на нашій офіційній сторінці ВК 

https://vk.com/vinnitsa_jornal)

Як ви відноситесь до самосуду, у звязку з повною 
недієздатністю українських судів?

Добре, бо це єдиний вихід   80
Негативно, просто потрібно чекати    20%

Ви коли-небудь займались сексом по телефону?
Так    9.3%
Ні    90.7%

Чи підпримуєте Ви підняття цін на громадський транспорт 
у Вінниці?
Так    7.7%
Ні    92.3%

Чи підтримуєте Ви легалізацію і вільний продаж 
вогнепальної-нарізної зброї в Україні?

Так    35.7%
Ні    64.3%

Як Ви відноситесь до людей з нетрадиційною сексуальною 
орієнтацією?

Лояльно (це їх вибір)    55.1%
Агресивно (не можу на них спокійно дивитись)    44.9%
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З вересня планується запуск нового сервісу, 
завдяки якому власники нерухомості чи бізнесу 
зможуть миттєво через СМС отримувати інфор-
мацію про будь-які реєстраційні дії, які вчинені 
щодо їхнього майна.

Для кожного власника дуже важливо знати, 
що відбувається з його майном. Багато власників 
переглядають реєстр щодня, щоб переконатися, 
що з майном все гаразд.

Новий сервіс дасть можливість власникам 
оперативно відреагувати на зміни в реєстрі, які 
проведені без їхнього відома, одразу звернутися 
до правоохоронних органів та Комісії з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації для 
відміни неправомірних рішень.

Під час проведення реформи було створено 
унікальний орган – Комісію з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації. Комісія впро-
довж 1-2 тижнів при наявності порушень з боку 
державного реєстратора скасовує реєстраційні 
дії і поновлює право власності за особою, яка по-
страждала від рейдерського захоплення.

Перша серед цих змін стосується повернення 
свідоцтва про право власності на об’єкт нерухо-
мості. У добровільному порядку власник майна 
зможе звернутися до державного реєстратора і 
отримати на паперовому бланку свідоцтво про 
право власності. В реєстрі паралельно буде зро-
блено позначку і внесено номер свідоцтва. На-
ступна реєстраційна дія без подання цього свідо-
цтва до реєстратора буде неможливою.

Друга новація – часткове звуження принципу 
екстериторіальності при реєстрації. Зокрема під 
час реєстрації нерухомості нотаріуси, так само 
як й інші реєстратори будуть проводити реєстра-
ційні дії в межах області, де розміщене таке май-
но. Так само до меж області буде звужено право 
реєстраторів проводити зміни керівника чи 
учасників компанії. Водночас, реєстрацію бізне-
су можна буде як і зараз провести в будь-якому 
куточку країни.

Окрім того, вже зареєстровано в Парламенті 
законопроект, за яким зміна керівника чи учас-
ників компанії, або ж продаж частки підприєм-
ства має бути нотаріально посвідчено.

Наступна важлива зміна – ускладнити процес 
відкриття нового розділу в реєстрі нерухомості, 
щоб не чисті на руку реєстратори не могли вже 
зареєстроване майно реєструвати за іншим влас-
ником, відкривши новий розділ у реєстрі. Пара-
лельно буде посилена кримінальна відповідаль-
ність.

Головний спеціаліст сектору взаємодії
з суб’єктами державної реєстрації та 

підвищення кваліфікаціїдержавних 
реєстраторів Управління ДР ГТУЮ

у Вінницькій області
В.В. Кожушко 

ЗМІНИ В ДЕРЖАВНІЙ 
РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ

РЕЄСТРАЦІЯ БУДИНКУ, 
ПОБУДОВАНОГО ДО 
5 СЕРПНЯ 1992 РОКУ

Узаконення самовільно збудованого не-
рухомого майна, побудованого до 05 серпня 
1992 р. зазнало суттєвих змін та не є про-
блемою на сьогодні, адже таке будівництво 
не визнається незаконним.

Відповідно до ст.31 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. 
(в редакції Закону від 26.11.2015 р.) перед-
бачено особливості державної реєстрації 
прав на об’єкти нерухомого майна, розта-
шовані на земельних ділянках та збудовані 
до 05 серпня 1992 р.

Зокрема, для проведення державної 
реєстрації прав власності на індивідуальні 
(садибні) житлові будинки, садові, дачні 
будинки, господарські (присадибні) будівлі 
і споруди, прибудови до них, розташовані 
на територіях сільських, селищних, міських 
рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 
1992 р., щодо яких раніше не проводилася 
державна реєстрація прав власності, пода-
ються: 1) виписка із погосподарської книги, 
надана виконавчим органом сільської ради 
(якщо такий орган не створений - сільсь-
ким головою), селищної, міської ради або 
відповідною архівною установою (якщо по-
господарська книга не велась – відповідна 
довідка); 2) документ, що посвідчує речове 
право на земельну ділянку під таким об’єк-
том, крім випадку, коли таке речове право 
зареєстровано в Державному реєстрі прав.
Для здійснення державної реєстрації прав 
власності на зазначені об’єкти докумен-
том, що посвідчує речові права на земель-
ну ділянку під таким об’єктом, може також 
вважатися рішення відповідної ради про 
передачу (надання) земельної ділянки в ко-
ристування або власність.

Для проведення державної реєстрації 
прав власності на індивідуальні (садибні) 
житлові будинки, садові, дачні будинки, го-
сподарські (присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, розташовані на тери-
торіях сільських, селищних, міських рад та 
закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., 
проведення технічної інвентаризації є нео-
бов’язковим. Проте, у випадку відсутності 
погосподарської книги, на підтвердження 
часу побудови будинку та його технічних 
характеристик необхідно надати технічний 
паспорт.

Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО ПІДТРИМКИ ДИТИНИ
В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО ШКОЛИ

Перший місяць у школі психологи на-
зивають періодом гострої адаптації. У цей 
час дитина намагається зрозуміти, що таке 
школа, і визначити, де її місце в шкільному 
житті. Безумовно, найкращим профілак-
тичним засобом збереження психічно-
го здоров’я в період адаптації до школи 
є уважне й лагідне ставлення батьків до 
дитини, розуміння ними її внутрішнього 
світу, проблем, переживань. Відомо, що не 
існує готових рецептів та моделей вихован-
ня, які можна просто взяти і без змін «при-
класти» до своєї дитини. Але незважаючи 
на це, для полегшення процесу адаптації 
дитини до школи все ж можна дати деякі 
рекомендації:
1. Якщо є така можливість у батьків - узяти 
відпустку у вересні. Коли дитина знає, що 
мама вдома, «під боком», це допоможе їй 
швидше і легше адаптуватися до шкільного 
життя.
2. Перевірте, що ваша дитина без зайвих 
зусиль може впоратися зі своїм одягом і 
взуттям, дістане підручники й зошити з 
портфеля та укладе їх назад, що вона знає, в 
якому класі навчається, як звати вчительку, 
знає, за яким номером телефону можна роз-
шукати вас, знає, що вам і вчительці можна 
розповісти про все, що її турбує або лякає.
3. Складіть разом з першокласником розпо-
рядок дня, стежте за його дотриманням. 
Слідкуйте за сном вашого першокласника 
– він повинен лягати не пізніше 21 години. 
І ніяких жахів або ігор в “стрілялки”, та ще 
з монстрами пізно увечері! Спати він пови-
нен не менше 11 годин на добу! Пам’ятай-
те, що діти люблять казки, особливо перед 
сном. Не лінуйтесь подарувати це для них.
4. Пам’ятайте про необхідність прогуля-
нок і рухливих ігор на повітрі. Адже деякі 
батьки піклуються лише про навчання (іно-
земні мови, музика і т.д).
5. Не заохочуйте довготривале сидіння пе-
ред телевізором або комп’ютером, не зму-
шуйте, мало не силою, по декілька годин 
підряд грати на скрипці або зазубрювати 
англійські слова.
6. Підтримайте в дитині його прагнення 
стати школярем. Ваша щира зацікавленість 
в його шкільних справах і турботах, серй-
озне відношення до його перших досягнень 
і можливих труднощів допоможуть першо-

класникові підтвердити значущість його 
нового положення і діяльності.
7. Ваш малюк прийшов у школу, щоб вчи-
тися. Коли людина вчиться, у нього може 
щось не відразу виходити, це природно. 
Дитина має право на помилку.
8. Не пропускайте труднощів, які можуть 
виникнути у дитини на початковому етапі 
навчання в школі. Якщо у першокласника, 
наприклад, є логопедичні проблеми, нама-

гайтеся впоратися з ними на першому році 
навчання.
9. У кожній роботі обов’язково знайдіть, за 
що можна було б його похвалити. Пам’я-
тайте, що похвала та емоційна підтримка 
(«Молодець!», «Ти так добре впорався!») 
здатні помітно підвищити інтелектуальні 
досягнення.
10. Якщо вас щось турбує в поведінці ди-
тини, його учбових справах, не соромтеся 
звертатися за порадою і консультацією до 
вчителя або шкільного психолога. 
11. Зі вступом до школи в житті вашого ма-
люка з’явилася людина авторитетніша, ніж 
ви. Це вчитель. Поважайте думку першо-
класника про свого педагога.
12. Коли дитина збуджена і хоче з вами чи-
мось поділитись, не відмовляйте їй у цьому, 
вислухайте, на це ви не витратите багато 
часу.  Якщо дитина замкнулась, щось її тур-
бує, не наполягайте на поясненні її стану, 
хай заспокоїться, тоді вона все сама розка-
же.
13. У сім’ї повинна бути єдина тактика спіл-
кування всіх дорослих з дитиною. Всі супе-
речки щодо виховання дитини вирішуйте 
без неї.

підготувала Огньова Ольга Іванівна,
вчитель-методист, 

вчитель вищої категорії,
заклад «Загальноосвітня школа 1-3 ст. 

№ 8 ВМР»



27

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

Як можна внести новизну в дім, 
приклавши мінімум зусиль і ко-
штів. Вам знадобиться всього лише 
відкритий стелаж і трохи фантазії. 
Спробуйте сформулювати кіль-
ка прийомів, які допоможуть Вам 
оформити стелаж як витвір мис-
тецтва!

Виберете основну об’єднуючу 
тему для оформлення всієї ком-
позиції - можна відштовхнутися 
від предметів, які плануєте розмі-
стити на полицях, а можете при-
думати щось абсолютно нове на 
надихаючу тему. Сконцентруйтеся 
на колірному поєднанні - виберіть 
2-3 основних кольори, які будуть 
присутні у великому обсязі. Це не 
означає, що ви повинні обмежити-
ся тільки ними, ви зможете внести 
трохи й інших відтінків, але кіль-
кість додаткових кольорів має бути 
значно менше, ніж основних. Зви-
чайно, це не стосується ситуацій, 
де ви навмисно створюєте багату 
палітру, або навпаки віддаєте пе-
ревагу оформити стелаж у відтін-
ках одного кольору. Залиште місце, 
вільне від книг - чергування книг 
і предметів зробить композицію 
більш повітряною і цікавою для 
сприйняття, в цілому, абсолютно 
не потрібно намагатися заповнити 
весь простір: «паузи» в композиції 
дадуть можливість сконцентрувати 
увагу на основному висловлюванні.
Чергуйте великі і дрібні предмети: 
робота з пропорцією і масштабом 
- запорука гармонійної композиції. 
Ставте книги різними способами 
- вертикально в ряд, по одній в ан-
фас і укладайте горизонтально за-

вершуючи композицію, наприклад, 
скульптурою. Використовуйте об-
межувачі для книг та «несподівані» 
для зберігання в стелажі предмети 
- це можуть бути і аксесуари з гар-
деробу і косметички, іграшки ди-
тини, нитки, предмети з  кухонних 
шафок, постери і фотографії, об-
кладинки або вирізки з журналів, 
оформлені в паспарту, гербарії, 
скрині і всілякі шкатулки, і багато 
іншого. Тут фантазія нічим не об-
межена! Можна обгорнути книги в 
іншу обкладинку - тут в хід можуть 
йти і обгортковий папір, газета і на-
віть шпалери! 

Перефарбуйте за допомогою ба-
лончика з фарбою обридлий су-
венір або іграшку або поклейте 
шпалерами задню стінку стелажа. 
Гляньте, як виглядає один і той же 
стелаж, оформлений різними спо-
собами.

Ольга Орновська,
член Молодіжної організації 

журналістів
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ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНВАЛІДА
Мільярд людей - 15% населення світу 

мають інвалідність в тій чи іншій фор-
мі. Згідно статистичних оцінок від 110 
до 190 млн. людей, а це п’ята частина 
населення земної кулі мають серйозні 
прояви інвалідності.

Тому цілком логічно, що в першу 
чергу проблема інвалідності є пробле-
мою наукової медицини, генетики, які 
знаходяться в постійному пошуку рі-
шень націлених на здолання порушень 
або втрат психічної, фізіологічної, ана-
томічної структури і функції організму. 
Та інвалід, це медична характеристика, 
внаслідок наявності непідконтрольних 
людині життєвих факторів від вродже-
ної до набутої під час життя патології, 
від інвалідності не існує остаточного 
страхування.

Присвоєння статусу інваліда набуває 
юридичного та соціального змісту, в 
силу вступають особливі взаємовідно-
сини з суспільством; отримання пільг, 
виплат, обмеження в працездатності, 
навчанні. При цьому гостро стоїть про-
блема інформаційного бар’єру, за яким 
знаходиться більша частина людей з фі-
зичними вадами.

Розуміння серйозності проблеми ін-
валідності в світі зростає. Конвенція 
організації об’єднаних націй про пра-
ва інвалідів сприяє повній інтеграції 
інвалідів в суспільство. У конвенції 
прав інвалідів (КПІ) конкретно під-
креслюється важність міжнародного 
розвитку для забезпечення прав ін-
валідів.

В теперішній час КПІ підписала 171 
держава, 133 країни ратифікували 
цю конвенцію, в результаті чого вона 
приймає силу національного закону. В 
останні роки все більше двосторонніх 
донорів розробляють стратегію вирі-
шення проблем інвалідності, щоб керу-

ватись нею для представлення міжна-
родної допомоги.

Транс - фонд екологічно і соціаль-
но стійкого розвитку, підтримуючий 
Фінляндією і Норвегією, представив 
у вигляді грандів більш ніж 780 тис. 
дол. США для діяльності Всесвітнього 
банку в цілях обліку проблем інвалід-
ності в двадцяти проектах по охороні 
оточуючого середовища, покращення 
соціального захисту та скорочення мас-
штабів бідності.

Дитяча інвалідність (ДІ) є актуаль-
ною проблемою сучасного суспільства.
В теперішній час в динаміці стану 
здоров’я дитячого населення країни 
намітилась велика кількість неблаго-
получних тенденцій: збільшення кіль-
кості вроджених та наслідувальних, 
вірусних, алергічних захворювань, 
збільшення питомої ваги дітей, що 
народились з патологією центральної 
нервової системи; відмічається про-
гресуюче зростання хронічних форм 
соматичної патології і як результат — 
збільшення загальної кількості дітей з 
обмеженими можливостями.

Масштабність проблеми інвалідності 
підтверджує як світова, так і вітчизня-
на статистика. По даним Європейської 
академії дитячої інвалідності, в країнах 
Центральної і Східної Європи питома 
вага дітей-інвалідів складає 2,5% від 
дитячого населення, з них 1% - це діти з 
важкою інвалідністю.

Відсоток дітей-інвалідів складає в 
США 4%, в Великобританії - 2,5%, в 
КНР - 4,9%, в У країні-3 %.

В порівняні постійно відбуваються 
ріст дитячої інвалідності на 0,5% в рік. 
Показник інвалідності на 10 тис. дітей 
за останні 3 роки виріс на 4%.

Серед причин інвалідності у дітей на 
1-му місці-вроджені аномалії, дефор-
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Договір сторін про зміну або 
розірвання нотаріально посвідченого 
договору здійснюється шляхом скла-
дання окремого договору. Він підпи-
сується сторонами і посвідчується 
нотаріусом. На всіх наданих нотаріусу 
примірниках основного договору про-
ставляється відмітка про його зміну 
або розірвання, у якій зазначаються 
номер за реєстром та дата посвідчен-
ня договору про зміну або розірвання 
проставляється нотаріусом підпис і 
скріплюється його печаткою.

Якщо нотаріус, який посвідчив до-
говір, позбавлений можливості посвід-
чити договір (у разі смерті, заміщення 
нотаріуса, у разі неможливості вико-
нання ним своїх обов’язків, припинен-
ня нотаріусом діяльності, передачі до-
кументів до державного нотаріального 
архіву або з будь-яких інших причин) 
то його може посвідчити інший но-
таріус. При цьому таким нотаріусом 
складається додатковий примірник 
договору, який направляється ним за 
місцем зберігання. Сторонам догово-
ру нотаріус роз’яснює про повернення 
правовстановлюючого документа за 
місцем зберігання примірника догово-
ру.

Якщо договір про розірвання догово-
ру про відчуження нерухомого майна 
посвідчується після державної реєстра-
ції договору про відчуження, нотаріус 
виготовляє витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, де пе-
ревіряє відсутність (наявність) заборо-
ни відчуження або арешту, відсутність 
(наявність) реєстрації іпотеки. Про що 
виготовляються відповідні витяги.

Правовстановлюючий документ по-
вертається відчужувачу майна. Дер-
жавне мито чи плата за посвідчення 
договору про відчуження майна при 
його зміні або розірванні сторонам не 
повертається.

Мультян Валентина Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу

ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ АБО
РОЗІРВАННЯ НОТАРІАЛЬНО 
ПОСВІДЧЕНОГО ДОГОВОРУ

мації та хромосомні порушенні - 30% 
(2002р.- 22,7%); на 2-му місці - хвороби 
центральної нервової системи - 17,9%) 
(2002р.-16,7%); на 3-му місці розлади 
психіки і поведінки - 15,4% ( 2002 р. - 
13,9%). Відмічається тенденція до росту 
злоякісних захворювань серед дітей. 

У віковій структурі дітей-інвалідів 
основну групу становлять діти шкіль-
ного віку від 7 до 14 років - понад 49%, 
на другому місці-діти віком від 15 до 17 
років - понад 23,7%, на третьому міс-
ці-діти від 3 до 6 років - близько 20%.

Що стосується законодавчої дефіні-
ції поняття «дитина - інвалід», то воно 
визначається таким чином: «це особа 
віком до 18 років (повнолітня зі стій-
ким розладом функції організму, що 
при взаємодії із зовнішнім середови-
щем може призводити до обмеження її 
життєдіяльності), внаслідок чого дер-
жава зобов’язана створити умови для 
реалізації нею прав нарівні з іншими 
громадянами та забезпечити її соціаль-
ний захист».

За сучасним представленням, реа-
білітаційний процес необхідно роз-
глядати як системний, комплексний, 
багатокомпонентний, багаторівневий 
вплив на пацієнта.

Проведення просвітницької роботи 
серед батьків та педагогів навчальних 
закладів та інтернатів, проведення про-
світницької роботи щодо особливостей 
інвалідів та ефективного залучення їх 
як працівників до трудового процесу 
формує нову громадську думку з при-
воду ставлення до інвалідів у суспіль-
стві - з категорії суто державних спо-
живачів і об’єктів благодіяльності до 
категорії активних учасників виробни-
чого процесу.

Скакун З.А.,
обласний спеціаліст,

відповідальний за надання 
методичної допомоги дитячому

населенню за фахом «Експертизи тимча-
сової непрацездатності»
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Питання читача: Я звернувся до 
комерційної організації-посередника 
між кредитними спілками в отриман-
ні кредиту. Для того, щоб отримати 
кредит, як мені пояснили, я повинен 
був внести на банківський рахунок 
цієї Компанії 3000 грн. Я погодився, 
підписав з цією фірмою-посередником 
Договір та заплатив кошти по на-
даних мені реквізитах. Вже пройшов 
тиждень, однак кредит мені так ніх-
то не дав. По телефону «кормлять» 
обіцянками. Що мені робити?

Відповідає адвокат ТИШКІВСЬ-
КИЙ Сергій Леонідович – керую-
чий партнер ТОВ «ЮК «Тишківсь-
кий&Скржешевський»:

За всіма ознаками Ви стали жерт-
вою шахрайства. Самий дієвий спо-
сіб повернути кошти – це в порядку 
стягнення шкоди в кримінальному 
провадженні, відкритому проти 
групи осіб, які заволоділи Ваши-
ми коштами шахрайським шляхом 
(стаття 190 Кримінального кодексу 
України). В цьому випадку Вам не-
обхідно звернутись до відділу полі-
ції з повідомленням про вчинення 
відносно Вас шахрайства, вказавши 
на який рахунок, яку суму Ви пере-
рахували, а головне, хто конкретно 
(П.І.Б., адреса офісу, телефон) спо-
нукав Вас перерахувати ці кошти, 
дав Вам реквізити банківського ра-
хунку, та, головне, що обіцяла Вам 
ця особа за умови перерахування 
Вами коштів (надання Вам кредиту, 
в якій сумі, ким, коли тощо), свідки, 
які можуть це підтвердити.

Однак, такі «організації» себе 
юридично підстраховують. В Дого-

ворі, по якому Ви перерахували 3 
тис. грн., скоріш за все, «Компанія» 
не бере на себе жодних прямих 
зобов’язань забезпечити надання 
Вам кредиту. Предметом таких до-
говорів, як правило, є надання «ін-
формаційно-консультативних по-
слуг» з питань порядку надання та 
отримання кредитів, або «розіграш 
права на право отримати кредит» 
і т.п. За пред’явленого такого До-
говору правоохоронні органи, як 
правило, відмовляють у реєстрації 
в ЄРДР факту шахрайства (ст. 190 
ККУ), посилаючись на наявність 
цивільно-правових відносин, з ре-
комендацією вирішення спору в 
суді.

Однак, можливо визнати в суді 
такий Договір неукладеним (ст. 
638 Цивільного кодексу України) 
та стягнення з «Компанії» безпід-
ставно отриманих від Вас коштів 
(стаття 1214 Цивільного кодексу 
України). Подекуди в судах України 
зустрічається позитивна практика з 
цього питання.

Адвокати Юридичної компанії 
«Тишківський&Скржешевський» 
мають великий досвід представ-
ництва та захисту в справах про 
шахрайство, а також в судових 
справах про визнання договорів 
недійсними (неукладеними) і стяг-
нення коштів.

Наша адреса та контакти: 
м. Вінниця, пр. Юності, 18, оф. 611. 

Тел.: 067 729-97-84.  
Ел. пошта: 8888vin@gmail.com

АДВОКАТ ВІДПОВІДАЄ



31

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

Мед використовують люди з давніх часів 
як для вживання в їжу, так і для лікування. 
Про цілющі властивості його знали наші 
ще пращури. До речі, медоносні бджоли з’я-
вилися на нашій планеті раніше, ніж сама 
людина. Мед є дуже корисним продуктом, 
до складу якого входить близько 300 різних 
речовин. Вживання меду дуже позитивно 
впливає на людину, надає енергії та сили. 

Також можна додати те, що до складу меду 

входять майже всі хімічні елементи,  необ-
хідні для нормального функціонування люд-
ського організму. При вживанні меду в їжу, 
він засвоюється втричі швидше за звичай-
ний цукор. Головними складниками меду є 
глюкоза та фруктоза. 1 кг меду містить 3150 
ккал, це майже добова норма дорослої лю-
дини. Мед засвоюється людиною на 100% у 
той час, як м’ясо - на 95, молоко - 91, житній 
хліб - 85, картопля - 89.  Добова норма меду 
для дорослої людини - 100-150 гр., для дітей 
- 30-50 гр. У Стародавньому Китаї вважали, 
що мед оздоровлює внутрішні органи, надає 
легкість тілу, зберігає молодість та продов-
жує життя. У Стародавньому Єгипті також 
широко застосовували мед, наприклад до 
щоденного раціону школярів, що дуже пози-
тивно впливало на фізичний та розумовий 
розвиток дітей, покращувало їхні здібності 
та уміння під час навчання. 

До характеристики меду можна додати 
ще декілька фактів: він може перебувати у 
твердому або рідкому стані. Після прове-

дення медозбору деякий час залишається в 
рідкому стані, приблизно 2-3 тижні, залежно 
від сорту меду, після чого стає твердим (кри-
сталізується). При нормальному зберіганні 
меду, тобто при відповідній температурі, 
вологості та освітленні, він може зберіга-
тися довгий час, при порушенні цих вимог 
досить швидко псується. Слід пам’ятати, 
що в холодну пору року – восени чи взим-
ку – рідким мед бути не може, він твердне, 
що є цілком природним. У рідкому стані 
може бути лише в тому випадку, коли його 
підігрівають при відповідній температурі не 
більше 30 градусів, тому можна часто спо-
стерігати восени та взимку на ринках мед у 
рідкому стані. Але слід пам’ятати, що навіть 
при правильному, незначному нагріванні 
мед втрачає більше половини своїх цілющих 
властивостей та корисних речовин. При на-
гріванні меду більш як до 60 градусів та при 
розведенні його в гарячій воді, чаї, каві чи ін. 
гарячому розчиннику повністю втрачає ко-
рисні речовини та стає не кориснішим ніж 
звичайний цукор. Найкраще розбавляти в 
ледь теплій воді чи взагалі в холодній воді, 
при цьому зберігаються всі корисні речови-
ни. Також мед потрібно зберігати в чистій 
та сухій тарі. Не можна зберігати поряд із 
продуктами, які мають різкий запах, бо він є 
речовиною гігроскопічною, тобто може вби-
рати частково запахи інших речовин та про-
дуктів. Не можна допускати зберігання при 
сонячному освітленні, тому що втрачаються 
корисні речовини. Оптимальною темпера-
турою для зберігання меду є + 5-10 градусів, 
хоча можна зберігати у холодильнику при 
температурі не нижче - 20 градусів окремо 
від інших продуктів харчування; оптималь-
на вологість для зберігання меду - 60-70% 
в темному приміщенні, підвалі, чи погребі. 
При зберіганні меду не слід допускати різких 
перепадів температур, вологості чи освіт-
лення.

При дотриманні цих основних вимог, тер-
мін зберігання меду може бути до 100 років 
і більше.

Ірина,
мед від виробника,

063-631-08-12, 067-368-45-26
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ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Сімейним правом України закрі-
плено принцип спільності майна 
подружжя, який означає об’єднан-
ня майна чоловіка і жінки в єдину 
майнову масу та встановлює ряд 
спеціальних прав щодо його во-
лодіння, користування та розпо-
рядження. Режим спільності май-
на подружжя означає, що: майно, 
набуте подружжям за час шлюбу, 
вважається спільним, якщо інше 
не встановлено домовленістю між 
ними; подружжя має рівні права 
щодо майна, яке належить їм на 
праві спільної сумісної власності; 
майно належить подружжю без 
визначення часток кожного з них 
у праві власності; права подружжя 
на майно визнаються рівними не-
залежно від того, що один з них не 
мав з поважної причини (навчання, 
ведення домашнього господарства, 
догляд за дітьми, хвороба тощо) са-
мостійного заробітку (доходу); до 
тих пір, поки не буде доведено про-
тилежне, вважається, що кожен з 
подружжя, який здійснює правочи-
ни щодо розпорядження спільним 
майном, діє в інтересах подружжя.

Поділ майна подружжя може 
бути здійснено у добровільному або 
судовому порядку. Добровільний 
порядок застосовується, якщо под-
ружжя домовилося щодо визначен-
ня часток кожного з них у праві на 
майно, а також дійшло згоди щодо 
конкретного поділу майна від-
повідно до цих часток.  Відповідно 
до частини 4 статті 372 Цивільного 
кодексу України, договір про поділ 
нерухомого майна, що є у спільній 
сумісній власності, укладається 
у письмовій формі і підлягає но-
таріальному посвідченню.

Предметом договору про поділ 
спільного майна подружжя може 

бути як усе майно, що є об’єктом 
спільної сумісної власності, так і 
його частина (лише один об’єкт). 
Решта майна залишиться в спіль-
ній сумісній власності. Щодо кон-
кретного об’єкта може укладатися 
як договір про поділ майна (якщо 
є можливість поділу його в натурі), 
так і договір про виділ майна зі 
складу усього майна подружжя.

Якщо жінка та чоловік прожива-
ють однією сім’єю, але не перебува-
ють у зареєстрованому шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому 
шлюбі, майно, набуте ними за час 
спільного проживання, належить 
їм на праві спільної сумісної влас-
ності, якщо інше не встановлено 
письмовим договором між ними. 
Таким чином, фактичні шлюбні 
відносини – це відносини жінки та 
чоловіка, які проживають однією 
сім’єю та при цьому не є одружени-
ми. Подібні правові положення на-
були чинності з 01 січня 2004 року.

Для осіб, що проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлю-
бі між собою, для укладення дого-
вору про поділ майна, що є об’єк-
том спільної сумісної власності, 
необхідно надати докази того, що 
майно набуто під час проживання 
однією сім’єю (договір про спільне 
проживання та ведення спільно-
го господарства, рішення суду про 
встановлення факту спільного про-
живання однією сім’єю, записи в 
будинкових книгах (паспортах) про 
постійне проживання або реєстра-
ція за однією адресою тощо), якщо 
вони разом з іншими документами 
підтверджують цей факт.

Домбровська Інеса Євгенівна,
приватний нотаріус

Вінницького міського нотаріального 
округу
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН РЕГУЛЯРНЫЙ СЕКС

Причины, для чего нужен секс регулярно.
1. Для желающих похудеть. Секс является 
физической нагрузкой, которая помогает 
вам сжигать лишние килограммы.
2. Очень полезен для тех, у кого неспокой-
ный образ жизни. Во время научного иссле-
дования было доказано, что люди, которые 
часто занимаются сексом более спокойнее 
относятся ко всему происходящему. Они 
с легкостью решают все свои проблемы не 
поддаваясь панике.
3. Те, кто часто находятся в состоянии де-
прессии, не догадываются, что лучшим ле-
карством в этом случае бывает секс. В этом 
случае секс играет роль антидепрессанта. 
Когда люди занимаются сексом, во время 
оргазма выделяется гормон счастья – эндор-
фин, а если он начинает «гулять» по венам, 
то хорошее настроение и улыбка вам обеспе-
чены!
4. Еще секс выступает в роли обезболиваю-
щего. Во время секса все нервные оконча-
ния, как правило, расслаблены, а еще, как 
указывалось выше – при выделении эндор-
фина приходит не только хорошее настро-
ение, но и утоляется боль. А у женщин ко 
всему этому выделяется гормон эстроген, 
который также снижает боль, особенно пе-
ред менструацией. 
5. Секс оказывает иммуностимулирующее 
действие. Чем чаще занимаешься сексом, тем 
ты лучше себя чувствуешь не только душев-
но, но и физически. Как это происходит – во 
время секса со всеми вышеуказанными гор-
монами выделяется иммуноглобулин, или 
же другими словами – это клетки-антитела, 
которые распознают и уничтожают бакте-
рии и вирусы, поступающие в организм.
6. Занятия сексом способствуют улучшению 
памяти. Во время секса у каждого человека 
выбрасывается в кровь определенное ко-
личество кислорода, вышеуказанных гор-
монов, адреналина, — все это с кровью по-
ступает в мозг и улучшает память человека, 
а также концентрацию внимания. Поэтому 
занимаясь сексом мы еще и повышаем свой 
интеллект! 

7. Улучшается работа сердечно-сосудистой 
системы, так как мы во время секса получа-
ем своеобразную физическую нагрузку, мы 
питаем не только клетки тканей половых ор-
ганов и мышечной системы, но и мышечную 
ткань сердечно-сосудистой системы. Люди, 
у которых секс происходит несколько раз в 
неделю редко умирают от болезней сердца.
8. Секс дает возможность повысить самоо-
ценку. Так что возьмите на заметку, занима-
ясь сексом вы придаете уверенность в себя 
и свои возможности. Исходя из соцопросов 
психологов, стало заметно, что люди, кото-
рые занимаются сексом чаще нескольких раз 
в неделю чувствуют себя намного увереннее 
в себе и защищённее. Они редко испытыва-
ют страх и более спокойны.
9. Если вы бережете молодость, то секс имен-
но то, что вам нужно! Как это происходит, 
занимаясь сексом люди получают физиче-
скую нагрузку и их мышцы всегда находят-
ся в тонусе. Организм усиливает выработку 
коллагена, а он обеспечивает организму со-
хранение молодости, а выделяемый эстро-
ген, делает красивой кожу и блестящими 
волосы.
10. Успех на работе. Это все связано с выше-
перечисленными преимуществами секса. И 
если вы будете заниматься им несколько раз 
в неделю, то сможете получить все указан-
ное выше, а это очень хорошо скажется на 
вашем здоровье и душевном состоянии. Вы 
будете умны, сдержаны и принимать только 
быстрые и правильные решения.

Владимир Цио,
член Молодёжной организации 

журналистов
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КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ МЕРКАНТИЛЬНЫ?
Почитал я здесь на досуге мужские со-

общества и вот что заметил: большинство 
мужчин в своих комментариях пишут, что 
женщинам нужны деньги, что они - мер-
кантильны и расчетливы.

Только вот что скажу я вам, мужчины: 
большинство из вас на свидание не прине-
сут девушке даже цветов, не сводят ее не 
то чтобы в ресторан, а хотя бы в полуза-
дохлое кафе.

Расскажу вам историю одной моей зна-
комой, как один знакомый пригласил ее на 
свидание. Она была в юбке, на каблуках, в 
капроновых колготках, стильной курточ-
ке. Вы думаете, он предложил ей хоть по-
сидеть в кафе? Нет! Он 4 часа водил ее по 
холоду на шпильках по парку с убитым ас-
фальтом. К концу свидания она была про-
мерзшая насквозь, как сосулька. Четыре 
часа распускал перед ней хвост — какой он 
на самом деле классный и как ему нужны 
высокие отношения!

О чем вы, мужики, говорите, если мно-
гие из вас желание девушки выпить чашку 
кофе за 10 гривен уже считают меркан-
тильностью? И абсолютное большинство 
вас, приходя к девушке в гости, будут, в 
лучшем случае, с 1 розой или дешевой шо-
коладкой. Мало кто подумает о том, что 
она себе голову сломала над тем, что при-
готовить на ужин.

Расскажите мне, кто из вас хочет видеть 
рядом с собой неухоженную женщину с 
облезлым лаком на ногтях и хэбэшных 
трусах?! Так нет же, вы желаете хоро-

шеньких, смазливеньких, красиво одетых 
феечек. При том, что абсолютное боль-
шинство из вас выглядят, мягко говоря, 
неухожено! Вы считаете, что женщины 
ничего не вкладывают в себя. А вы хоть 
понимаете, сколько стоит женщине быть 
красивой?! Задумывались о том, сколько 
стоит нормальное нижнее белье?

Я даже не заикаюсь о шикарном, просто 
красивое! Вы когда-нибудь смотрели цены 
на косметику? Сколько стоит приличная 
тушь, пудра, флакон духов, тени, помада, 
украшения?

Большинство из вас орет о том, что жен-
щины меркантильны, но ни одному не 
пришло в голову, что они уже вложили в 
свою красоту столько, что нам и не сни-
лось! Поинтересуйтесь, сколько стоит в 
салоне покрасить волосы? Вы обалдеете! 
Я лично, обалдел! А маникюр? Педикюр? 
Косметолог?

Вы знаете, сколько стоит тот же шам-
пунь, от которого волосы блестят? И не 
говорите, что вам не важно как женщина 
выглядит - это чушь собачья!

Так вот с чего вдруг она, вложившая в 
себя столько денег и сил, должна дарить 
себя какому-то неудачнику, не способному 
даже в кино ее отвести? А многие из вас 
способны прокормить семью? Чтобы она 
могла спокойно жить дома, вынашивая ва-
шего ребенка, и не помереть с голоду?

Нет, это не меркантильность! Это нор-
мальный инстинкт - оценивать мужчину 
по его возможностям. В конце концов, 
основная функция мужчины - добывать и 
уметь защитить, быть сильным.

Большинство из вас, конечно же, счи-
тают себя хорошими любовниками и вы 
думаете, что вас должны разбирать всех?! 
Включая убогих, страшных, безденежных, 
а главное, понятия не имеющих, что такое 
хоть чуть-чуть «ухаживать» за женщиной? 
А большинство из вас это заслужило?»

Владимир Самбуров,
член Молодёжной организации 

журналистов
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ДОПОМОЖІТЬ МАЛЕНЬКІЙ АНЮТІ ПОВЕРНУТИ СЛУХ!

21.03.2013 на світ з’явилась 
наша Анютка. Наша квіточка 
росла без проблем, активна та 
розумна, вже в 7 місяців ми по-
чули перші слова, що нас без-
межно радували: мама, баба, 
папа... Але доля розпорядилась 
по-іншому, в 11 місяців Аня за-
хворіла на пневмонію і отит. 
Прийом антибіотиків, які з од-
нієї сторони рятували її життя, а 
з іншої страшний діагноз: глухо-
та 4 ступеня.

Ми довго не могли змиритися 
з цим... Придбали дорогі слухові 
апарати, щоб хоча б якимось 
способом врятувати залишки 
слуху у нашої дівчинки, але, на 
жаль, така втрата майже не ком-
пенсується ними... Ми стоїмо в 
державній черзі по вживленню 
кохлеарного імпланта який до-
поможе Анюті повноцінно ро-
звиватись та розмовляти. Однак 
ця черга вже два роки не є актив-
ною, і тільки накопичує малень-
ких діток. Час який ми втратили, 
чекаючи від держави допомоги, 
вже не повернеш, але залишаєть-
ся надія, що все таки повноцінне 
життя нашої донечки можливе. 
Найстрашнішим для мами, як 
мені здається, це чути перші сло-
ва, рідний голос малечі, а потім 
різко полинути у тишу... в якій 
ми живемо уже два роки.

Тому ми звертаємось до усіх 
небайдужих, з проханням про 
допомогу. Будь ласка, допом-

ожіть. Сума яку нам озвучили, 
а це 24.100 євро, не є підйомною 
для нашої родини, ми важко 
працюємо, але навіть цього не 
достатньо щоб оплатити доро-
говартісну операцію. Анютка 
має два прекрасних братика, які 
мріють почути голос сестрич-
ки, і ми віримо що це можливо, 
завдяки щирим, відкритим сер-
цям.

Допоможіть, нам самим не впо-
ратись!!! Будемо вдячні за кожну 
гривню, для нашої донечки!!!

vk.com/club121395615 
Номер карти 

Приват банку (гривня) 
4149 4978 6772 1898

Отримувач: 
Лебідь Антоніна (мама) Тел.: 

(097) 600-57-70
Збір на кохлеарний 

імплант
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ1

П. П «Надія 
Стартер»

Запчастини до іномарок: 
стартери, генератори, 

електрика, електроніка

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

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

ОЛИВИ
МАСТИЛА

Оливи та мастила
автомобільні, промислові

 та для с/г машин

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 4 (хімзавод)

тел.: (0432) 60-42-54
 (098) 957-38-02
(067) 777-44-97

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

Шкіряні сидіння Recaro.  
Ексклюзивний широкий вибір.

тел.: (097) 244-31-11
(063) 277-00-20
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Інтернет магазин автозапчастин 
до легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків

Київська,18
тел.:  (098) 926-21-22

(098) 050-04-01

АВТО-КИТАЙ
Авторемонт.  Авторозборка. 

Автовикуп. Автозапчастини до авто 
«Chery» та «Geely». Послуги евакуатора.

Немирівське шосе, 76А
тел.: (067) 218-53-96

(099) 626-43-62
www.chery-geely.com

Автозапчастини до 
легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків

вул.  Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 

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

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

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

CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

вул. Костя Широцького 
(Щорса), 8

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



40

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

авто-
кондіціонер 
П.П. Шевчук

Заправка. Ремонтні послуги. 
Діагностика

вул. Чехова, 13, 
автомагазин, 

бокс № 5, 
тел.: (093) 055-33-30, 

(067) 786-82-97
ТОВ “СИГНАЛ” Капітальний ремонт двигунів. 

Механічна обробка деталей двигунів, ремонт 
головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 

Шліфування колінчастих валів.  
Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Костя Широцького 
(Щорса), 14А

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

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

АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ3

П.П 
МУЗИКА

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

плоскошліфувальні роботи

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

(067) 757-31-27

Работаем по близлежащих областях. 
Быстро, выгодно, дорого!

Выкуп всех авто украинской 
регистрации

тел.: (093)150-33-88
(066)150-33-88
(098)150-33-88

avto3388@gmail.com
АВТОВИКУП Купуємо авто будь-яких марок, 

в будь-якому стані, після ДТП, 
проблемні. Дорого

тел.: (097) 648-46-69
(063) 585-23-50 

СТО 
«Автоманія»

Заміна всіх вузлів та агрегатів. 
Обслуговування двигунів та заміна 
ременів ГРМ. Автоелектрик. Фарбу-

вальні зта зварювальні роботи

ГСК 2 по 
Сабарівському шосе
тел.: (063) 404-90-51, 

(067) 877-86-84
avtomaniaa.com.ua

СТО Ремонт моторов и ходовой. 
Рихтовочные работы

вул. Костя 
Широцького, 12
(067) 430-20-26,
(063) 823-21-65
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autoSPA Центр сервісного обслуговування автомобі-
лів. Професійна мийка, хімчистка, прання 

килимів. 
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО

Працюємо з 800 до 2200

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

(067) 131-46-24

ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС

Ремонт дизельних двигунів,
 паливних систем та запчастини до них.

Mercedes, Volkswagen, Mazda, Nissan, 
Citroen, Peugeot 

вул. Пирогова, 
151М

тел.: (067) 405-27-90

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

Діагностика, ремонт 
будь-якої складності

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

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

Аргонная 
сварка

Ремонт авторадиаторов всех 
типов

пер. Костя Широцкого 
(Щорса), 14А

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

АВТОШТОРМ

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

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

“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

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

СПД 
МАРУНЯК

Автозапчастини до автомобілів ВАЗ-
2101-2115 та LADA «Каліна», «Пріора». 

Газове обладнання до автомобілів 
(ремкомплект)

АВТОРИНОК «САТУРН», 
КІОСК №312 

тел.: (067) 900-41-75

СТО 
«АВТОДОКТОР»

Заправка, ремонт и обслуживание 
автокондиционеров. Компьютерный 

развал-схождение. Изготовление 
тормозных трубок на все виды автомобилей

ул. Максима 
Шимка,13

тел.: (067) 786-55-11, 
(067) 739-29-39, 
(0432) 63-08-68
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ5

ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА4

Велосипеды. 
Продажа, прокат, ремонт.

Палатки, рюкзаки, спальники.
Большой выбор, лучшие цены!

Хмельницкое шоссе, 4
тел.: (0432) 602-500
ул. Островского, 39

тел.: (0432) 69-86-59
e-mail: vinbike@mail.ru

www.vinbike.com.ua

Велосипеди, мопеди, бензопили а 
також широкий вибір запчастин та 

комплектуючих до них

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

(067) 726-61-94
www.velomoto.vn.ua
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ6

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

(Renault, Газель)
(067) 799-03-16
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Доставка від 1 до 7 тон

Пісок, відсів, щебінь, камінь, глина, 
торф. Вивіз будівельного сміття

тел.: (096) 571-68-25
(093) 980-05-43

БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

Надаємо послуги «Бобкет» 
мініекскаватора, Екскаватора.

Вивіз будівельного сміття.
Демонтаж будівель

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

Послуги мініексковатора. Демонтаж, 
вивезення будівельного сміття, глини 
+ завантаження. Копання траншей під 

воду, газ, каналізацію, фундамент

тел.: (0432) 46-58-89, 
(063) 190-84-98, 
(096) 688-89-76

Кранові послуги. 
Вантажні перевезення 

по Україні, Росії, Польщі 

вул. Ватутіна, 1
тел.: (067) 430-49-91
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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

БУДІВЕЛЬНІ ТА 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ8



51

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

Плитка керамическая
Сантехника
Ванны акриловые, чугунные,  
стальные, гидромассажные
Душевые кабины и гидромассажные боксы
Смесители, аксессуары, зеркала
ММебель для ванных комнат
Клеи, шпаклевки, затирки

ООО ТПФ «Ладья-сервис»

ул. Гонты, 24 В
 т.: (0432) 53-89-75

(0432)  53-89-81
e-mail: ladiaservis@gmail.com
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 (0432) 57-95-01(02),
 (096) 624-13-14 

м.Вінниця
вул. Сергія Зулінського (Тарногродського), 44

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАСТИЛ
водостічні системи, покрівельні аксесуари, 
комплектуючі.
 

10 РОКІ
В

   ГАР
АНТІЇ

www.angar.in.ua

висока якість!!
ціна від виробника!!
повна консультація!!
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Укладка плитки 
любой сложности

тел.: (098) 341-06-35

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

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

55-43-43

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

Цемент «Зодчий»
Тримає міцно 

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

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

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

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

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ9
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САНТЕХНІК 
ПО ЗАЯВЦІ

Опалення, тепла підлога, 
водопостачання, каналізація, сантехніка, 

твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж

тел.: (067) 700-51-88
(093) 857-63-88 
(099) 378-02-43

ВБК - від фундаменту до даху
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ, 

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

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

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

www.vbk.com.ua

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

парковок

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

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

ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ10

Талантливый художник-мебельщик 
воплощает в жизнь любую фантазию 

из дерева. Такого в Виннице Вы еще не 
видели!

сайт Одноклассни-
ки: Винница,

Армен Григорян
тел.: (098) 277-78-37

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

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19

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

АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ11

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

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

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

тел.: (096) 468-34-09
(093) 631-04-99
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН12

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

вул. Соборна, 85,
каб. 12

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

ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ
“ПЛЯСОВИЦЯ” АРХІТЕКТУРА, ДИЗАЙН.

Проектування усіх видів споруд

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

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

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

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

тел.: (093) 822-29-94, 
(050) 228-61-09
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)13
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ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ14

Виготовлення та продаж паливних 
брикетів з дубової тирси, паливних 

палет з соломи та деревини

Вінницька обл., 
Липовецький р-н, 

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

тел.: (098) 087-07-07, 
(098) 530-11-00

ОПАЛЕННЯ

ЗАПЧАСТИНИ

18 ðîê³â 
   äîñâ³äó!

АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕМОНТ КОТЛІВ, КОЛОНОК

тел.: (0432) 67-05-18, (098) 15-25-107
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Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.

Повітряне ОПАЛЕННЯ

вул. Магістратська 
(Першотравнева), 88,

2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97

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

Промышленное холодоснабжение
Кондиционеры для дома и промышленности. 

Торгово-холодильное оборудование.
 Монтаж, ремонт, сервис

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

www.vinholod.com.ua

Все для опалення, 
теплопостачання, теплих полів

тел.: (0432) 696-222
(093) 121-62-84

www.mclimat.com.ua

КЛІМАТ БУД СЕРВІС Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. Енер-
гозберігаючі технології. Проектування, монтаж та 

сервісне обслуговування. 
Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої варто-

сті - БЕЗКОШТОВНИЙ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-30

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
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ17

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (093) 526-77-95
(067) 917-88-61

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

лістів, 14А

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ. СИСТЕМИ 
ВОДООЧИСТКИ.15

ТЕХНІЧНІ ГАЗИ16

Обладнання. Аксесуари. Хімічні 
засоби. Обслуговування

вул. 600-річчя, 17Г
bassein@i.ua

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

(097) 18-333-44

ВАННА СЕРВИС Реставрація ван рідким акрилом.
Ми гарантуємо якість наших послуг

тел. (068) 706-75-15
www.vannaservis.in.ua
www.vannaservis.vn.ua
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ18

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
вул. Келецька, 58, 

тел./ф.: (0432) 43-96-82
      тел.: (093) 601-08-66, 

(097) 410-74-41
www.vip-t.com.ua 
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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

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 
високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом
тел: (096) 192-35-28
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ВІКНА та ДВЕРІ Металопластикові вікна та двері, 
балкони, ролети, жалюзі

ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ

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

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

www.viknaroff.com

ПП «ТИСА»
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

заміна склопакетів; регулювання, заміна 
фурнітури; заміна ручок та ущільнювачів;

виготовлення нових вікон та дверей

тел.: (0432) 69-80-18
(067) 974-25-41

ЄВРОВІКНА
з євробрусу

та МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

вул. Коцюбинського, 11
маг. Торговий Дім

тел.: (0432) 61-79-84
(096) 317-05-84

Центр утеплення фасадів та балконів. 
Зварювальні роботи. Металопласти-
кові вікна та двері. Балкони під ключ

вул. Келецька, 1
тел.: (097) 974-42-98, 

(0432) 69-41-27
www.vin-balkon.at.ua

Металопластикові вікна та двері, високої 
якості з гарантійним та післягарантійним 

сервісом. Продукція від виробника.
В наявності двері вхідні та міжкімнатні

тел.: (098) 346-83-88

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ19



72

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

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

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

Двері вхідні броньовані вітчизняного 
виробництва за найкращою ціною.

Виготовлення за індивідуальним заказом.
Спеціальні умови для дилерів

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

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

www.milano.com.ua
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ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ20



74

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

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

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

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

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

оffice@energooblik.com.ua
www.energooblik.com.ua
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МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ21

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

MAD 
WELDERS

Изделия в направлении 
техно-арт. У нас Вы найдете 

подарки на любой вкус!
тел.: (097) 960-75-04
vk.com/id345273968

Металопрокат та труби 
зі складу в Вінниці 

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

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

sigma.vn.ua
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Болти, гайки, цвяхи, шайби, лан-
цюги, госптовари, сітка рабиця, ка-
нати сталеві, виробництво стропів 

під замовлення

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

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

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

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

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

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

ООО «Техсервис ЛТД» Двери бронированные, решетки 
декоративные, киоски, лестницы, 

балконы. Доставка и монтаж.
Автосигнализация. Пластиковые окна

Хмельницкое шосе, 23
тел.: (067) 974-36-19

(0432) 67-33-19, 66-09-27 
(067) 774-04-35

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ22

Бензопили, електроінструменти. 
Професійні інструменти BOSCH для 

монтажа вікон і робіт на СТО

просп. Юності, 14
тел.: (0432) 56-00-62

66-26-23, 66-26-22
www.altsest.com

magazin@altsest.vinnica.ua
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САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 23
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МЕБЛІ НА 
ЗАМОВЛЕННЯ

ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ
·кухні ·дитячі ·спальні

·шафи купе ·офісні меблі
Поклейка ПВХ

тел.: (096) 048-79-02
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ВОРОТА Ремонт, діагностика, сервісне технічне
обслуговування та продаж запчастин:

гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH”
(Україна), автоматики для воріт ТМ NICE”

(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

вул. Д. Нечая, 65
тел.: (0432) 57-22-88

(067) 441-64-61
www.alutech.ua

rspgoravs@gmail.com

ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. 24

МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.

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

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

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

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

117-77-61

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

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

Производим мебель в стиле «Лофт». Все 
из натуральной древесины. Мебель изго-
тавливается по индивидуальному заказу 

под каждого клиента

вул. Максима Шимка 
(Карла Маркса), 40

тел.: (093) 979-68-88, 
(068) 337-28-98

www.palltron.etov.ua

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

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

маркетів

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

тел.: (0432) 551-551
(050) 378-83-25
(097) 041-57-07
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ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ26

Мода для современных, стильных, увере-
нных в себе женщин, 

которые ценят безупречное качество  
и идеальный крой

ТРЦ «Мегамол»
вул. 600 річчя, 17
(096) 685-61-50

МоднаЯ Пуховики. Шуби. Пальта.
Широкий вибір. Доступні ціни

вул. Коцюбинського, 30
(095) 339-03-51
(098) 611-90-66

НАЙШИРШИЙ
асортимент товарів.
Демократичні ціни

Зручне розташування

вул. 
Коцюбинського, 25

VVL-TEX
Представництво українських трикотажних 

фабрик. Пропонуємо гуртом та вроздріб 
натільну білизну, верхній одяг, 

шкарпетки, колготи

магазин «Родинний»
просп. Космонавтів, 47
тел.: (0432) 56-12-86,

вул. 50-річчя Перемоги, 11
тел.: (0432) 27-01-17

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ, 

ПАЛЬТО, КУРТКИ

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

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

(097) 887-93-83

дитячі меблі, дитячий транспорт, автокрісла, 
крісла-гойдалки, кенгуру, слінги, іграшки, 

одяг, підгузки та пелюшки, домашній 
текстиль, матраци

вул. Нансена, 5А
тел.: (0432) 50-77-00

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ27
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ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ28

ЄВГЕНІЯ
ШТОРИ  ТЮЛЬ

спеціалізований
салон-магазин

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

(097) 133-34-33
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Пряжа вязальна, якісні тканини, 
українська вишиванка, оформлення 

картин в рамки

вул. Замостяньска, 31 (50-річчя 
Перемоги)

р-к «Урожай», ТЦ «Омега» 2 пов., ТК 
«Юність», бутік 21

тел.: (0432) 26-75-83, 52-99-21, 
52-98-28

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ 29

ПОДАРУНКИ
ДЛЯ ВСІЄЇ 
РОДИНИ

Швейцарські ножі “Victorinox“, туристичні та кухонні 
ножі “Tramontina“, “Tescoma”, “Arcos”; ліхтарі: “Mag-Lite“, 
“Varta“, “Police”; батарейки та зарядні пристрої;термо-

метри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички “Zippo”, “Bic”,  
сувеніри ТМ “Crystocraft”

Ринок “УРОЖАЙ”
ракушка №298, 

тел.: (067) 285-00-26
 (098) 595-13-33

www.v-tochku.сom

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО30
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СПОРТИВНІ ТОВАРИ31

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ32

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

Доставка питної води, 
очищеної озоном 

від 25 гривень за бутиль

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

(067) 369-71-87
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ33

МЕД ВІД ВИРОБНИКА 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

www.meduvsim.vn.ua
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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ34

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ. 
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, КВІТИ36

Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування

Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

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

(067) 260-70-29

ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ35
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СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ37

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
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КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ38

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
69-32-59

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

Продаж та ремонт 
комп’ютерів, ноутбуків, 

LED-телевізорів, побутової 
та фото-, відеотехніки. 

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

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

Дитячій навчальний заклад 
позашкільної освіти з гуманітарним 

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

мов

вул. Пушкіна, 21
тел.: (068) 346-03-42, 

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

ua

Англійська, німецька, 
французська, польська, 

італійська для дітей та дорослих

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

ami.vn.ua
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Ранній розвиток дитини з елементами Монтессорі 

(9 місяців - 3 роки). Умка ( 5 рівнів розвитку від 3 до 5 років). 
Підготовка до школи (5-7 років). Англійська мова. Хореографія. 

Образотворче мистецтво. Музикування. Енциклопедія. 
Бебі-фітнес. Світ казок. Група вільного відвідування. Психолог. 

Проведення дитячих днів народжень. Майстер-класи для батьків.

вул. Скалецького, 40А
тел.: (097) 348-25-77

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

www.babycenter.com.ua

ДОПОМОГА 
СТУДЕНТАМ

Дипломні роботи. Магістерські. 
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

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

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

yandex.ru

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

Винницкий филиал Киевской шко-
лы практической астропсихологии 

«Селена» 

тел.: (096) 733-11-15
(093) 890-86-59

www.astro-school.vn.ua
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ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ40

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ

Оригинальный сценарий
Ведущие и аниматоры

Музыкальное сопровождение
Развлекательная программа

тел.: (0432) 57-51-97
(067) 669-99-86
(063) 955-51-90

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

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

сюрпризи, музика, танці

тел.: (0432) 46-82-
05

46-17-93
(097) 131-94-31

Организация детских праздников, 
тематических вечеринок и многое другое. 

Музыкальное сопровождение и 
оригинальные костюмы

тел.: (068) 967-36-28, 
(063) 394-08-89
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АВТОШКОЛИ41

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



94

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

СТУДІЇ ТАНЦІВ42

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА43
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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

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

виконуються висококваліфікованими 
аудиторами та досвідченими спеціалістами в 
сфері фінансів, економіки, податків та права. 

Досвід роботи більше 17 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

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА 
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:

нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Технічні звіти. 

Введення в експлуатацію

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
т./ф.: (0432) 35-54-92
тел.: (0432) 67-06-12

(093) 504-17-86
(067) 359-44-56
(067) 701-52-09

e-mail: svb7@mail.ru

ОЦІНКА 
МАЙНА

Оцінка нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Оцінка УМК, акцій 
та бізнесу. Судові експертизи. 

Землевпорядні та геодезичні роботи

вул. Соборна, 67,
 кім. 209

(0432) 53-17-13
(067) 770-77-90

“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

ФОП
 Горобець В.В

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку 

нерухомості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок

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

(067) 300-10-48

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

НЕРУХОМІСТЬ44
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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

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ45

АДВОКАТ
Шевчук А.А.

ЮК «Шевчук А.А. та партнери» 
надає всі види юридичних послуг 

та обслуговує господарську 
діяльность підприємств

вул. Соборна, 52, оф. 4 
(098) 254-43-47
(093) 356-28-19
(0432) 69-86-28

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

нальних провадженнях, вирішенні цивільних 
та сімейних спорів

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

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

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

ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ46

Надаємо послуги в сфері екології: 
- утилізація небезпечних відходів;

- екологічна документація та здійснення 
заходів по підготовці до перевірки 

дозвільної документації

вул. Некрасова, 25, 
каб. 210

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

ФІНАНСИ47

Центр 
фінансової 

культури «ЛАД»

Консультування по особистим 
фінансам (цього не вчили у школі), 
ігри-тренінги «Ключ к Богатству» і 

«Путь к Мечте»
тел.: (067) 739-10-21
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НОТАРІУСИ48

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
СКУТЕЛЬНИК

Інна Анатоліївна

Надання правових консультацій.
Оформлення спадщини. Видача свідоцтв.

Посвідчення договорів, заповітів, 
підписів, довіреностей.

пр. Коцюбинського, 78В
тел.: (0432) 55-68-50

(050) 570-72-63
(098) 221-23-93

e-mail: inna_flowers@i.ua

НОТАРІУС
КОРОЛЬ

Олена Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний 
округ.

Часи прийому: Пн.-Пт.: з 900 до 1730,
Сб -з 830 до 1400, Нд - за домовленістю.

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

(старе місто)
тел.: (0432) 63-60-20, (067) 

566-25-41
e-mail: me76@mail.ru

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

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

Субота, Неділя - вихідні.

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

55-08-88

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Ольга Андріївна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пр.Коцюбинського, 24
тел.: (0432) 27-03-32

(096) 442-02-08

НОТАРІУС
КОЛЕСНІК

Олег Володимирович

Вінницький міський нотаріальний 
округ. 

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

вул. Брацлавська 
(Островського), 29

т/ф.: (0432) 61-66-90
(067) 146-72-36

okolec@gmail.com

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ НОТАРІАЛЬНИЙ ОКРУГ

нотаріус
СКУТЕЛЬНИК
Інна Анатоліївна
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НОТАРІУС
ДРОБАХА В. О
ДРОБАХА О.Д 

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

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

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

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

61-15-00

НОТАРІУС
НІДЗЕЛЬСКА

Ірина Євгенівна

Вінницький районний 
нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

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

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК 

Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО 

Володимир Борисович

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

Доручення. Копії. Та ін.
3 900 до 1800. Перерва з 1300 до 1400.

Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

вул. Замостянська (50-річчя 
Перемоги), 27

тел.: (0432) 63-26-63
26-57-35, 69-04-42

lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua

НОТАРІУС
ПАВЛЮК

Ірина Іванівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

пр. Коцюбинського, 
37/1

тел.: (0432) 26-36-14

НОТАРІУС
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
ЄВСТРАТОВА
Олена Олексіївна

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Виїзд додому , в лікарню, 

на підприємство 
у випадку необхідності

вул. Соборна, б. 75, кв. 4 
(орієнтир - ювелірний магазин 

«Кристал»)
тел.: (0432) 60-40-46

(097) 595-82-16

НОТАРІУС
БІЛОУС

Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

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

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА

Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

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

Субота за домовленістю
 Неділя - вихідний

вул. Визволення, 10, 
оф. 1

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

d.inna71@mail.ru
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НОТАРІУС
БАЙЛЕМА

Ірина Дмитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: з 900 до 1800

Субота, неділя за попередньою домовленістю.

вул. 600-річчя, 20/2
тел.: (0432) 50-93-77

(097) 261-48-97

НОТАРІУС
БОРТНІК

Яна Анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

вул. 1 Травня, 64/5
тел.: (0432) 67-17-22

yana-bortnik@mail.ru

НОТАРІУС
РИБАЧЕНКО

Галина Дмитрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 51/1

тел.: (0432) 61-77-17
(067) 305-18-15

НОТАРІУС
КОВАЛЬОВА

 Віра Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

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

тел.: (0432) 69-30-11
35-82-70

НОТАРІУС
ЦЕНДЕЛІНА

Олена Валеріївна

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

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

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 30

тел.: (0432) 26-35-55
(050) 313-07-78

НОТАРІУС
ТКАЧУК

Марина Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних дій

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20
27-66-62

(050) 573-13-23

НОТАРІУС
ЛАВРЕНОВ

Ігор Анатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

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

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

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА

Тамара Петрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО

Ліана Миколаївна

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

Перерва з 1300 до 1400

Субота, неділя - вихідні

м. Немирів, 
вул. Горького, 92

тел.: (04331) 2-24-22

НОТАРІУС
ОСТАПЕНКО

Юлія Вікторівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1700 
Неділя - вихідний

вул. Магістратська 
(Першотравнева), 166
тел.: (0432) 66-26-90, 

66-24-46, (067) 430-57-80
ostapenkojulia.vin@rambler.

ru
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ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ49

Індивідуальний підхід та акційні ціни.
Візова підтримка,страхування.

Бронювання авіаквитків

вул. Академіка Ющенка, 8, 
оф. 106

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

www.achemodan.com
office@achemodan.com
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ТУРИСТИЧНА 
АГЕНЦІЯ 

І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

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

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

Автобусні та авіатури до Європи

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

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

Пасажирські перевезення на замовлення. 
Екскурсії. Подорожі в Карпати 

та на відпочинок до моря
Автобус «SETRA» (Німеччина)

тел.: (0432) 66-07-03
(067) 430 91-74
(066) 090-67-08

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

комфортабельними 
автобусами Neoplan

тел.: (097) 501-14-55
(093) 998-71-79

РОБОТА50

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ51

Інвестиції, заробіток через інтернет 
(метали, валюти, акції, товари).

Навчання початкове і спецкурси, 
відкриття рахунків, підтримка

вул. Козицького, 38
(0432) 69-12-80, 
(067) 447-40-96
forexclub.ua
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ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням 

перекладів. 
Проставлення апостиля, легалізація 

документів. Візові анкети

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

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

letstranslete.vn@gmail.com

Переклади. Апостиль. Легалізація.
Підготовка документів 

для виїзду за кордон

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

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

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

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

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ 

•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

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

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

www.translation.ua

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ52

АТЕЛЬЄ Прокат та пошив карнавальних костюмів.
Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з трико-

тажу, шкіри, хутра. Вишиваємо. 
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, камін-

ням. Виготовляємо штучні квіти.

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

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Детские костюмы на любую тему. 
Широкий выбор школьной формы. 

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

вечерних платьев. 

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

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

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

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

хутра. 
Піко. Висока якість за помірну ціну

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

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

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ53
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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

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ54

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

Реферати, курсові, контрольні

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

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

vin.internet-salon@yandex.ru

ОХОРОННІ ФІРМИ, 
СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ55

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

КОМПЛЕКСНИЙ МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ:
відеонагляду, контролю та обмеження доступу; охорон-
них та пожежних сигналізацій; телефонних, комп’ютер-

них та електричних мереж.
ОХОРОНА ПЕРИМЕТРУ.

Запрошуємо до співпраці будівельні організації

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-00

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

пл. Жовтнева, 1б
готель “Південний Буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.ua
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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
(096) 829-29-29
(097) 767-84-82

www.starsat.com.ua

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

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

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

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

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

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ57

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ56

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

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

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

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

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

Виготовлення гранітних та 
бетонних пам’ятників. Доставка, 

установка 

Вінницькі хутори, вул. 
Леніна, 3

тел.: (0432) 60-16-73, 
60-23-46, 

(097) 219-19-07

Гранітний 

парус
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тел.: (096) 700-00-89, (096) 443-92-55
ПАМ’ЯТНИКИ

РИТУАЛЬНІ
ТОВАРИ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68

e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ 
ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ58

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок, 

шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

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

(067) 430-46-71
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ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 
ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ59

 

Шовкодрук. Індивідуальні автонаклейки.
Виготовлення інформаційних щитів.

Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.

Реставрація фотографій, покращення  якості фото

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

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

 

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

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ

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

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

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 52-33-77 

52-33-88

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА60

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

Профессиональная фотосьемка, выпускные 
альбомы, портфолио, семейное, детское 

фото.

тел.: (063) 605-18-06
Люда 

тел.: (093) 115-84-23
Надя

www.vk.com/club597900644

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА61

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

тамада 
Татьяна 

Лук’янченко

Ведуча та тамада урочистих подій. 
Конкурси та сценарій уточнюються та 
доповнюються бажанням замовника

тел.: (098) 210-95-59

Весела, душевна, співуча 
тамада на Ваше свято

тел.: (096) 776-48-55, 
(093) 059-55-90

vk.com/id160480097
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тамада
Олена

Проведення весіль, ювілеїв, 
корпоративів за індивідуальним 

сценарієм. Море казкових емоцій. 
Весільний та святковий макіяж

тел.: (093) 303-41-21
(067) 394-86-70

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ62

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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 ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ. 
 ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ 63

Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

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

ФЕЙЕРВЕРК
-ЛВ

Организация пиро-шоу, 
фейерверков, спецэффекты на 

первый танец

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

www.firework.vn.ua

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

конфетні композиції на замовлення з 
врахуванням Ваших побажань

тел.: (097) 902-52-95
vk.com/id276626629
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Студія подарунків ручної роботи 
та весільник аксесуарів

·весільні запрошення ·бонбон’єрки
·листівки ·альбоми ·книги побажань

тел.: (067) 914-29-75
(067) 426-64-73

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ64

Обслуговування 12-місним 
катером: днів народжень, весіль 

та інших урочистостей

(097) 782-41-18, 
(067) 895-55-63
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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. КОСМЕТИКА65

ПЕРУКАРНЯ Чоловічий та жіночий зал.
Сучасні стрижки. Стрижка гарячими 

ножницями. Манікюр, педикюр. 
Нарощування нігтів. 

Покриття нігтів гель-лаком

Хмельницьке шосе, 
6, 

тел.: (0432) 52-47-99
 (096) 702-42-38

Делаю татуировки, рисую 
эскизы

тел.: (093) 943-24-49

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

Нарощування вій. Художній розпис

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

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

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

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

вирівнювання та відновлення волосся, шугарінг та 
воскова депіляція

вул. Замостянська, 
34А

тел.: (093) 259-87-07

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

Пирсинг. Обучение. Магазин

ул. Архитектора 
Артынова, 51

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

Для Вас працюють: перукарський зал, 
косметолог, майстер манікюру, майстер 

педикюру, подолог, нарощування вій, 
масажист, шугарінг, воскова депіляція

вул. Зодчих, 20
тел.: (098) 324-58-12

(093) 787-51-45
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ66
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ67

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»

тел.: (050) 451-87-19

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ68

Кафе-бар «На Майдані»
Смачні домашні страви 

задовольнять найвибагливіших гурманів
Доставка ПІЦИ та улюблених страв - ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ!

Обїздна Майдан-Чапельський (за автобазаром), тел. (0432) 52-72-76

КАФЕ
БАГЕТЕРІЯ

Скуштуй нове! Швидко, якісно, 
смачно. Цікаві акції та вигідні 

пропозиції щомісяця 

вул. Київська, 29
«Набережний 

квартал»



117

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



118

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

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

класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.

вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77

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

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

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

Сауна

смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

Банкеты, комплексные обеды, 
VIP-комната, корпоративы, 

свадьбы, гриль-меню

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

(067) 778-31-24, 
(067) 958-97-80, 
(067) 494-19-73
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Для цінувальників східної культури 
справжнього кальяну.  Дуже великий вибір 

тільки якісного табаку. Східні солодощі.
 Демократичні ціни. TV. Wi-Fi

вул. Соборна, 38,
вул. Грушевського, 56
тел.: (0432) 67-37-71

67-17-69

Європейска кухня, алкогольні напої, 
кава еспресо, чай. 

Бізнес-обіди. Більярд

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

(098) 430-30-61

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

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

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

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

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

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького 

шосе
тел.: (0432) 56-74-99

(098) 002-92-86

КАФЕ
СВІТАНОК

Смачна українська і європейська кухня кухня.
Проведення банкетів, (зали на 80 і 30 чоловік) 

Окремий танцайданчик

вул. Андрія Первозван-
ного (Стахурского), 56А

тел.: (0432) 69-30-75
(068) 837-72-11

КАФЕ
«ВЕНЕЦІЯ»

Смачна українська і європейська кухня 
кухня.Проведення банкетів,(зали на 80 і 

30 чоловік) Окремий танцайданчик

вул. Винниченка, 33А
тел. (098) 366-66-09

(067) 929-07-58

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.

Старе місто
тел.: (097) 346-33-41
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САУНИ. ЛАЗНІ69
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Ідеальна база відпочинку. 
Альтарки. Баня на дровах. Ресто-

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

8 км. від Вінниці, 
с. Тютьки (коло 

стрільбища). 
тел.: (067) 430-85-55, 

(095) 927-93-95

САУНА
«АКВА СТИЛЬ»

Сауна. Басейн з ефектом хвилі. Велика 
кімната відпочинку. Супутникове TV.

Працює цілодобово

вул. Бевза, 34
тел.: (098) 295-20-66

(0432) 61-88-55

«Аквамарин» - 
спортивный комплекс  для всех!

Индивидуальный подход – 
наш имидж! 

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

Цілодобова баня на дровах, 
сауна, басейн.

Все для Вашого гарного відпочінку!

с.м.т. Десна, 
вул.Гагаріна,10

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

ГОТЕЛІ70

Бронювання номерів 050-177-53-22, Конференц-сервіс 063-825-41-28, 
Ресторан 097-399-39-64, Рецепшн (0432) 59-22-33

Готельно-ресторанний комплекс "Поділля"
Організація бізнес заходів будь-якого масштабу 

та допомога в організації відпочинку туристів 
в самому серці Вінниці!

 м. Вінниця, вул. Пушкіна 4, 
e-mail: podillya_vn@ukr.net, www.podillyahotel.com

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

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

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

27-09-60, 
(067) 433-30-26
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Підприємство ФПО «Профспілкове» 

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

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

МЕДИЧНІ ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ71

МАСАЖ
ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ДОРОСЛИХ

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

антицелюлітний. Курси масажу, курси 
розпису хною

тел.: (093) 881-62-57
(097) 998-94-43

www.perfekto.com.
ua
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ 
Здоровий хребет та суглоби 

без операцій та ліків

пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

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

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЛІКУВАННЯ

ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві грижі, 
остеопороз, викривлення хребта, біль в суглобах, 

післяпологовий біль, біль куприка, аритмії. 
Реабілітація після оперативних втручань на хребті 

та травм

вул. Агатангела Кримського 
(Ленських Подій), 50
тел.: (0432) 57-05-17

(096) 360-22-57
(067) 988-97-40

www.kovalenko.vn.ua

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ВСЕГО

ОРГАНИЗМА

Компьютерное тестирование по систе-
ме “ОБЕРОН” всего организма.

Стоимость:
- для взрослых 125 грн

- для детей 70 грн

тел.: (0432) 52-64-03
(067) 155-17-08

Консультативний прийом лікаря 
окуліста. Лікування дітей в кабінеті 

корекції зору. Оптика

Тимірязєва, 34
тел.: (0432) 69-18-50
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МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ72

Євроаптека Сучасна багатопрофільна 
мережа аптек

тел.: (0432) 52-61-00
(097) 526-10-10

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА73

Деркач 
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

Кандидат педагогічних наук, доцент 
практичний психолог, арт-терапевт

ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА  СІМЕЙНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 ДЛЯ  ДІТЕЙ  ТА  ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

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

075-83-05 
e-mail: derkach_art@

ukr.net

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ПРЕПАРАТИ74

Натуральные травяные комплексы для 
здоровья взрослых и детей. Онлайн кон-
стультации врача. Доставка по Украине

Наталья 
Анатольевна

тел.: (050) 162-49-29
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ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ75

Діагностика та лікування; вакцинація, кастра-
ція, стерилізація; аптека, зоотовари; ренген, 

УЗД; лабораторні аналізи; ультразвукове 
чищення зубів.

просп. Юності, 44
тел.: (097) 408-09-69

vethouse.vn@gmail.com
vk.com/vethouse_vn

Все виды ветеринарных услуг: 
терапия, лабораторная диагностика, 

вакцинация, хирургические вмешательства, 
послеоперационная реабилитация, 

стационарное содержание

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

(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860 

от 07.06.2013
ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

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

(067) 527-87-42

Ветеринарная клиника.
Предоставляем помощь домашним животным.

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

Хмельницкое шоссе, 
103-А

тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01

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

Вінницький 
ветеринарний центр

«ЮПІТЕР»

Широкий спектр ветиринарних та 
лабораторно-діагностичних послуг.
Стаціонарне лікування. Готель для тварин. 

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 цілодобово
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