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ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ
Весільний танець нареченого і 

нареченої - це перший сольний 
виступ молодої сім’ї, яка поклика-
на стати прикрасою весільних уро-
чистостей. Його історія бере поча-
ток з кінця XVII ст. До цього на Русі 
весільні танці були колективними. 
Всі гості бралися за руки і почина-
ли водити хороводи навколо вели-
кого святкового багаття. У цей час 
наречені чинно сиділи окремо від 
гостей на чолі весільного столу і 
лише спостерігали за тим, як інші 
раділи їх щастю і укладенню шлю-
бу.

Саме танець є найбільш хвилюю-
чою частиною свята, яка повинна 
асоціюватися з ніжністю і роман-
тикою. Проте багато наречених 
бояться постановки весільного 
танцю, так як ніколи не вчилися 
танцювати. Але пам’ятайте про те, 
що вчитися танцювати ніколи не 
пізно. Головне, заняття розпочати 
не менше ніж за місяць до весілля. 
У такому випадку, не буде поспіху і 
ви отримаєте від занять максимум 
задоволення.

Щодо вибору першого танцю, 
то вальс далеко не межа ваших 
можливостей. Ви повинні вибра-
ти танець за смаком і відповідно 
до вашого темпераменту. Це може 
бути сальса, румба, танго, ф’южн, 
модерн, твіст, степ - все, що ви 
побажаєте. Головне, щоб обраний 
стиль подобався вам обом. Якщо 
розглянути детальніше основні 
види весільного танцю, то можна 
виділити такі напрями. Віденсь-
кий вальс має витончені та стрім-
кі рухи, а повільний вальс знаме-
нитий м’якими і легкими рухами. 
Танго – аргентинський танець. Він 
дуже енергійний і має чіткий ритм, 
більш спортивний, з присутністю 
бальних елементів. Латина ство-

рить настрій і задасть тон всьому 
весіллю, цей напрям яскраво де-
монструє емоції. До латини відно-
сяться румба, джайв, самба, сальса, 
пасадобль, меренге. Останнім ча-
сом, все більше шанувальників і у 
сучасного танцю. Такі нестандарт-
ні оригінальні постановки склада-
ються з декількох частин. Кожна 
частина – окремий трек, кожен 
трек – окремий танець. Тому, такі 
номери слід дуже добре відпра-
цьовувати і мати непогану фізичну 
підготовку.

Не забувайте і про музику, саме 
вона створює настрій і темп руху 
закоханих. Вона запорука краси і 
романтичності першого танцю. Не 
зайвим було б обговорити з фото-
графом та оператором моменти, 
які ви хочете запам’ятати. Адже в 
танці неодмінно будуть присутні 
елементи, які ефектно виглядати-
муть на весільному фото і відео. Ці 
кадри будуть завжди викликати у 
вас щасливі спогади про весілля, 
під час якого ви були справжніми 
принцом і принцесою!

І, головне, які б оригінальні еле-
менти або витончені підтримки не 
містив ваш танець, виконуйте його 
із задоволенням і любов’ю. Тоді у 
вас обов’язково все вийде.

Галина Левицька,
начальник Вінницького 

міського
відділу ДРАЦС
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ПАМ’ЯТКА ГРИБНИКАМ

Зараз осінь. А значить пора збору 
грибів. Тому вирушаючи в ліс за гри-
бами, необхідно знати і дотримува-
тися правил їх збирання, а також до-
тримуватися правил поведінки в лісі 
і елементарної культури спілкування 
з живою природою, для збереження 
грибних запасів і заощадження лісу — 
найважливішого джерела підтримки 
життя на планеті.

Збирати гриби у лісі краще всього 
почати рано вранці зі сходом сонця. 
В цей час вологі від роси капелюшки 
грибів блищать на сонці і добре ви-
діляються на фоні листя та трави. 

Екіпіровка грибника повинна бути 
зручною і легкою. Вона повинна за-
хищати від комарів і від кліщів, від 
гілля в гущавині, а також не дати про-
мокнути в болотистій місцевості або 
під дощем. Обов’язковий головний 
убір, потрібні довга куртка (краще з 
капюшоном), щільні штани і гумові 
чоботи. Ще потрібне відро або кошик 
– так гриби добре зберігають аромат і 
свіжість. Не годяться сумки і пакети – 
в них гриби мнуться, кришаться і зле-
жуються.

Холодною зброєю служать неве-
ликий ніж, палка-копалка. Зрізавши 
ножем гриб, можна подивитися,чи не 
червивий він. Палицею-копалкою з 
розвилкою на кінці у вигляді рогатки 
можна ворушити листя або розгребти 
мох під деревами.

Щодо правил збору грибів?
1.Можна і потрібно збирати тільки 

добре знайомі гриби, тому що перше 
правило грибника: не впевнений – не 
бери!

2.Гриби, які викликають у Вас сум-

ніви, краще показати досвідченому 
грибнику.

3.Ніколи не пробуйте гриби на смак 
і запах, навіть якщо Ви впевнені , що 
вони їстівні.

4.Не збирайте гриби, які біля осно-
ви ніжки мають білий мішечок – пусте 
клубоподібне потовщення.

5.Не збирайте перезрілі, в’ялі, зіпсо-
вані, пошкоджені гриба. Вони дуже 
швидко накопичують небезпечні от-
руйні речовини, що можуть виклика-
ти отруєння.

6.Збираючи гриби, не зривайте їх. 
Таким чином Ви пошкоджуєте гриб-
ницю, лишаючи можливості плодо-
носити на наступний рік. Обережно 
зрізуйте гриби ножем біля основи 
ніжки, а трубчасті можна викручувати 
з грибниці.

7.Перш ніж покласти гриб до коши-
ка, очистити його від землі, сміття та 
листя і укладати капелюшками вниз 
або боком, при цьому, трубчасті гри-
би разом з ніжкою, а у пластинчастих 
грибів ніжки обрізати до довжини 2-3 
см.

8.Не збирайте гриби за раз більше, 
ніж можна переробити. Зібрані гриби 
дуже швидко псуються і втрачають 
свої якості. Тому їх необхідно оброби-
ти відразу ж після повернення з лісу.

9.Уникайте місць збору грибів, 
розміщених поблизу екологічно за-
бруднених районів (сміттєзвалища, 
близькість до автомагістралей).

10.Ніколи не шукайте гриби у ви-
сокій траві, густий лісовий чащі і 
сильно затінених місцях. Це марно 
втрачені сили, нерви і час, в кращому 
випадку, — це буде врожай у два гриба 
за годину!

При дотриманні цих елементарних 
правил, процес збору грибів стане 
не просто заготівельної операцією, а 
дуже приємним і корисним заняттям, 
що дає можливість краще розпізнати і 
полюбити рідну природу.

Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва,

ДП «Вінницький лісгосп»
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ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ДЕЯКИХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПРАВ 
МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКІВ

04 червня 2017 року набрав чинності Закон 
України від 05 квітня 2017 року № 1999-VІІІ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо забезпечення реалізації жит-
лових прав мешканців гуртожитків», яким, по-
ряд з іншим, внесено зміни до пункту 3 розділу 
VІІІ «Перехідні положення» Закону України 
«Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» (далі - Закон).

Законом передбачено мораторій на виселення 
з гуртожитків мешканців (крім виселення меш-
канців гуртожитків за рішенням суду) та відчу-
ження (крім передачі у комунальну власність 
відповідних міських, селищних, сільських рад 
відповідно до цього Закону) гуртожитків, що 
перебувають у повному господарському відан-
ні або оперативному управлінні підприємств, 
організацій, установ незалежно від форм влас-
ності або увійшли до статутних фондів чи ка-
піталів акціонерних чи колективних товариств 
(організацій), створених у процесі приватизації 
чи корпорації (у тому числі тих, що в подаль-
шому були передані до статутних капіталів 
(фондів) інших юридичних осіб або відчужені 
в іншій спосіб), протягом строку реалізації За-
гальнодержавної цільової програми передачі 
гуртожитків у власність територіальних громад 
на 2017-2021 роки.

Звертаю увагу, що зазначений мораторій діє 
на відчуження у будь-який спосіб зазначених 
гуртожитків як об’єктів нерухомого майна, 
житлових комплексів та/або їх частин, їх окре-
мих будівель, споруд, жилих та нежилих примі-
щень та іншого майна, а також відповідних зе-
мельних ділянок та їх прибудинкових територій 
на користь фізичних чи юридичних осіб приват-
ного права до 01 січня 2022 року.

В.В. Кожушко
Головний спеціаліст сектору взаємодії з 

суб’єктами
 державної реєстрації

та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів Управління ДР 

ГТУЮ 
у Вінницькій області 

НІ ПЕЧАТКАМ. АБО ВЕДЕМО 
БІЗНЕС ПО-НОВОМУ

19 липня 2017 р. життя багатьох підприєм-
ців та керівник юридичних осіб було дещо 
полегшено законодавцем, оскільки саме в цей 
день набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо використання печаток юри-
дичними особами та фізичними особами - 
підприємцями», яким скасовано цілу низку 
положень законодавчих актів, що вимагали 
обов’язкове проставлення печаток. Які саме, 
давайте розбиратися.

Відповідальність за порушення правил 
виготовлення та порядку обліку і зберігання 
печаток та штампів, а так само виготовлення, 
ввезення, реалізація та використання самона-
бірних печаток - СКАСОВАНО!

Необхідність посвідчення печаткою під-
приємства, організації довіреності на пред-
ставників юридичних осіб - СКАСОВАНО!

Обов’язковість використання суб’єктом 
господарювання печатки - СКАСОВАНО!

Обов’язковість засвідчення печаткою копій 
документів, що подається суб’єктом госпо-
дарювання до органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування -  СКАСО-
ВАНО!

Право органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування вимагати но-
таріального засвідчення вірності копії доку-
мента у разі, якщо така вимога не встановлена 
законом  - СКАСОВАНО!

Обов’язковість скріплення правочину пе-
чаткою - СКАСОВАНО!

Необхідність засвідчення печаткою під-
приємства, установи, організації довіреності 
від імені юридичної особи у цивільному та 
адміністративному процесі - СКАСОВАНО!

Необхідність скріплення печаткою підпису 
керівника суб’єкта господарювання на заяві 
про внесення суб’єкта господарювання до 
Державного реєстру видавців, виготовлю-
вачів і розповсюджувачів видавничої продук-
ції - СКАСОВАНО!

Обов’язковість завірення печаткою кви-
танцій при здійсненні торгівлі продукцією 
власного виробництва у разі проведення 
розрахунків у касах підприємств, установ і 
організацій з оформленням прибуткових і 
видаткових касових ордерів - СКАСОВАНО!

Відповідальність за проведення без печат-
ки розрахунків через каси підприємств, уста-
нов і організацій, в яких ці операції повинні 
проводитися з оформленням прибуткових і 
видаткових  касових ордерів та видачею від-
повідних квитанцій - СКАСОВАНО!

Необхідність скріплення печаткою векселя 
від імені фізичної особи та від імені фізичної 
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особи-підприємця - СКАСОВАНО!

Обов’язковість наявності печатки у ОСББ 
- СКАСОВАНО!

Обов’язковість скріплення печаткою під-
пису уповноваженої особи зернового складу 
на складському свідоцтві - СКАСОВАНО!

Обов’язковість скріплення печаткою під-
пису уповноваженої особи на індосаменті або 
його нотаріальне завірення - СКАСОВАНО!

Необхідність засвідчення печаткою гро-
мадської організації, їх спілок (союзи, асо-
ціації, інші об’єднання громадських органі-
зацій), копій статутів (положень) та свідоцтв 
про реєстрацію громадської організації, спіл-
ки, які подаються для вчинення реєстрацій-
них дій до уповноваженого органу з питань 
реєстрації - СКАСОВАНО!

Необхідність засвідчення печаткою юри-
дичної особи підпису уповноваженої особи 
учасника корпоративного фонду на бюлетені 
для голосування шляхом опитування - СКА-
СОВАНО!

Обов’язковість засвідчення печаткою 
підпису уповноваженої особи емітента на 
реєстрі власників іменних цінних паперів у 
паперовій формі - СКАСОВАНО!

Обов’язковість поставлення печаток на 
товарних аграрних розписках, фінансових 
аграрних розписках; обов’язковість скріплен-
ня печаткою підпису попереднього кредитора 
у разі передання прав за аграрною розпискою 
шляхом здійснення на ній або на її невід’ємно-
му додатку передавального напису; обов’яз-
ковість скріплення підпису поручителя за 
аграрними розписками - СКАСОВАНО!

Необхідність засвідчення печаткою доку-
мента про уповноваження юридичною осо-
бою на передачу транспортного засобу, що 
утилізується, до пункту прийому її представ-
ника (протокол, наказ, довіреність тощо), а 
також скріплення печаткою копії документів 
- СКАСОВАНО!

Необхідність скріплення печаткою підпису 
управителя ОСББ на договорі про надання 

послуг з управління багатоквартирним бу-
динком (змін до нього) - СКАСОВАНО!

Законом також встановлено: наявність 
або відсутність відбитка печатки суб’єкта 
господарювання на документі не створює 
юридичних наслідків; виготовлення, продаж 
та/або придбання печаток здійснюється без 
одержання будь-яких документів дозвільно-
го характеру; відбиток печатки не може бути 
обов’язковим реквізитом будь-якого доку-
мента, що подається суб’єктом господарю-
вання до органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування.

При цьому, законодавцем запроваджено 
цікавий механізм, котрий має забезпечувати 
дотримання суб’єктами правовідносин всіх 
нововведень. Це звісно ж ШТРАФ!

Так, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення було доповнено статтею 
166-24, яка має назву «Незаконні вимоги до 
документа, що подається суб’єктом господа-
рювання до органу державної влади або орга-
ну місцевого самоврядування» та викладена 
наступним чином:

«Вимога посадової особи органу дер-
жавної влади або органу місцевого са-
моврядування про наявність на документі, 
що подається суб’єктом господарювання, 
відбитка його печатки або нотаріально-
го засвідчення вірності копії документа, 
якщо обов’язковість такого нотаріального 
засвідчення не встановлена законом, або 
відмова у прийнятті документа у зв’язку 
з відсутністю на ньому відбитка печатки 
суб’єкта господарювання або нотаріаль-
ного засвідчення вірності копії документа, 
якщо обов’язковість такого нотаріального 
засвідчення не встановлена законом, тяг-
нуть за собою накладення штрафу від п’ят-
десяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян».

Право складати протоколи про адміністра-
тивні правопорушення за мають уповнова-
жені на те посадові особи центрального ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну 
регуляторну політику, політику з питань на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності, ліцензування та дозвільної системи у 
сфері господарської діяльності та дерегуляції 
господарської діяльності.

Розгляд справ про адміністративні пра-
вопорушення за даною статтею віднесено до 
компетенції районних, районних у місті, місь-
ких чи міськрайонних суддів.

Кожушко В.В.,
головний спеціаліст сектору взаємодії з 

суб’єктами державної реєстрації
та підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів Управління
ДР ГТУЮ у Вінницькій області
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ХТО РЕЄСТРУЄ РЕЧОВІ ПРАВА ТА ЇХ ОБТЯЖЕННЯ?
Законом України “Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень” передбачено, що 
реєстрацію прав здійснюють: виконавчі 
органи сільських, селищних та міських 
рад, Київська, Севастопольська міські, 
районні, районні у містах Києві та Се-
вастополі державні адміністрації;  акре-
дитовані суб’єкти; нотаріуси;  державні 
виконавці - у разі державної реєстрації 
обтяжень, накладених під час примусо-
вого виконання рішень відповідно до 
закону.

Зацікавлена особа має широкий вибір, 
до кого звернутися по реєстрацію речо-
вих прав та їх обтяжень. З огляду на це 
у разі створення неправомірних переш-
код у проведенні реєстрації особа може 
просто звернутися до іншого реєстрато-
ра.

При цьому діє принцип “екстери-
торіальності” - державна реєстрація 
права власності та інших речових прав 
проводиться незалежно від місцезна-
ходження нерухомого майна в межах 
Автономної Республіки Крим, області, 
міст Києва та Севастополя.

На підставі рішення Міністерства 
юстиції України державна реєстрація 
права власності та інших речових прав 
може проводитися в межах декількох 
адміністративно-територіальних оди-
ниць.

Державна реєстрація обтяжень ре-
чових прав проводиться незалежно від 
місцезнаходження нерухомого майна. 
У результаті вчинення нотаріальної дії 
з нерухомим майном, об’єктом незавер-
шеного будівництва державна реєстра-
ція прав проводиться нотаріусом, яким 
вчинено таку дію. Виконавчі органи міс-
цевих рад здійснюють реєстрацію лише 
у разі, якщо відповідна рада прийняла 

рішення про це.
Акредитовані суб’єкти — це юридичні 

особи, які пройшли акредитацію у Міні-
стерстві юстиції України. Закон уста-
новлює низку вимог до “акредитованих 
суб’єктів”, включаючи страхування їх 
цивільно-правової відповідальності.

Закон визначає речові права та їх 
обтя ження, що підлягають державній 
реєстрації. Так, державній реєстрації 
прав підлягають:

1) право власності;
2) речові права, похідні від права влас-

ності:
•право користування (сервітут);
•право користування земельною 

ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис);

•право забудови земельної ділянки 
(суперфіцій);

•право господарського відання;
•право оперативного управління;
•право постійного користування та 

право оренди (суборенди) земельної 
ділянки;

•право користування (найму, оренди) 
будівлею або іншою капітальною спору-
дою (їх окремою частиною), що виникає 
на підставі договору найму (оренди) бу-
дівлі або іншої капітальної споруди (їх 
окремої частини), укладеного на строк 
не менш як три роки;

•іпотека;
•право довірчої власності;
•інші речові права відповідно до зако-

ну;
3) право власності на об’єкт незавер-

шеного будівництва;
4) заборона відчуження та арешт не-

рухомого майна, податкова застава, 
предметом якої є нерухоме майно, та 
інші обтяження.

З переліком суб’єктів державної 
реєстрації прав на нерухоме майно Він-
ницької області можна ознайомитись 
на веб-сторінці Головного територіаль-
ного управління юстиції у Вінницькій 
області.

Я.Цуркан,
завідувач сектору

Управління ДР ГТУЮ 
у Вінницькій області
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ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ?

Чому необхідно підписувати до-
говір оренди? Право оренди земель-
ної ділянки посвідчується договором 
оренди землі. Договір укладається 
між власником землі та орендарем у 
письмовій формі. За бажанням однієї 
із сторін він може бути посвідчений 
нотаріально.

Що треба вказувати у договорі? У 
договорі має обов’язково міститися 
інформація про:

-об’єкт оренди (кадастровий номер, 
місце розташування, розмір земельної 
ділянки);

-строк дії договору оренди;
-орендну плату (розмір, індексація, 

спосіб та умови розрахунків, строків, 
порядку її внесення і перегляду, від-
повідальність за несплату).

За згодою сторін у договорі оренди 
землі можуть зазначатися інші умови.

Що робити, якщо кадастрового но-
мера на документі немає? Якщо у Вас 
державний акт на земельну ділянку 
без присвоєного кадастрового номеру, 
необхідно звернутися до спеціалізова-
ного підприємства щодо виготовлен-
ня технічної документації із землеу-
строю.

Після цього треба пройти реєстра-
цію в регіональному підрозділі Дер-
жгеокадастру та зареєструвати право 
власності в Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно.

Якими можуть бути строки догово-
ру оренди та вартість оренди землі? 
Мінімальний строк оренди для зе-
мельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення становить 7 років, 

а максимальний – 50 років. Розмір 
орендної плати за землю встанов-
люється за згодою сторін. Проте ця 
сума не може бути меншою за 3% вар-
тості земельної ділянки.

Чи можна змінити умови договору 
або розірвати його? Зміна умов дого-
вору оренди землі чи розірвання цьо-
го договору здійснюється за взаємною 
згодою сторін. У разі недосягнення 
згоди щодо зміни умов договору чи 
його добровільного розірвання спір 
вирішується в судовому порядку. 
Розірвання договору оренди землі в 
односторонньому порядку не допу-
скається, окрім випадків, коли така 
можливість прописана у самому дого-
ворі.

Куди звертатися, щоб уберегти-
ся від проблем при передачі землі 
в оренду? Додаткову консультацію 
з цих питань Ви можете отримати в 
Управлінні державної реєстрації Го-
ловного територіального управління 
юстиції у Вінницькій області.

Я.Цуркан
Завідувач сектору

Управління ДР ГТУЮ 
у Вінницькій області
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АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТОНІЯ
Артеріальна гіпертонія являє собою одну 

з патологій серцево-судинної системи, що 
супроводжується стійким, не менше ніж 2-3 
рази у різні дні протягом чотирьох тижнів, 
підвищенням артеріального тиску до 140/90 
мм.рт.ст. і вище.

Незважаючи на те, що хвороби системи 
кровообігу є головною причиною смерті 
населення економічно розвинених країн, 
у більшості з них протягом останніх деся-
тиліть реєструється позитивна динаміка по-
казників здоров’я, пов’язаних з цією патоло-
гією. У той же час в Україні спостерігається 
протилежна тенденція: за останні 25 років 
поширеність серцево-судинних захворювань 
серед населення зросла в три рази, а рівень 
смертності від них – на 45%. У структурі за-
хворюваності дорослого населення на ССЗ 
лідирують гіпертонічна хвороба (ГХ) – 41%, 
ішемічна хвороба серця (ІХС) -28%, церебро-
васкулярні хвороби (ЦВХ) – 16%.

До основних факторів ризику виникнення 
артеріальної гіпертонії  можна віднести:

•Стать – у сильної половини людства дана 
патологія спостерігається частіше;

•хронічні захворювання - патологія печін-
ки, нирок або цукровий діабет підвищують 
ризик виникнення АГ;

•вік -  частіше хворіють люди у віці після 
сорока п’яти років;

•ожиріння;
•хронічний стрес;
•шкідливі звички – надмірне вживання 

спиртних напоїв і куріння значно збільшу-
ють шанси розвитку АГ;

•малорухливий спосіб життя.
Які наслідки патологічного підвищення АТ?
При даному захворюванні вражаються ор-

гани-мішені: головний мозок, серце, нирки. 
Вона підвищує ризик виникнення інфарктів, 
інсультів, захворювань периферичних судин 
та інших серцево-судинних захворювань, 
включаючи серцево-судинну недостатність, 
аневризму аорти, тромбоемболію легеневої 
артерії. Гіпертензія також є фактором ри-
зику для розвитку когнітивних порушень, 
деменції, хронічних захворювань нирок 
(нефропатія),  враження судин сітківки (ре-
тинопатія).

Основні принципи лікування.
Лікування (немедикаментозне і медикамен-

тозне) необхідно починати якомога раніше 
і проводити його постійно, як правило, все 
життя. Поняття «курсове лікування» до ан-
тигіпертензивної терапії неприйнятне.

Немедикаментозне лікування включає: бо-
ротьбу з ожирінням; будьте активніші фізич-
но; контролюйте вживання алкоголю; відмо-
втесь від паління; обмежуйте вживання солі; 

керуйте собою у дуже складних ситуаціях, 
вмійте розслаблюватись.

Якщо зміна способу життя не дає бажаних 
наслідків, ваш лікар випише вам ліки. Зміни-
ти дозу або призначити новий препарат може 
тільки лікар.

Вилікуватись від АГ, як від грипу, неможли-
во, але можна контролювати і підтримувати 
цільовий рівень артеріального тиску регу-
лярно приймаючи фармакологічні препарати 
та дотримуючись рекомендованих заходів по 
модифікації стилю життя.

Як правильно виміряти тиск.
Вимірювання АТ повинно проводитися у 

спокійному оточенні після 5-хвилинного від-
починку. Протягом 30 хвилин до вимірюван-
ня не можна курити чи пити каву.

Покладіть руку так, щоб передпліччя опи-
нилося на рівні серця, натягніть манжетку.

Простежте, щоб трубка, яка виходить з 
неї, розмістилась уздовж руки. Зробіть кіль-
ка вимірювань у спокійному стані, у хвили-
ни напруження і після нього. Якщо стрілка 
тонометра регулярно зашкалює за 140/90 
мм.рт.ст. – зверніться до лікаря.

Щоб дізнатись свій базисний тиск, пе-
ревіряти його найкраще вранці натщесерце, 
на правій руці (лівша – на лівій); 2-3 рази че-
рез 10-12 хвилин. Тиск може підвищуватись 
під час збудження, стресів, швидкої ходи по 
сходах. Тому потрібно провести контрольні 
перевірки упродовж кількох днів, у різні го-
дини.

У 2015 р. в м. Вінниця було запроваджено 
муніципальну програму «Гіпертонія». Метою 
програми є забезпечення жителів міста, хво-
рих на АГ, антигіпертензивними ліками за 
максимально низькими цінами, а саме 50% 
вартості. А з 1 квітня 2017 року стартувала 
урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти 
отримують ліки від серцево-судинних захво-
рювань безкоштовно або з незначною до-
платою. Для цього необхідно: звернутися до 
свого сімейного лікаря, отримати правильно 
виписаний рецепт та завітати до аптеки з по-
значкою «Доступні ліки».

Олевінська В.М., заступник гол.лікаря КЗ 
ЦПМСД №2 

Коцюба О.В., зав. АЗПСМ
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ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ. ПРИЧИНИ. СИМПТОМИ. 

ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ
Дифузний токсичний зоб (тиреотоксикоз, Ба-

зедова хвороба) - захворювання, яке характе-
ризується дифузним збільшенням щитоподібної 
залози і підвищенням її функції, проявляється 
гіперпродукцією тиреоїдних гормонів, що зу-
мовлюють тиреотоксикоз, патологічні зміни в 
органах і тканинах.

Це поширене ендокринне захворювання (зу-
стрічається у середньому в 0,2-0,5% населення) 
частіше буває в осіб віком 20-40 років, жінки 
хворіють частіше, ніж чоловіки (5:1). Дуже ви-
сока його частота припадає на період статевого 
дозрівання – на вік 10-15 років. При цьому на 
підлітковий вік припадає до 25% дифузного ток-
сичного зобу.

Етіологія. Розвитку дифузного токсичного 
зобу досить часто передують інфекції та стреси. 
Вирішальними чинниками можуть виступати 
лікарські препарати (кордарон). Встановлено, 
що і гіпертиреоз, і збільшення щитоподібної 
залози, і багато інших симптомів при Базедовій 
хворобі мають аутоімунне походження. Спад-
кова схильність також призводить до виник-
нення патології щитоподібної залози.

Патогенез. При токсичному зобі збільшується 
поглинання йоду щитоподібною залозою, поси-
люються синтез і виділення залозою тиреоїдину 
і трийодтироніну. Симптоми токсичного зобу 
обумовлені дією надлишкової кількості тире-
оїдних гормонів на різні види обміну речовин, 
органи та тканини, основний обмін і утворення 
тепла.

Клінічна картина. Початок дифузного ток-
сичного зобу поступовий. Картині хвороби 
часто передують нервово-психічні розлади: 
дратівливість, плаксивість з будь-якого при-
воду, образливість, швидка зміна настрою, 
схильність до агресивності. Порушується 
концентрація уваги. У підлітків знижується 
успішність у школі. Характерним для хворих є 
схуднення при гарному апетиті, пітливість та 
непереносимість спеки. Наявні метушливість, 
багатослівність, емоційна лабільність, неврів-
новаженість, тремтіння (дрібний тремор) рук. 
Емоційні порушення спостерігаються майже в 
усіх хворих. Для них характерним є стан нес-
покою в поведінці, думках і рухах. При токсич-
ному зобі збільшується активність симпатичної 
нервової системи, у зв’язку з чим підвищуєть-
ся потовиділення, виникають очні симптоми, 
тремор рук, іноді всього тіла. Шкіра є вологою, 
теплою. У деяких хворих відмічається дифузне 
відкладання пігменту в шкірі повік (симптом 
Елеїнека), геніталій, в місцях тертя одягу.

Також постійна ознака – збільшення щито-
подібної залози до І, рідше до – ІІ ступеня (при 
тяжкій формі). У дівчаток щитоподібна залоза 

збільшується більше, при аускультації – з су-
динними шумами («шум вовчка»).

При ДТЗ виникає низка видимих симптомів. 
До них належать: витрішкуватість (екзоф-
тальм); широке розплющення очних щілин, 
блиск очей, рідке мигання повік. Хворі скар-
жаться на тиск в очних яблуках, світлобоязнь, 
відчуття «піску» в очах, двоїння, сльозотечу; в 
них обмежується рух очних яблук у напрямках 
догори і в сторони. Ураження серцево-судинної 
системи посідає провідне місце в клінічній кар-
тині ДТЗ. Найчастішим симптомом у хворих є 
тахікардія. Існує навіть правило: «без тахікардії 
немає тиреотоксикозу». Хворі скаржаться на 
задишку, серцебиття, перебої в роботі серця, 
пульсацію в ділянці голови, шиї (навіть у стані 
спокою). Пульс є частим постійно, навіть уві сні, 
лабільним, швидким, може бути аритмічним. 
Зміни в обміні речовин і гемодинаміці спричи-
нюють виникнення серцевої недостатності, ми-
готіння передсердь.

Лікування. Лікування визначається віком па-
цієнта, тяжкістю хвороби і розмірами зобу, а та-
кож наявністю ускладнень. Хворі на дифузний 
токсичний зоб спеціальної дієти не потребують, 
проте з дієти виключають каву, гострі та пряні 
страви, продукти багаті йодом (морська риба, 
кальмари, морська капуста, фейхоа), обмежу-
ють продукти багаті тироніном (сир, шоколад). 
Для медикаментозної терапії ДТЗ використо-
вують тиреостатичні препарати (мерказоліл, 
тирозол, еспа-карб), початкова доза яких зале-
жить від ступені важкості захворювання. Хірур-
гічне лікування показано в таких випадках: 1) 
зоб великий, розташований загрудинно, має 
вузли; 2) виник рецидив тиреотоксикозу або є 
непереносимість тиреостатиків; 3) зоб тисне 
на оточуючі органи (стравохід, трахею, пово-
ротний нерв з афонією); 4) безуспішне консер-
вативне лікування протягом 2 років; 5) швидке 
збільшення розмірів ЩЗ під час лікування.

Кравчук Н.І.,
лікар-ендокринолог ВОКВЕЦ
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МІОМА МАТКИ

Міома матки, лейоміома, фіброміома – до-
броякісна, гормонозалежна пухлина з м’язо-
вого шару матки. Міома – найпоширеніша 
пухлина жіночих статевих органів. У серед-
ньому, в дітородному віці вона зустрічається 
у кожної 5-ї жінки, а після 50-річного віку – в 
половини жінок. В останні роки почастішали 
випадки міоми матки у молодих жінок і на-
віть у дівчат-підлітків. Основними клінічними 
проявами міоми матки є : інтенсивні й тривалі 
менструальні та міжменструальні кровотечі, 
біль внизу живота, анемія, здавлювання се-
чового міхура і кишківника, часті сечовипу-
скання або дискомфорт при сечовипусканні, 
закрепи, збільшення розмірів живота, вплив 
на дітородну функцію та перебіг вагітності. 
Як правило, міома матки, не загрожує жит-
тю, але знижує його якість, що проявляється: 
втомлюваністю, сексуальним дискомфортом, 
зниженням самооцінки, тривожністю. Все це 
руйнує життя жінки. Діагностика міоми матки 
не викликає особливих труднощів.

 Розмір нормальної матки в середньому від-
повідає розміру середньої груші. Розмір міо-
матозного вузла може досягати більше 20 см 
у діаметрі. Для діагностики можна викори-
стовувати наступні методи. Ультразвукове до-
слідження (УЗД) – дозволяє виявити наявність 
міоми матки, кількість вузлів, розмір і місце 
їхнього розташування, особливості їх крово-
постачання. Гістероскопія (огляд порожнини 
матки) - дозволяє «подивитися» всередину 
матки, за допомогою оптичних приладів і ка-
мер. При необхідності дозволяє взяти зразки 
підозрілих ділянок слизової порожнини мат-
ки чи видалити вузол, який розташований 
в порожнині. Гістологічне дослідження ен-
дометрію – дозволяє виявити чи виключити 
захворювання слизової порожнини матки. 

Лабораторні методи дослідження (загальний 
аналіз крові, рівень заліза в крові, стан гормо-
нального балансу) дозволяє дійти до висновку 
про загальний стан організму і про можливі 
варіанти підбору лікування. Комп’ютерна 
томографія (КТ), магнітно-резонансна томо-
графія (МРТ) – дані методи дозволяють більш 
чітко побачити розміри чи локалізацію вузлів, 
їх використовують у разі невизначеності ре-
зультатів УЗД. Також обов’язковим є прове-
дення додаткового обстеження шийки матки, 
молочних залоз, щитоподібної залози. Перед 
вибором тактики лікування враховуються такі 
фактори: тип міоми матки; розмір і кількість 
вузлів; вид, тяжкість і частота симптомів; вік 
жінки; бажання народити в майбутньому ди-
тину; супутня патологія; хронічні захворюван-
ня. Хірургічні методи лікування: міомектомія 
(видалення міоматозних вузлів) – це хірургіч-
не видалення пухлини збережені матки. Існує 
декілька типів виконання міомектомії, вибір 
методу залежить від типу міоми матки. Гісте-
ректомія (видалення матки) – найрадикальні-
ший метод, зі 100% ефективністю (немає орга-
на – немає пухлини). Малоінвазивний метод 
лікування являє собою емболізацію маткових 
артерій (ЕМА) – за допомогою даного методу, 
міома позбавляється кровопостачання, зму-
шуючи її скорочуватися. Час відновлення після 
процедури становить до 1 тижня, а зменшення 
міоми може тривати від декількох місяців до 
кількох років. Також можливе безопераційне 
лікування, коли жінка наближається до пред-
менопаузи, розміри матки менші 12 тижнів, 
міома росте повільно  жінку не турбують важкі 
симптоми матки, тоді можливе консервативне 
лікування. Лікування міоми матки без операції 
полягає у застосуванні таких лікарських пре-
паратів: комбіновані оральні контрацептиви, 
антагоністи гонадотропін-рилізинг-гормону,  
антипрогетерони, антигонадотропіни, геста-
гени. Дана терапія сприяє уповільненню росту 
міоматозних вузлів, інволюції матки, усуває 
симптоми, спричинені міомою. Потрібно не 
забувати, що регулярні профілактичні огляди у 
гінеколога і щорічні ультразвукові обстеження 
дозволять вчасно виявити можливі проблеми 
і прийняти необхідні заходи для відновлення 
жіночого здоров’я.

Рудь В.О. доктор медичних наук, доцент,
Босий С.А. лікар
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ОЗНАКИ ХВОРОБИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Не рідко, коли болить живіт, лю-
дина не підозрює, що його турбує 
підшлункова залоза. Клінічна кар-
тина недуги цього органу схожа з 
іншими захворюваннями органів 
травлення або інших органів. Тому, 
при будь-яких болях в епігастраль-
ній зоні негайно звертайтеся до 
лікаря. Патологія підшлункової 
залози може призвести до тяжких 
наслідків і незворотних процесів.

Перші ознаки хвороби підшлун-
кової залози

Недуга може проявити себе 
по-різному. Порушення в режимі 
харчування, зловживання алкого-
лем, жирна, гостра їжа, порушен-
ня в роботі кишечника і печінки, 
можуть викликати больовий син-
дром в епігастральній ділянці. 
Біль з’являється після їжі, через 
проміжок часу, пекуча, наростаю-
ча, що оперізує, може віддавати в 
поперек, лопатку, хребет. При за-
хворюванні залози характерний 
«жирний» стілець, кашоподібний, 
частий, рясний, сірого кольору, 
іноді запор. Апетит знижується, 
з’являється важкість у животі, 
здуття, кольки, блювання, запамо-
рочення. Так як порушується про-
цес засвоєння поживних речовин 
і вітамінів, людина худне, розви-
вається авітаміноз.

Гострий панкреатит
Розвиток гострого панкреатиту 

може викликати захворювання 
кишечника, печінки. При гостро-
му запаленні ознаки хвороби під-
шлункової залози характеризу-
ються гострим болем, іноді може 
підніматися температура. При 
таких болях хворому важко лежа-

ти. Тому він змушений прийняти 
положення сидячи, злегка нахи-
лившись вперед. Блювота не при-
носить полегшення, з прожилками 
крові або домішкою жовчі. При 
зовнішньому огляді хворий при 
пальпації скаржиться на біль ліво-
руч, трохи вище пупка, печінка 
збільшена. Якщо гострий панкре-
атит повторюється, може розви-
нутися хронічна форма захворю-
вання, що призведе до розвитку 
цукрового діабету. Так само при 
захворюванні призначають загаль-
не обстеження, а також аналізи 
сечі, крові, УЗД, рентген.

Особливо небезпечно запалення 
у дітей. Початкові ознаки хвороби 
підшлункової залози можуть бути 
в перехідному періоді, і так само 
при зміні харчування (перехід на 
штучне харчування, щеплення, 
прорізування першого зуба).

Патологія підшлункової залози 
має важкий перебіг, в деяких ви-
падках можлива смерть. Тому, як 
тільки з’являються ознаки хворо-
би підшлункової залози, зверніть-
ся за допомогою до фахівця.

Чорна Наталія Анатоліївна,
лікар-ендокринолог
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
Жіночі груди вимагають особливої 

уваги і турботи, і це не випадково, 
адже один із найсерйозніших страхів 
жінки - це онкологічні захворювання 
молочної залози та великий відсоток 
дисгормональних захворювань мо-
лочних залоз.

Рак молочної залози займає в 
Україні перше місце серед онколо-
гічних захворювань жінок, більше 
чверті жінок звертаються до лікаря 
із занедбаними стадіями. У 2016 р., за 
уточненою інформацією національ-
ного канцерреестра, в нашій країні 
було зареєстровано біля 15 тис. жі-
нок, які вперше захворіли на рак мо-
лочної залози, з них померло понад 7 
тисяч. 37% серед хворих - жінки пра-
цездатного віку, і також більше 30% 
жінок працездатного віку помирає 
від цієї онкопатології. У світі реєстру-
ють щороку мільйон нових випад-
ків раку молочної залози, 600 тисяч 
жінок щорічно гинуть. Показники 
смертності від раку молочної залози 
в Україні переважають над середньо-
статистичними європейськими да-
ними. Основна причина в тому, що 
українки пізно звертаються до фахів-
ців, часто допомогти лікар вже нічим 
не може.

Успіх лікування на сто відсотків за-
лежить від ранньої діагностики та 
своєчасного лікування. На початко-
вих стадіях хвороби практично всіх 
онкохворих виліковують.

Найчастіше на рак хворіють жінки 
після 45 років - вік це перший фак-
тор ризику. Другим за актуальністю 
чинником ризику є спадковий фак-
тор. Жінки-курці частіше хворіють 
на рак молочної залози. Вважають, 
що куріння призводить в основному 

до раку легенів, однак саме ця згуб-
на звичка збільшує у жінки ризик 
захворіти на рак на 30%, і не тіль-
ки молочних залоз, а також і шийки 
матки. Також, чинниками ризику є 
ранній чи пізній початок місячних, 
пізня менопауза, народження дитини 
після 30 років, часті аборти, гінеколо-
гічні захворювання, травми молочної 
залози (збільшують ризик на 17%), 
захворювання ендокринних органів, 
які порушують гормональний баланс 
в жіночому організмі.

Молочна залоза - орган гормоно-
залежний, який чутливо реагує на 
будь-які зміни в яєчниках, щито-
видці, надниркових залозах. До речі, 
доброякісних утворень та дисгормо-
нальних дисплазій молочної залози 
- набагато більше. І лікуються вони 
успішно - консервативно або хірур-
гічним шляхом. Це, насамперед, фі-
броаденоми, мастопатії, мастодинії 
- біль у молочних залозах. Якщо біль 
циклічний, він пов`язаний з гормо-
нальними змінами, а якщо нецикліч-
ний - це має насторожити жінку, і 
вона повинна обов`язково звернути-
ся до фахівця. Жінка сама має вміти 
щомісяця проводити самообстежен-
ня грудей. Адже, у 70% випадків жін-
ка сама вперше помічає новоутворен-
ня, ущільнення або виділення з соска, 
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але якщо це буде злоякісна пухлина, 
то клінічно вона може виявляти-
ся вже в 2-3 стадії, що є запізнілою 
діагностикою.

Для ранньої діагностики захворю-
вань молочних залоз жінкам до 40 
років потрібно обов`язково пройти 
обстеження на УЗД молочних залоз, 
після 40 - раз на рік робити скринін-
гову мамографію та УЗД молочних 
залоз, що збільшує можливість вия-
вити захворювання на 0 та І стадіях. 
Питання про необхідність проведен-
ня діагностичної мамографії у моло-
дих жінок вирішує лікар-мамолог-он-
колог.

Мамографію рекомендують не 
тільки хворим жінкам або тим, хто 
підозрює недобре, але і абсолютно 
здоровим жінкам з метою раннього 
доклінічного виявлення пухлин та 
дисплазії грудей (як доброякісних, 
так і злоякісних). Мамографія є «зо-
лотим стандартом» в ранній діагно-
стиці раку молочних залоз. Тільки ре-
гулярна мамографія сприяє ранньому 
виявленню раку грудей.

Основні переваги мамографії: 
найбільш висока інформативність; 
можливість отримання багатопроек-
ційного зображення органу; візуалі-
зація непальпуємих утворень; мож-
ливість диференціальної діагностики 
вузлових і дифузних захворювань; 
контрольована пункція патологічних 
солідних утворень з можливістю от-
римання матеріалу для цитологічно-
го і гістологічного дослідження; пе-
редопераційна внутрішньотканинне 
маркування непальпуємих утворень; 
рентгенографія видаленого сектора з 
метою визначити повноту хірургіч-
ного втручання.

За допомогою мамографії можна: 

виявити самі початкові ознаки хво-
роби за допомогою порівняльного 
аналізу знімків у динаміці; оцінити 
ступінь поширеності процесу; визна-
чити характер росту пухлини; оціни-
ти стан другої молочної залози, що 
надзвичайно важливо для вибору оп-
тимальної лікувальної тактики.

Мамографія проводиться жінкам в 
період з 5-12 день менструального ци-
клу. Жінкам у менопаузі, при відсут-
ності менструації або нерегулярному 
циклі - в будь-який день. Уникайте 
використання дезодорантів, антипер-
спірантів, духів, пудри або лосьйонів 
в день дослідження. Інгредієнти цих 
засобів на мамограмах можуть вигля-
дати як кальцинати.

Періодичність обстеження молоч-
них залоз (огляд та пальпація фахів-
цем, УЗД, мамографія) залежить від 
віку, спадковості, наявності скарг. 
При наявності скарг або захворювань 
молочних залоз періодичність обсте-
ження визначає лікар.

Бажаємо всім здоров’я та мирного 
неба! Обстеж себе та залишайся здо-
ровою!!!.

Косьяненко С.М.,
кандидат мед наук, лікар 

акушер-гінеколог вищої 
категорії,

головний позаштатний 
мамолог-гінеколог м.Вінниці
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РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Одна з найбільш актуальних 

медикобіологічних та соціаль-
них проблем для сучасної ме-
дицини. Рак молочної залози 
посідає перше місце в структурі 
онкологічної патології жіночо-
го населення України та біль-
шості економічно розвинутих 
країн світу. Кожні 30-35 хвилин 
виявляться  новий випадок за-
хворювання на рак молочної за-
лози та кожну годину  помирає 
жінка від даної патології. Перш 
ніж виникає рак молочної за-
лози, виникає передпухлинна 
патологія – мастопатія (дисгор-
мональна гіперплазія молочної 
залози), з яких 15% перерод-
жується у злоякісне новоутво-
рення. Проходить 8-10 р. від  
першої ракової клітини до 1 см 
пухлини. Кожна 4-та жінка має 
мастопатію, кожна 10-та – рак.

Ризик захворіти раком молоч-
ної залози збільшується з віком. 
До 30 р. хворіє дуже незначна 
кількість жінок. До 40 р. ризик 
збільшується в 5 разів. До 70 р. 
– у 18 разів. Найбільш часто рак 
молочної залози зустрічається 
у віці 45-70 років. Прогноз за-
хворювання залежить від того, 
наскільки своєчасно вдалося 
діагностувати хворобу! Раннє 
виявлення раку молочної зало-
зи базується на 3- х принципах: 
регулярному обстеженні молоч-
них залоз лікарем-мамологом; 
мамографії (спеціальному R-до-

слідженні молочної залози); 
регулярному самообстеженні 
молочних залоз, яке рекомен-
дується  проводити всім жін-
кам старше 20 років, щомісяця, 
у перші 7-10 днів від початку 
менструації, у період менопа-
узи – щомісяця у визначений 
жінкою день. Але слід пам’ята-
ти, що на самій ранній стадії, 
шляхом пальпації помітити 
пухлину неможливо. Потрібно 
1 р. в 2 роки жінкам після 40 р. 
проходити мамографію, від 16 
р. до 40 р. – УЗД молочних за-
лоз (за потребою мамографію), 
які здатні виявити пухлину до 
3 мм. Від 20 до 40 р. необхідно 
відвідувати лікаря-мамолога не 
рідше ніж раз в 2 роки, після 40 
р. – щорічно.

Пам’ятайте! Тільки раннє 
виявлення захворювання та 
вчасно розпочате лікування – 
основа стійкого одужання. Пі-
клуйтесь про своє здоров’я і бу-
дете здорові!

Ковалик І.С.,
завідуюча амбулаторії ЗПМС КЗ 

ЦПМСД №2
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ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Цукровий діабет – це медична і соціальна 
проблема сьогодення. З кожним роком у 
світі зростає кількість хворих на цукровий 
діабет. За прогнозами ВООЗ до 2030 р. їх 
кількість може досягнути 500 000 чоловік. 
Ріст захворюваності обумовлений соціаль-
но-економічними змінами в суспільстві, 
котрі призвели до збільшення кількості 
людей з ожирінням та надлишковою вагою 
тіла, зниження фізичної активності в поб-
уті та на роботі, порушення режиму харчу-
вання та якості продуктів.

Діабет - це захворювання небезпечне 
розвитком ускладнень: мікро- та макро-
ангіопатій. У пацієнтів з цукровим діабе-
том підвищений ризик розвитку кардіова-
скулярних ускладнень. Цьому сприяє ряд 
факторів: гіпер- та гіпоглікемії, артеріальна 
гіпертензія, дисліпідемія,ожиріння та інше.

При цукровому діабеті серцево-судин-
ні захворювання розвиваються у 3-5 разів 
частіше ніж у людей без діабету. Високий 
ризик розвитку ішемічної хвороби серця, 
гострого інфаркту міокарда, артеріальної 
гіпертензії, гострого та хронічного пору-
шення мозкового кровообігу. 69% пацієнтів 
з цукровим діабетом мають дисліпідемію, 80 
% - артеріальну гіпертензію, 22% - хронічну 
серцеву недостатність. Існує взаємозв’язок 
між гіперглікемією та серцево-судинни-
ми захворюваннями. Підвищення рівня 
цукру  в крові більше 8 ммоль/л збільшує 
ризик розвитку серцево-судинної патології 
у 2 рази. Якщо контроль глікемії супровод-
жується підтриманням нормального рівня 
артеріального тиску, ризик розвитку любо-
го ускладнення знижується на 20%, смерт-
ність - на 37%,  мікросудинних ускладнень 
- на 40%.

У пацієнтів з цукровим діабетом часто 
зустрічаються  безбольові (німі) форми 
ІХС і безбольові інфаркти міокарда. Цьо-
му сприяє розвиток автономної нейропатії. 
Такі хворі із запізненням звертаються за 
допомогою до лікарів, несвоєчасно отриму-
ють лікування, тому у них висока частота 
ускладнень та смертельних наслідків.

Артеріальна гіпертензія є у 70-80% хворих 
на цукровий діабет, і лише третина з них 
підтримує артеріальний тиск на рівні  не 
вище 140/90 мм.рт.ст. Поєднання цукрово-
го діабету та артеріальної гіпертензії підви-
щує ризик розвитку діабетичних усклад-

нень: хронічної ниркової недостатності, 
сліпоти, гангрени.

Важливими факторами розвитку макро-
ангіопатії (ураження великих та середніх 
судин) є порушення ліпідного обміну. 20% 
жирів потрапляють до організму з їжею, а 
80% синтезуються в печінці та інших орга-
нах. При декомпенсації цукрового діабету 
та підвищенні рівня ліпідів у крові, наста-
ють умови для відкладання їх в стінках 
судин та, в подальшому,  розвитку атеро-
склерозу. При діабеті атеросклероз розви-
вається на 8-10 років раніше, ніж у людей 
без діабету, перебіг значно важчий і без 
лікування може привести до судинної ката-
строфи: інфаркту, інсульту, гангрени.

Небезпечна при цукровому діабеті також 
гіпоглікемія. Вона сприяє підвищенню сер-
цево-судинної смертності. При гіпоглікемії 
змінюються реологічні властивості крові, а 
саме: підвищується згортання та в’язкість. 
Крім цього активізується симпато-адрена-
лова система, що підсилює вазоконстрик-
цію,  що спричиняє порушення кровопо-
стачання міокарду, аритмію. Окрім цього 
знижується адаптація організму до стресу.

Цукровий діабет – це колосальна пробле-
ма для здоров’я населення в усіх країнах 
світу, адже ріст захворюваності говорить 
про глобальну епідемію. Найкращий спосіб 
захистити себе від розвитку грізних серце-
во-судинних захворювань – це профілакти-
ка. Перш за все це компенсація цукрового 
діабету, здоровий спосіб життя (відмова 
від паління та вживання алкоголю, фізична 
активність, раціональне харчування), кон-
троль артеріального тиску і при необхід-
ності прийом гіпотензивних препаратів для 
підтримання цільових рівнів артеріально-
го тиску. А досягається все це співпрацею 
лікаря і пацієнта.

Дробасюк О.А.,
лікар кардіолог ВОКВЕЦ
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КОРОНАРОГРАФІЯ
Коронарографія - «золотий 

стандарт» в діагностиці ішеміч-
ної хвороби серця. Цей інстру-
ментальний метод дослідження 
дозволяє встановити ступінь 
прохідності коронарних су-
дин. Без даних коронарографії 
діагноз, ішемічної хвороби 
серця, не може вважатися до-
стовірним. Застосовувати коро-
нарографію почали в 60-і роки 
минулого століття. Проведено 
багато досліджень, в яких бра-
ли участь мільйони пацієнтів, 
давши можливість встановити 
велику діагностичну цінність 
даного дослідження. Проведен-
ня коронарографії при наяв-
ності ішемічної хвороби серця 
дозволяє провести лікувальні 
міроприємства (ангіопласти-
ка та стентування коронарних 
судин), тим самим зменшуючи 
ризик виникнення інфаркту 
міокарда та інвалідизації.

Коронарні артерії - це суди-
ни, які забезпечують киснем 
серце. При закупорці (стенозі 
або оклюзії) просвіту серцевих 
артерій кровопостачання по-

рушується, що призводить до 
ішемії (недостатнього крово-
постачання певної ділянки сер-
ця). Ці процеси лежать в основі 
таких хвороб, як ішемічна хво-
роба серця та інфаркт міокар-
да. Атеросклеротичні бляшки, 
спазм коронарних артерій та 
вроджені аномалії коронарних 
судин загрожують звуженням 
їх просвіту.

Є чіткі показання, на основі 
яких лікуючий лікар приймає 
рішення про призначення коро-
нарографії: пацієнти з високим 
ризиком серцево- судинних 
ускладнень; стабільна стено-
кардія напруги ІІІ – IV функ-
ціональний клас; нестабільна 
стенокардія; відсутність ефек-
ту від медикаментозної терапії 
ішемічної хвороби серця; на-
явність стенокардії в пацієнтів 
з перенесеним інфарктом у ми-
нулому; в пацієнтів з цукровим 
діабетом при наявності безбо-
льової ішемії по даним поперед-
ніх досліджень; діагностичне 
обстеження перед оперативним 
втручанням на відкритому сер-
ці в пацієнтів старше 50 років.

Абсолютних протипоказань 
до проведення даного обсте-
ження немає. Ризик ускладнень 
при проведенні коронарографії 
зменшується за рахунок ма-
лоінвазивності втручання, від-
сутності загальної анестезії, 
короткотривалості (процедура 
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займає близько 10-20 хвилин).

Кардіолог обстежує пацієнта 
та приймає рішення про при-
значення коронарографії. Під-
готовчий етап для проведення 
коронарографії включає про-
ведення загально-клінічного 
та лабораторного обстеження, 
реєстрацію електрокардіогра-
ми, при потребі проведення 
рентгенографії грудної клітки, 
фіброгастроскопії.

З технічної точки зору дане 
дослідження виконується на-
ступним чином. Спочатку про-
водять знеболення – місцеву 
анестезію ділянки пункції суди-
ни.

Далі слідує прокол в верхній 
частині стегна або на перед-
пліччі. Через цей отвір вводять 
катетер, і лікар, корегуючи рухи 
катетера, досягає серцевих су-
дин. Спеціальний апарат – ан-
гіограф – відображає перемі-
щення рентген-контрастної 
речовини з током крові по ко-
ронарним судинам, а зображен-
ня виводиться на екран. Все це 
дозволяє виявити ділянки зву-
ження, або місця, в які кров не 
поступає взагалі.

Закриття просвіту судин от-
римало назву «оклюзія». Якщо 
таке закриття було виявлено 
при коронарографії, то це є 
прямим показом до проведен-
ня негайного малоінвазивного 
або оперативного лікування. 
Як правило, при цьому прово-

дять стентування або балон-
ну дилатацію серцевих судин в 
місцях звуження. Ці процедури 
можуть виконуватись відразу 
після коронарографії, за згодою 
пацієнта.

В місті Вінниця процедура ко-
ронарографії та стентування 
коронарних артерій з 2008 р. 
проводиться в комунальному 
закладі «Вінницький регіональ-
ний центр серцево-судинної па-
тології», за адресою: м. Вінниця, 
Хмельницьке шоссе, 96.

Інформація для довідок:
електронна адреса - 
http://vcc.vmr.gov.ua/

електронна пошта - 
adm.card.c@ukr.net

(0432) 465758 – 
Дністрянський 

Володимир Степанович - кандидат 
медичних наук, позаштатний місь-
кий кардіолог, завідувач консульта-

тивно-діагностичним відділенням 
кардіоцентра.

(0432) 465597 – рецепція амбула-
торно-діагностичного відділення 

кардіоцентра;
(0432) 460113 – Скляров Ігор Павло-

вич, завідувач рентген-операційним 
блоком кардіоцентра.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СНЕ

Сны - это проекции наших эмоций, 
чувств и переживаний. Природа снов 
до сих пор не изучена до конца, хотя 
они были предметом интереса ученых 
с того момента, как появилась наука.

1. Во время глубокого сна твое тело 
парализовано. Возможно, приро-
да предусмотрела такой механизм, 
чтобы ты не пытался воспроизвести 
действия, которые тебе снятся. Шей-
ные железы вырабатывают гормон, 
который отвечает за твое погружение 
в сон, а нейроны посылают сигналы 
спинному мозгу, благодаря чему твое 
тело сначала расслабляется, а потом 
становится неподвижным.

2. На наш сон влияют внешние раз-
дражители. Наверняка с тобой случа-
лось такое: посторонние звуки, кото-
рые издает реальность, врываются в 
твой сон и каким-либо образом в нем 
мутируют.

3. Бросившие курить видят более яр-
кие сны. Люди, которые долго курили, 
а потом расстались с этой привычкой, 
в один прокуренный голос утвержда-
ют, что их сны стали гораздо более 
насыщенными. Правда, в основном 
им снится, что они снова взялись за 
сигарету, и они просыпаются в ужасе, 
панике и с никотиновым голодом.

4. Сны о чем-то большем. Даже если 
тебе во сне мерещится вполне кон-
кретная лавочка у подъезда, вовсе не 
факт, что твой сон - о конкретной ней. 
Скорее всего, с тобой заигрывает твое 
бессознательное - оно, как правило, 
пытается сравнить эту лавочку с чем-
то более глубоким и важным, чем ку-

сок дерева. Сны символичны.
5. Не всем снятся цветные сны. Це-

лых 12 % зрячих людей видят только 
черно-белые сны. Все остальные на-
граждены возможностью наблюдать 
цветные сновидения.

6. Нам снятся только те, кого мы зна-
ем. Наверняка ты сам неоднократно 
замечал, что в твоих снах полно незна-
комцев и подозревал свое воображе-
ние в том, что оно изобретает их само-
стоятельно. На самом деле, все люди, 
которых ты видишь во сне, встреча-
лись тебе хоть раз в реальности. Так 
что тот обглоданный зомби, который 
гнался за тобой половину прошлой 
ночи, вполне может обладать чертами 
мужа твоей воспитательницы в яслях.

7. Сновидения предотвращают пси-
хоз. Студентов, принявших участие в 
недавнем бесчеловечном исследова-
нии, будили, как только они начинали 
смотреть свой первый сон, а потом 
давали поспать положенные 8 часов. В 
ближайшие же три дня у подопытных 
возникли трудности с концентрацией 
внимания, галлюцинации и раздражи-
тельность. Те, кому не мешали спать 
отведенные 8 часов, чувствовали себя 
стандартно.

8. Сны снятся всем. Абсолютно всем 
людям снятся сны, но у мужчин и 
женщин они разные. Мужчинам, чаще 
снятся другие мужчины, а девушкам - 
и мужчины, и женщины в одинаковых 
пропорциях.

9. Ты забываешь 90% своих снов. Че-
рез пять минут после пробуждения ты 
забываешь половину своих снов, а че-
рез десять - ты помнишь только 10% 
приснившегося. 

10. Слепым людям снятся сны. Тем, 
кто ослеп после рождения, снятся 
изображения, которые они видели до 
потери зрения. Людям, которые роди-
лись незрячими, тоже снятся сны - как 
некий набор звуков, запахов и ощуще-
ний.

Александр Фурман,
член Молодёжной 

организации журналистов



25

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com 
ПАСПОРТИ НОВОГО ЗРАЗКА В ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРУСІВ

При вчиненні нотаріальної 
дії нотаріуси встановлюють 
особу передусім за паспортом 
громадянина України. З 2016 
р. в Україні розпочато поетап-
ний процес впровадження вну-
трішніх паспортів нового зраз-
ка – ID-карток (від англ. Identity 
Document). Візуально ID-карт-
ка – це пластиковий документ 
розміром 8,56 см на 5,4 см, де 
про особу міститься: візуаль-
на інформація: назва держави; 
назва документа; ім’я особи; 
громадянство; унікальний но-
мер запису в Єдиному держав-
ному демографічному реєстрі; 
дата народження; стать; номер 
документа; дата закінчення 
строку дії документа; дата ви-
дачі документа; уповноваже-
ний суб’єкт, що видав доку-
мент (код); місце народження; 
відцифрований образ обличчя 
особи; відцифрований підпис 
особи; податковий номер або 
повідомлення про його відмо-
ву, про що проставляється сло-
во «відмова» і додаткова (змін-
на) інформація, яку можна 
прочитати лише на електрон-
ному носії: про реєстрацію міс-
ця проживання, сімейний стан 
та відомості про дітей.

Відповідно до Закону України 
«Про Єдиний державний демо-
графічний реєстр та докумен-
ти, що підтверджують грома-

дянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» 
паспорт громадянина України 
виготовляється у формі карт-
ки, що містить безконтактний 
електронний носій та підлягає 
видачі з 14-ти річного віку. При 
цьому документи видані рані-
ше є чинними до закінчення 
строку їх дії. Проте, у разі не-
обхідності вклеїти фотографію, 
втрати чи псування паспорта, 
зміни прізвища, видається па-
спорт нового зразка.

Оскільки інформація щодо 
реєстрації місця проживання 
міститься лише на електрон-
ному носії ID-картки, до впро-
вадження в обіг приладів для 
зчитування електронної ін-
формації, Державна міграційна 
служба України разом з новим 
паспортом видає особі виписку 
про реєстрацію її місця прожи-
вання.

Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус 
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПРАВО ПОДРУЖЖЯ НА УТРИМАННЯ   

Сімейний кодекс передбачає обов’язок 
подружжя матеріально утримувати 
один одного як протягом шлюбу, так і 
після його припинення.

Право на утримання (аліменти) має 
той із подружжя, який є непрацездат-
ним, потребує матеріальної допомо-
ги, за умови, що другий із подружжя 
може надавати матеріальну допомогу. 
Непрацездатним вважається той із 
подружжя, який досяг пенсійного віку, 
встановленого законом, або є інвалі-
дом І, ІІ чи III груп. Право на утриман-
ня може бути передбачене шлюбним 
договором або ж договором про утри-
мання, укладеним між подружжям або 
колишнім подружжям і може передба-
чати право на утримання незалежно 
від настання непрацездатності.

Сторони можуть також самостійно 
передбачати розмір утримання або ж 
передбачити право подружжя на збе-
реження того життєвого рівня, який 
він мав до розлучення. Якщо між под-
ружжям не укладений договір про 
утримання, або права на утримання не 
передбачено шлюбним договором, той 
з подружжя, який потребує допомоги, 
вправі звернутися до суду з позовом 
про стягнення аліментів.

Договір подружжя про надання утри-
мання укладається в письмовій формі 
і підлягає нотаріальному посвідчен-
ню. За домовленістю сторін у договорі 
можна відступити від встановленого 
законом розміру прожиткового міні-
муму та від таких обов’язкових умов, 
яких дотримуються при стягненні 
аліментів у судовому порядку, як на-
стання непрацездатності або наявність 
потреби в матеріальній допомозі.

В такому договорі подружжя має 
право вирішити питання надання 
утримання на свій розсуд. Зміна чи 
припинення договору про надання 
утримання можливі в будь-який час 
за взаємною згодою сторін, що може 
бути оформлено в письмовій формі 
та підлягає нотаріальному посвідчен-
ню. Спірні питання щодо припинення 
чи продовження чинності договору 
вирішуються в судовому порядку. До-
говір, за яким передається у власність 
нерухоме майно, має бути нотаріаль-
но посвідчений і підлягати державній 
реєстрації.

Якщо особи домовилися про припи-
нення права на утримання у зв’язку з 
одержанням одноразової грошової ви-
плати, обумовлена грошова сума має 
бути внесена на депозитний рахунок 
нотаріальної контори до посвідчення 
договору. На майно, одержане на під-
ставі договору про припинення права 
на утримання, не може бути звернене 
стягнення.

Мультян В.М.,
приватний нотаріус

Вінницького МНО
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ВИДИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

На сьогодні існують різні підхо-
ди як щодо визначення поняття 
обме¬жень права власності, так і 
щодо їх класифікації. Не випадко-
во в статті 111 ЗК України вміщено 
лише їх примірний перелік. 

В літературі можна зустріти кла-
сифікації, що здійснюються за 
різ¬ними ознаками. Найбільш ча-
сто зустрічаються групування об-
межень права власності на землю 
за підставами виникнення та ча-
сом дії [8, с. 76; 2, с. 131; 3, с. 86], 
за об’єктом, суб’єктом і змістом 
правовідносин [2, с. 86], за сферою 
дії [6, с. 279]. На думку Т.Б. Станке-
вич, обмеження права власності на 
землю можна поділяти на види за-
лежно від: змісту з прив’язкою до 
класичної тріади правомочностей 
власника; виду земель; мети вста-
новлення; моменту виникнення та 
строку дії; виду діяльності; підстав 
виникнення; форм власності; виду 
обмежень прав власника землі 
на захист від дій третіх осіб [5, с. 
109]. Однією з найбільш серйоз-
них спроб здійснити класифікацію 
обмежень прав на землю за зако-
нодавством України слід вважати 
дослідження Д.В. Бусуйок [1; 2].

Потреба у здійсненні певної кла-
сифікації обмежень права влас-
ності на землю існує об’єктивно, 
оскільки це необхідна умова для 
їх вивчен¬ня. Завдання полягає 
у тому, щоб здійснити таке гру-
пування обмежень даного права, 
котре б їх усіх охоплювало, а з ін-
шого боку - відображало особли-

вості правової природи. Вказане 
достатньо складно зробити в ме-
жах однієї класифікації, оскільки 
для „висвітлення” всього масиву 
обмежень прав на землю необхід-
не використання ряду критеріїв. 
На нашу думку, необхідно врахо-
вувати такі істотні особливості 
вказаних обмежень, як: 1) поря-
док встановлення: нормативний, 
індивідуальний; 2) сфера дії: за-
гальні, адресні; 3) інтереси, в яких 
встановлюються: пу-блічні, при-
ватні; 4) наявність волевиявлення 
власника: виникають неза¬лежно 
від волі власника, виникають вна-
слідок волевиявлення власника; 5) 
необхідність спеціальної реєстра-
ції: не підлягають спеціальній 
реє¬страції; підлягають спеціаль-
ній реєстрації.

На нашу думку, коли мова йде 
про обмеження права власності 
на землю, то, в першу чергу, слід 
розрізняти дві основні групи: 1) 
норма¬тивні обмеження права 
власності на землю; 2) обтяження 
земельних ділянок.

Що стосується нормативних об-
межень, то сюди входять ті обме-
ження, що безпосередньо випли-
вають з приписів законодавства 
норматив¬ного характеру і харак-
теризуються такими ознаками як: 
імперативний

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПЕРЕДАЧА ЗАЯВ ГРОМАДЯН, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
ІНШИМ ОСОБАМ

Досить поширена в нотаріальній 
практиці нотаріусів України пере-
дача заяв громадян, підприємств, 
установ та організацій іншим гро-
мадянам, підприємствам, устано-
вам та організаціям, якщо вони не 
суперечать Закону та не містять 
відомостей що порочать честь та 
гідність людини.

Коло питань, що викладаються у 
таких заявах досить широке, вони 
стосуються різних життєвих си-
туацій, направлені на досягнення 
певного юридичного наслідку або 
свідчать про належне виконання 
учасником цивільних відносин 
своїх обов’язків, які передбачені 
законом. Найчастіше у практи-
ці трапляються випадки передачі 
заяв щодо реалізації співвласни-
ками свого переважного права 
купівлі майна, що знаходиться у 
спільній частковій власності.

Можлива передача заяви довіри-
теля повіреному про скасування 
довіреності, або заяви наймодав-
ця наймачеві про припинення дії 
договору найму нерухомості та 
звільнення об’єкту. Непоодинокі 
випадки передачі претензій креди-
торів про вчинення тих чи інших 
дій боржником. Також є випадки 
передачі заяв учасникам господар-

ських товариств про скликання 
загальних зборів та визначення 
порядку денного. Передача зая-
ви третій особі також може бути 
викликана необхідністю попереди-
ти або повідомити про щось, вне-
сти будь-яку пропозицію, а також 
в інших випадках.

Передача заяви через нотаріуса 
практично унеможливлює оспо-
рювання певної дії на тій підставі, 
що заінтересованим особам не 
було доведено той чи інший факт 
та намір заявника. По факту пере-
дачі заяви нотаріус видає відповід-
не свідоцтво, і це свідоцтво стає 
доказом передачі заяви певного 
змісту. При цьому особа, якій пе-
редано таку заяву, не може поси-
латися на те, що їй не було відомо 
про наміри заявника, і оспорити 
цей факт.

Заяви, які повинні бути передані, 
надаються нотаріусові належним 
чином оформлені і не менш ніж у 
двох примірниках, один з яких пе-
редається нотаріусом адресату по-
штою із зворотнім повідомленням 
про вручення або особисто вру-
чається адресатові під розписку.

Плахотнюк О.В.,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПРОКАЧАЙ СВОЇ М’ЯЗИ 
У СПОРТЗАЛІ “МАКСИМУС”

Гарна фігура, тонус 
м’язів, сила та витри-
валість організму, гарне 
самопочуття, молодість та 
краса - це все подарує вам 
спорт.

Тренажерний зал – це 
один із засобів «виліпити» 
ідеальне тіло. Ефектив-
ності, безумовно, додає 
регулярність тренувань 
та мотивація. Приєднуй-
теся і ви до когорти спор-
тивних, здорових і при-
вабливих - відкрийте для 
с   ди (штанги, скакалки, 
гантелі тощо) забезпечать 
різноманітність наванта-
жень під час вашого тре-
нування. А результат не 
змусить вас чекати.

Час тренування у тре-
нажерному залі не обме-
жується протягом одного 
дня, тож, Ви можете без 
поспіху попрацювати над 
усіма групами м’язів. Вар-
то робити комплекс вправ 
регулярно та під чуйним 
наглядом професійних 
тренерів, які завжди по-
радять і допоможуть, на-

правлять у правильне 
русло відносно вправ, які 
ефективні для того чи ін-
шого типу фігури. Відві-
дуючи тренажерний зал, 
ви станете сильнішими та 
енергійнішими.

Завітайте у спортзал 
“Максимус”! 

За адресою: 
м. Вінниця, 

вул. Оводова, 22
 (Козицького). 

100 метрів від вежі в 
приміщенні “Укртеле-

ком”, 3 поверх 
(біля Академії зв’язку, 

яка знаходиться на 4 по-
версі) або телефонуйте 

(067) 425-67-81,
(093) 813-66-11 

 Байда Юлія,
член Молодіжної 

організації
журналістів
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕКСУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН 18-45 ЛЕТ

Ты, вероятно, замечал, что не все жен-
щины одинаковы. Одних ты способен 
довести в постели до умопомешательства, 
другие могут сделать невменяемым тебя, 
с третьими вообще лучше побеседовать 
о поэзии, а четвертых ты просто не заме-
чаешь. Все потому, что в разном возрасте 
женщина ждет от тебя совершенно раз-
ных вещей. Чтобы больше не испытывать 
по этому поводу никаких иллюзий, я со-
ставил для тебя полный перечень сексу-
альных особенностей женщин в возрасте 
18-45 лет.
SMS’КА (18-21)
Наконец-то прочитаны все пять томов 
Гарри Поттера и стало интересно, что же 
происходит вокруг? Если раньше жизнь 
была приятна на вкус, теперь ее надо про-
верить на ощупь. Какая классная тачка 
проехала! Боже, что с моими ногтями? 
Пора идти к маникюрше. И бросить ку-
рить. И сделать маску. И похудеть. И ку-
пить помадку, как в любимом женском 
журнале. Стоп! Что это за звук? А-а-а-а! 
Пришла sms’ка. Сессия!!!
Секс в этом возрасте уже не просто 
эпизод, а отношения! Какое-никакое, 
а все-таки событие. От этого — пер-
вые проблемы, наибольшее количество 
секс-аварий. Как и любой неофит, возом-
нивший себя специалистом, женщина 
18-21 года считает себя жутко опытной. 
От этого часто обламывается сама или 
обламывают ее. Годятся партнеры разных 
возрастов. Главное, чтобы подходили под 
определение перспективного бойфренда: 
может, когда-нибудь с ним что-то и полу-
чится?
ИЗБИРАТЕЛЬНИЦА (22-27)
Руки натренированы. Они научились 
трогать и главное — цепко держать.
Стиль поведения и внешний вид сфор-
мированы. Менять характер и гардероб 
можно только в связи с новым и супер-
перспективным партнером, да и то не-
просто. Йога, фитнес, бассейн, маски... 
Надо хотя бы научиться готовить, связать 
первый в жизни шарф, тщательно пере-
смотреть набор подружек, особенно кра-
сивых...
Что с партнерами? Танцы-минус (сколь-

ко можно дискотек). Европа-плюс (ах, 
девки, мы с Димкой собираемся в Пари-
жик, это что-то!). Идеальный объект — 
что-нибудь семейное за 30. Прекрасно, 
если удастся его развести. Девушки 22-27 
лет — убийственно опасные конкурент-
ки. Они умеют идеально подстраиваться 
под партнера. Любые компромиссы и экс-
перименты в связи с твоими пожелания-
ми. Лишь бы расслабился. Даже если ты 
знаешь о сексе только из глянцевого жур-
нала, тебя все равно похвалят и убедят в 
том, что ты — лучший. Удовольствие га-
рантировано.
СЕКОНД-ХЕНД (28-30)
Секонд-хенд не в смысле подержанности, 
а в том, что 28-30 лет — прекрасный по-
вод попробовать все по второму разу и 
вдруг получить новое, прежде неведомое 
удовольствие. Причина проста. Аврал! 
Свистать всех наверх!

ОСЛОЖНЕНИЯ:
Она замужем. Именно в это время у нее 
появляются первые сомнения в собствен-
ной сексуальной привлекательности. Да-
лее следует совершенно безупречный, с ее 
точки зрения, вывод: муж воспринимает 
ее как одну из продвинутых моделей бы-
товой техники. Если муж — это ты, самое 
время взять первый за последние четыре 
года двухнедельный отпуск и махнуть 
вдвоем куда-нибудь. Там вспомнить, как 
дарить цветы без повода и т.д. Помни: 
28-30 женских лет — самый правильный, 
идеальный возраст для секса. От рассве-
та до заката. Она все умеет и все про себя 
понимает. Плюс возможны эксперименты 
— ей хочется всего, что она не распробо-
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вала в молодости. Поцелуи взасос, нерв-
ная оторопь, волосы дыбом, дым коро-
мыслом, крик на всю округу, оргазм — на 
пять с плюсом.
Она разведена. Ну что ж. Активная жиз-
ненная позиция. Шопинг, лимфодренаж, 
персональный массажист, загар топлес, 
интимная стрижка. Она не станет себя 
уговаривать, если партнер явно не в ее 
вкусе. Может и резко послать. Вообще хо-
рошо разбирается в мужчинах. Знает, как 
помочь и им, и себе. Партнеры, которые 
больше заботятся не о собственных, а о ее 
ощущениях, безусловно выигрывают. Их 
возраст значения не имеет.
Она не была замужем. Увы, скорее всего, 
это клиника. Истеричность, обидчивость, 
алые паруса, психоанализ, кроссворды, 
фэн-шуй, кухня розового цвета… Секс 
маловероятен или мучителен. Рекомен-
дуется мужчинам с явно выраженными 
суицидальными наклонностями.
ТУШИТЕ СВЕТ (31-35)
Мезотерапия, консультации у пластиче-
ского хирурга и персонального космето-
лога, возможны имплантаты, липосакция 
и ботекс. Плюс отбеливание зубов, пер-
вая коронка и полностью сложившийся 
персональный комплект: парикмахер-ма-
никюр-педикюр. Настоящий секс — это 
уже целое приключение на фоне регуляр-
ной половой жизни (для здоровья). Вот 
его приметы: погашенный или сильно 
притушенный свет в спальне. Эротиче-
ское белье, подвязки, шелковые просты-
ни. Она ничего не боится. Все знает.
Самая широкая амплитуда выбора пар-
тнеров. По секс-драйву идеально совпа-
дает с 20-летними мужчинами. Но, впро-
чем, это не принципиально. Подойдет 
и фитнес-бодрячок старше 50. Советы 
давать поостерегусь — сама всему нау-
чит, отделает так, что будешь приходить 
в себя неделю, заикаясь от звука пролета-
ющей мухи.
БАДЕН-БАДЕН (36-44)
Много косметики. Декольте, мини-шра-
мы от подтяжек. Отпуск для здоровья. 
Уже есть время для так называемой 
жизни. И время для секса. Мужской 
стриптиз — йес! Пригласить подружек на 
рюмку коньяка — а как же! Они же и по-
знакомят с возможными претендентами.

Может бросить все на свете, если увле-
чется. Например, молодым, подающим 
надежды художником. Позиция — ро-
дительская. Но не мамина, а папина. Не 
агрессор, а покровитель и друг. Секс втро-
ем? Почему бы нет? В случае чего помо-
жет советом — как разобраться с твоей 
юной подружкой и выделит из личных 
запасов хорошие духи для нее в подарок. 
Все просчитано на сто ходов вперед.
Тут уж она будет искать чем моложе, тем 
лучше. Ровесники и старичье с их стре-
мительно падающим уровнем тестостеро-
на в крови не интересны. Один минус: с 
экспериментами покончено навсегда. Все 
отработано до мелочей. Прежде всего — 
комфорт.
ЯГОДКА ОПЯТЬ (45)
Вдруг выясняется, что вся жизнь — впе-
реди. Так что нужна игривая пижамка с 
котиками или микки-маусами. Что надо 
подчеркивающая, а что не надо — скры-
вающая. Все вокруг — белое и пушистое. 
Молодящие тона в одежде: светлые, розо-
вые, красные. Тапочки с пумпонами. На 
прикроватной тумбочке — Дарья Донцо-
ва или Даниэла Стил. Вместо закладки — 
очки для чтения, увы...
Возраст партнеров не имеет значения. 
Главное, чтобы не грузили. Ведь секс те-
перь — такой прикол. Цитата из жизни: 
«Приехал бывший муж, занимались сек-
сом, сломали кровать, ржали как ненор-
мальные».
45+
Заядлая курортница. Сигареты. Голли-
вудская улыбка (металлокерамика). Пер-
сональный стоматолог. Кремы для всех 
участков тела. Днем — шорты, джинсы, 
майки, банданы, темные очки, надувной 
матрас. Вечером — все всерьез. Брюлики, 
вечерние платья и дорогие духи. Прекрас-
ный собеседник. Светская дама-мама: 
советы юношам и девушкам. Вокруг нее 
все время что-то происходит, крутится и 
вертится. В том числе: юные дарования, 
альфонсы, постаревшие бывшие любов-
ники, ставшие друзьями по техническим 
причинам…
Секс для нее — это как Новый год. 

Владимир Цио,
член Молодёжной организации 

журналистов
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ЧОМУ КОВАНІ ВОРОТА ЗНОВУ ПОПУЛЯРНІ?
ВИШУКАНІСТЬ ТА НЕПОВТОРНІСТЬ ВІДКАТНИХ КОВАНИХ БРАМ

Ворота з елементами художнього 
кування завжди заворожують по-
гляд. Виготовлення візерунків з ме-
талу – кропітка та довга робота, але 
наприкінці ви отримаєте виріб, який 
прикрасить та наділить вашу домівку 
власним характером. Окрім явних 
естетичних переваг, такі конструкції 
мають неабиякі захисні властивості 
та чудово поєднуються з іншими ма-
теріалами: дерево, метал, полікарбо-
нат, профнастил.

Художня ковка воріт у Львові дуже 
універсальна та однаково добре ли-
чить класичним, сучасним фасадам та 
домівкам у стилі кантрі. 

Види кованих воріт з електродви-
гуном

•Розпашні – класичний тип в’їзних 
брам. Декорування стулок у цьому ви-
падку взагалі немає обмежень – поєд-
нання матеріалів, візерунки та вензеля 
різної складності і форми з декоруван-
ням патиною або фарбою. 

•Відсувні – одностулкові брами, які 
рухаються вздовж задньої або перед-
ньої стіни. Декорування такого типу 
воріт також майже не має обмежень.

Обидві конструкції можна автома-
тизувати, встановивши електропри-
вод, та керувати за допомогою ДУ 
пульта або з додатку на мобільному 
телефоні.

ЦЬОГО НЕ ЗНАЛА БІЛЬШІСТЬ НА-
ШИХ ПОКУПЦІВ

Полотно з металевим мереживом 
має достатньо велику вагу і для того, 
щоб зменшити навантаження на пет-
лі, ми радимо комбінувати матеріали 
– метал з полікарбонатом або з інши-
ми кольоровими металами. Іноді у нас 
замовляють ковані брами з профна-
стилом, але це не дуже гарний варіант, 
тому що профлист зношується набага-
то швидше, ніж ковка.

Розпашні ворота на ділянку
БРАМА МАРКЕТ представляє такі 
відомі компанії з виробництва ву-
личних та гаражних воріт, як 
DoorHan, Hormann, Ryterna, Alutech 
та Wisniowski. Усі брами мають свій 
серійний номер, за яким обслугову-
ються у сервісному центрі. 
Замовити ковані брами можна також 
із стандартним візерунком, каталог 
фото робіт можете подивитися в офісі 
або у розділі сайту «Фотогалерея».

Як обрати привод на вуличні ворота?
Тип та потужність двигуна залежить 
від ваги та площі стулок конструкції. 
Вуличні системи можна доповнити 
не тільки автоматикою, а й фотоеле-
ментами, шлагбаумом або сигналь-
ною лампою для додаткової безпеки. 
Налаштувати управління можна за 
допомогою додатку на мобільному те-
лефоні. Асортимент приводів налічує 
моделі Nice, Каме, Faac, Комунелло, An 
Motors та інші.

Етапи замовлення у БРАМА МАРКЕТ
Для точного розрахунку ціни прово-
диться замір проїзду, відстань від землі 
до петель та кількість матеріалів, необ-
хідних для виготовлення. Наші менедже-

ри доступні за номерами: 
 (067) 3488399, (050) 1604611.
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ВРЕМЯ ПОНТОВ

Сейчас - время понтов. Школьники 
ходят с навороченными смартфона-
ми, которые, по сути, нужны только 
бизнесменам, и вместо бизнес-прило-
жений качают на них игрульки. Недо-
менеджеры с зарплатой в пару тысяч 
ездят на машинах за пару миллионов. 
Люди невысокого достатка закаты-
вают свадьбу в лучших традициях 
кавказских свадеб 19 века – на 1000 
гостей, тонны вина и еды, несколько 
дней празднования… Всё это - ис-
ключительно для того, чтобы увидели 
окружающие, чтобы быть «не хуже 
других», чтобы позавидовали.

Понты становятся заразными. Не-
обходимость красоваться диктуется 
современным обществом даже тому, 
кто этого изначально не хочет. Если 
у единственного школьника в классе 
нет айфона - его будут считать лохом. 
Если офисный планктон выкладывает 
в отпуске фотки с дачи, а не из отдыха 
в Турции или Египте - его считают ни-
щебродом. А у любого бизнесмена все 
знакомые чуть ли не требуют, чтобы 
он ездил на огромном внедорожнике. 
Иначе неправильный бизнесмен.

Чем опасны понты - понятно. 
Во-первых, человек ограничивает 
свои финансовые возможности, тратя 
средства не на развитие, а на внеш-
нюю мишуру. Влезает в рабские кре-
диты. Во-вторых, начинает оценивать 
себя с точки зрения «что скажут окру-
жающие». Собственная самооценка 
начинает зависеть от чужого мнения. 
И в-третьих, эта необходимость «не 
быть, а казаться» въедается в сознание 
и становится главной целью.

Необходимость понтоваться навя-
зывается обществу, чтобы продавать 
ненужные людям товары и услуги. Для 
того, чтобы массово впаривать ненуж-
ные людям вещи - нужно убедить их, 
что обладание этими вещами есть 
признак крутизны.

Чтобы не подсаживаться на потреб-
ность красоваться - нужно избавиться 
от зависимости, от мнения окружаю-
щих. И когда вам будет плевать, что о 
вас думают другие - вы заметите, что 
уважения в глазах окружающих ни-
чуть не убавилось, скорей наоборот. 
А если тратить деньги и время вместо 
понтов на дополнительное развитие - 
через какое-то время вы обнаружите, 
что у окружающих и так хватает при-
чин завидовать вам. Такой путь изме-
няет мышление и приближает его… 
к мышлению успешных людей. Да-да, 
тех самых, которыми многие пытают-
ся казаться, но которыми не являются.

Действительно успешный и самодо-
статочный человек никогда не пытает-
ся повысить свою значимость в глазах 
окружающих - у него со значимостью 
и так всё в порядке. Он не хвастается 
вещами, не хамит обслуживающему 
персоналу, не самоутверждается за 
счёт тех, кто стоит ниже его на соци-
альной лестнице. Потому что успеш-
ный человек смотрит не вниз - на тех, 
над кем он поднялся, а вверх - на тех, 
до кого хочет дорасти. И осознаёт по-
требность в постоянном развитии и 
самосовершенствовании. При таком 
мышлении и образе жизни все внеш-
ние атрибуты приложатся сами собой, 
но уже не будут иметь для вас ценно-
сти. Потому что ценности будут дру-
гими, более серьёзными и совершен-
ными.

Ковальчук Олександр Сергеевич,
член Молодёжной организации 

журналистов
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ORANGE STUDIO – БУДУЩЕЕ ВАШЕГО РЕМОНТА
Как сделать идеальный ремонт 

в квартире, сэкономив при этом 
на домашний кинотеатр? (Но-
вости компаний) Для успеха в 
любом сложном деле вам нужен 
план. Надо понимать, чего вы 
хотите и что требуется сделать, 
чтобы получить желаемое. Ре-
монт в квартире — это сложное 
дело. Сделайте его проще, заказав 
дизайн-проект у Orange Studio. 
И сэкономьте деньги, застрахо-
вавшись от лишних трат и от 
перспективы быть обманутым 
подрядчиками. А вот без четкого 
плана, вы можете оказаться тем 
самым соседом, который годами 
что то сверлит за стеной. В трубу 
улетает время, деньги и нервы. 
Добавьте к этому еще и посто-
янную головную боль — один из 
симптомов того, что у вас ремонт.

Чем вам будет полезна Orange 
Studio? 

Собственно, именно на избав-
лении от этой головной боли и 
специализируется Orange Studio. 
Специалисты компании не только 

разработают интерьер, в котором 
будет приятно жить, но и подго-
товят всю нужную для ремонта 
техническую документацию, об-
мерный план, развертку стен и 
прочее. А еще вы получите что 
то вроде фотографий из будуще-
го: увидите, как будет выглядеть 
ваша квартира после ремонта. 
3D-изображения, который под-
готавливают дизайнеры Orange 
Studio, почти не отличаются от 
фотоснимков. Можно даже спу-
тать. Убедитесь сами, заглянув на 
orangestudio.in.ua. Так тщательно 
работа делается для того, чтобы 
клиент смог максимально полно 
ощутить, комфортным ли будет 
для него новый интерьер. Визу-
ализация позволяет предусмот-
реть все нюансы еще до начала 
демонтажных работ и помогает 
максимально точно воплотить в 
жизнь дизайн-проект. 

Какая стоимость услуг?
 Качество проработки изобра-

жения не зависит от цены про-
екта, оно всегда максимальное. 
Но одним из бонусов к само-
му дорогому пакету услуг идет 
3D-прогулка по новому помеще-
нию. В перспективе также раз-
работка визуализации дизайна 
помещений для очков виртуаль-
ной реальности. Стоимость ди-
зайн-проекта от Orange Studio: от 
200 до 400 гривен за квадратный 
метр помещения. Пакет за 300 
гривен уже включает в себя пол-
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ный перечень всех необходимых 
для ремонта проектных расчетов 
и визуализаций. Возможен так-
же индивидуальный подход: если 
клиент хочет заказать выполне-
ние лишь нескольких работ из 
списка, цена будет ниже.

Перед началом разработки 
проекта с каждым заказчиком 
подписывают договор, в кото-
ром, в частности, оговариваются 
условия расторжения сделки и 
возврата денег. В Orange Studio 
говорят, что почти все, что зара-
батывают, они вкладывается в 
оборудование и развитие персо-
нала. Дизайнеры работают на са-
мых современных компьютерах и 
лучших мониторах. Именно это 
позволяет им производить про-
дукт такого высокого качества. 
На технике похуже ничего подоб-
ного просто не получиться. 

Какой у компании опыт?  
Компания работает уже четы-

ре года. За это время в их порт-
фолио накопилось уже более 200 
успешно выполненных заказов: 
от дизайн-проектов для квар-
тир в хрущевках до оформле-
ния больших торговых центров. 
Сходите посмотрите на интерьер 
«Поділля Сity» — одного из са-
мых стильных торгово-развле-
кательных комплексов Винницы. 
Все там - от самолетов, подве-
шенных под потолком, до букв 
логотипа — разработка Orange 
Studio. Оформление ресторана 
Johnny Raw, который находиться 

в этом ТЦ — также. Как и инте-
рьер кабинетов в офисе IT-ком-
пании LetyShops на Юности. Из 
последних больших заказов ди-
зайн-студии — оформление ко-
ридоров, холлов и парковки для 
16-этажного жилищно-офисного 
комплекса Park Tower, который 
находиться на Магистратской, 
напротив “Книжки”. Там же, кста-
ти, скоро будет размещаться и 
офис Orange Studio. 

Как работают с клиентом?
Заглянув на сайт orangestudio.

in.ua, вы сможете быстро узнать, 
во сколько обойдется проект 
конкретно для вашего объекта. 
Там есть калькулятор стоимости, 
заполнение всех полей в нем зай-
мет одну-две минуты, после чего 
в течении часа вам перезвонят, 
назовут стоимость работы и со-
риентируют по срокам.

Если вам все подходит, то 
Orange Studio назначает специа-
листа для вашего проекта. Сейчас 
в студии работают семь дизай-
неров. Кто именно из них будет 
трудиться над заказом, опреде-
ляют исходя из интересов кли-
ента. Учитывается опыт каждого 
в разработке интерьеров в том 
или ином стиле, специфика по-
мещения и прочие нюансы. Если 
проект большой, например, особ-
няк или бизнес-помещение, вам 
дадут команду дизайнеров, и они 
справятся с работой за несколько 
недель. В оформлении интерьера 
учтут и стиль музыки, который 
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вы предпочитаете, и любимые 
цвета. Но главное: стоимость ре-
ализации проекта реалистично 
впишется в бюджет ремонта. Ка-
кие специалисты задействованы 
в каждом проекте? 

Кроме дизайнера, над вашим 
проектом будут работать еще три 
человека: архитектор, инженер и 
менеджер по подбору материала. 
Архитектор отвечает за грамот-
ную перепланировку помещения. 
Можете быть уверенными, что в 
проекте учтут все строительные 
нормы. Трещин потом нигде не 
появиться. Инженер работает с 
коммуникациями и сетями. Он 
определяет, как провести элек-
тропроводку, организовать ото-
пление, проложить водопрово-
дные трубы и прочее. А менеджер 
по подобру материалов составля-
ет для вас список покупок: какую 
шпатлевку надо купить, какие 
обои, какие элементы декора. На 
все эти товары вы получите скид-
ки от партнеров Orange Studio, а 
это практически все магазины в 
Украине, которые торгуют това-
рами для ремонта, строительства 
и оформления помещений. Раз-

мер скидок внушительный: ино-
гда до 20% и даже больше. 

Как Orange Studio помогает 
экономить на ремонте? 

Собственно теперь поговорим 
о самом интересном. Об эконо-
мии. Если ваша квартира имеет 
площадь в 100 м2, и вы заказыва-
ете у Orange Studio пакет услуг по 
300 гривен за квадрат, то общая 
стоимость проекта составит 30 
тысяч гривен. Если бюджет ва-
шего капитального ремонта хотя 
бы 300 тысяч гривен, то, эконо-
мя даже 10%, вы уже отбиваете 
стоимость услуг дизайнеров. А 
сэкономить скорее всего удастся 
больше. Объясняем почему. Зака-
зав проект, вы получите на руки 
обмерный план, развертку пола 
и потолка, демонтажный и мон-
тажный план, раскладку плитки 
и прочие подробные документы и 
чертежи. У вас в руках окажется 
полный список работ и процес-
сов, которые надо осуществить, 
а также их объем. Теперь можно 
обращаться к подрядчикам, вы-
бирая того, кто предложит луч-
шие условия. Как на тендере. А 
вероятность того, что мастера 
завысят объемы работ (что слу-
чается очень часто), сводиться к 
нулю.

Кроме того, имея на руках чет-
кий план и графическую визуали-
зацию проекта, вы сможете кон-
тролировать работу подрядчика. 
Мастерам будет намного сложнее 
схалтурить. А ведь это тоже слу-



37

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

Авторский надзор и ремонт 
под ключ. 

У Orange Studio можно также 
заказать услугу авторского над-
зора. Специалисты компании бу-
дут приходить и контролировать 
качество ремонта на каждом тех-
нологически важном процессе. В 
таком случае вам точно ничего 
не придется переделывать после 
горе-мастеров. А, значит, не бу-
дет лишних трат. Ведь стоимость 
демонтажа результатов плохо 
выполненной работы доходит до 
50% суммы, которую вы за нее 
заплатили. А еще же нужно опла-
чивать и саму переделку. То есть, 
на качестве лучше не экономить, 
ведь скупой платит даже не дваж-
ды, а трижды. Кстати, заказывая 
у Orange Studio дизайн-проект по 
400 гривен за квадратный метр, 
шесть месяцев авторского надзо-
ра вы получаете к нему бонусом. 
Но это и не все. У Orange Studio 
есть свои подрядчики и бригады 
мастеров. Если вы воспользуетесь 
их услугами, компания возьмет на 
себя финансовые обязательства и 
даст гарантию качества. Все будет 
сделано под ключ. И максималь-
но быстро. Вам вообще не при-
дется напрягаться. Занимайтесь 
своими делами, зарабатывайте 
деньги, отдыхайте, проводите 
время с семьей. Таким образом, 
обратившись в Orange Studio 
вы экономите на материалах, на 
оплате мастерам и избавляетесь 

от лишних забот. А еще вы будете 
уверены, что ваш ремонт сделан в 
соответствие со всеми современ-
ными технологиями и с использо-
ванием безвредных для здоровья 
материалов. 

Это все только для людей с 
большими деньгами? 

Не нужно думать, что услуги 
Orange Studio — это только для 
богатых. Нет. В компанию обра-
щаются и владельцы малогаба-
ритных квартир в хрущевках. Из 
за небольшой площади разработ-
ка проекта обходиться дешево, 
а результат будет радовать мно-
гие годы. Ведь тут очень важно 
продумать эргономику: как рас-
ставить мебель так, чтобы оста-
валось пространство, и сделать 
удобной даже крошечную кухню 
или ванную. Это в Orange Studio 
умеют.

Заходите на сайт orangestudio.
in.ua. Там найдете расценки и 

множество примеров работ 
студии. Или звоните по 

телефону (096)729-29-39. Офис 
компании находиться по адресу: 

Хмельницкое шоссе, 2 
(гостиница «Профсоюзная»), 

офис 21
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КАЧЕСТВА КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ ВАШУ КАРЬЕРУ

Нестандартное мышле-
ние. Оригинальные идеи 
нынче стоят очень дорого. 
Меняйте место, меняйте 
окружение, меняйте точку 
зрения – изменятся и ваши 
идеи.

Лидерство. Всегда бери-
тесь за возможность завла-
деть чем-то: проектом, не-
движимостью, ситуацией.

Желание учиться. Если 
вы не собираетесь останав-
ливаться на достигнутом и 
хотите идти вперед, нужно 
постоянно развиваться.

Внимание к деталям. Если 
вы полностью компетент-
ны в своей отрасли, зна-
комы с ней не понаслышке 
и грамотно выстраиваете 
свои мысли, это подкупает.

Готовность помочь. Если 
вы будете помогать другим, 
то будете знать, что и вам 
помогут.

Сеть знакомых. Сеть 
знакомых – это ваша под-
держка, ваша реклама, это 
информационный канал, 
который будет держать вас 
в курсе самых последних 
событий.

Настрой на поиск реше-
ния. Большинству работо-
дателей не хватает людей с 
позитивным мышлением, 
которые способны предло-
жить выход их положения, 
а не вызывать жалость рас-
сказами о нем.

Простота. В высокомерии 
есть своя прелесть, но оно 
не привлекает к вам людей 
так же, как сдержанность, 
открытость, простота об-
ращения.

Практичность. Вам при-
дется выживать, а потом 
еще развиваться – поэто-
му вырабатывайте деловую 
хватку. Только эффектив-
ные и своевременные ре-
шения, пусть даже жест-
кие, приносят успех.

подготовил 
Владимир Самбуров,

член Молодёжной 
организации журналистов
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ШЛЮБ “ПО ЗАЛЬОТУ”

В історії нашого народу, а то 
й людства, ранні шлюби були 
звичайною подією. У давни-
ну дівчина віком 15-16 років 
вважалася панянкою на ви-
данні, а двадцятип’ятирічний 
хлопець вже був «бурлакою». 
Основна причина раннього 
одруження – бажання зберег-
ти цнотливість майбутньої 
нареченої, та коротка три-
валість життя.

Сьогодні ранній шлюб – 
укладений у 18 років, але є ви-
падки, що нареченими стають 
дівчата 16-17-річного віку. 
Юність може мати не лише 
недоліки, але й переваги. Не-
вміння відповідати за свої дії, 
керувати сімейним коштом, 
по-дитячому відноситися до 
будь-яких проблем сімейного 
життя – все це може швид-
ко зруйнувати міцні стосун-
ки. Проте й відповідальність, 

плани на майбутнє, та велике 
кохання допоможуть зберег-
ти сімейне щастя.

Однією із причин ранніх 
шлюбів є майбутня дитина 
пари, тобто як кажуть, весілля 
«по зальоту». Таке одруження 
може бути приреченим, тому 
що в більшості випадків ди-
тина є незапланованою.

Доречі, як зауважує пра-
цівниця Вінницького РАЦСу 
Неля Ткач, ранні шлюби сьо-
годні – майже закономірність. 
Більшість пар, що приходять 
з’єднувати свої серця в одне 
ціле, менш ніж через 9 міся-
ців будуть мати проблеми з 
нічними недосипаннями та 
пелюшками. І більшість із них 
через 2-3 роки можуть прий-
ти розлучатися. Але є випад-
ки, що подружжя проходить 
усі випробування і живе до-
сить щасливо. Найголовні-
ше, ставитися до всього від-
повідально і не втрачати ту 
іскру справжнього кохання. А 
ще краще – трішки зачекати, і 
тоді розлучень та проблем із 
навчанням і роботою помен-
шає. 

Світлана Герук
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ПОЧЕМУ ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ БОГАТ…

Ты начинаешь читать и дума-
ешь, что это всё не про тебя. Воз-
можно, ты финансово успешен. 
Только твоя ли это заслуга? Уве-
рен ли ты, что ни одна из этих 
причин завтра не сыграет с тобой 
злую шутку?

Ты жалуешься или мечтаешь, 
но не делаешь. Сколько можно 
рассказывать о том, почему у тебя 
не получается?! Ты правда дума-
ешь, что это кого-то интересует? 
Хочешь поменять работу, так по-
меняй. Найди, где тебе будут пла-
тить больше.

Чувство меры - это не про тебя. 
Расскажи, как можно было при-
писать к поездке в 15 километров 
еще 50 километров? Ладно, если 
бы ты сделал это один раз. Можно 
было бы сказать, что ошибся. Но 
систематически дурить тех лю-
дей, которые тебе платят, не вый-
дет. Ладно, если бы ты обманывал 
только их. Ты же постоянно об-
манываешь сам себя. Сказка «ещё 
одна сигаретка с друзьями, а по-
том домой и спать» превращается 
в поход за новой пачкой и пивом.

Ты забыл, что такое учиться. 
Вспомни, как тебе нравилось ко-
паться в устройстве мопеда. Ты 
не раз получал за это по шее от 
старшего брата, но всё равно лез. 
А сейчас? Тебе лень посмотреть 
даже инструкцию к роутеру. Ты 

просишь соседа настроить тебе 
Wi-Fi, платишь ему за это. Да по-
трать ты два часа времени, посмо-
три YouTub с пошаговым видео и 
настрой себе сам.

Лень родилась раньше тебя. Ты 
честно работаешь с 9:00 до 18:00. 
Поэтому думаешь, что имеешь 
полное право, придя домой, ни-
чего не делать. Пусть по дому 
работает жена. Она же не пашет 
на работе, как ты. Поэтому вы и 
живёте только на твою зарплату, 
треть которой уходит на аренду. 
Если бы вы работали вдвоём, раз-
деляли бы работу по дому, то за 
год уже собрали бы на хорошую 
свадьбу, и еще бы осталось. Но 
твоя жена такая же ленивая, как и 
ты. Вот вы не расписанные и жи-
вёте в съёмной квартире пятый 
год. В это время твоя будущая 
тёща сдаёт квартиру, оставлен-
ную бабушкой в качестве прида-
ного единственной внучке.

Твоё окружение состоит из не-
удачников. Оглянись вокруг. Кто 
тебя окружает? Жена, набравшая 
лишние килограммы. Коллеги, 
которые мечтают не попасться 
на мелкой краже. Сосед, занима-
ющий на бутылку. Любая твоя 
попытка что-то изменить в своей 
жизни будет тут же высмеяна. А 
вдруг у тебя получится стать луч-
ше, зарабатывать больше. Ты же 
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будешь живым примером, что они 
неудачники. Пока ты такой, как 
они, ты не представляешь угрозы 
для их самооценки. А самооценка 
у них ой как завышена, так же, как 
и у тебя.

Ты не бережёшь то, что у тебя 
есть. Вот объясни, как можно 
«ухайдокать» холодильник за три 
года? Он задохнулся в пыли. Его 
же ни разу не отодвигали, чтобы 
вытереть за ним. Ты в этом не ви-
новат, ты ж не знал! А жена такую 
тяжесть не сдвинет. Но скажи, 
почему было бы не купить новый 
чехол сразу. Ты же уронил новый 
телефон в первый же месяц. На 
замену экрана денег нет. Теперь 
ты ходишь с последней моделью и 
битым стеклом.

Ты тратишь всё на херню. По-
считай, сколько дряни ты поку-
паешь. Сигареты, чипсы, дешёвое 
пиво. На пиво мы с тобой тратим 
одинаково. Но для тебя я мажор! 
Потому что пью не бутылочное, 
а в пивоварне. Оно дороже твоей 
дряни в пять раз. Почему бы тебе 
самому не начать пить меньше, но 
покупать качественное?

Ты не планируешь. Каждое 
лето у тебя проблемы с отдыхом. 
Поездка за границу, о которой 
ты грезил весь год, не получает-
ся. Причина всегда одна и та же 
- деньги. В результате ты прово-
дишь свой отпуск на даче. От-

кладывай с каждой зарплаты по 
5%, и у тебя будет поездка. Ты от 
жены меньше денег прячешь. Ах, 
от жены надо деньги прятать? Ну, 
от твоей действительно нужно. 
Она ведь, как и ты, не планирует 
бюджет. Есть деньги - тратим, нет 
денег - плачем. Это про вас обоих.

Ты экономишь не на том. Ты 
действительно думаешь, что, по-
купая просроченные продукты 
со скидкой, ты никогда не отра-
вишься? А обувь, которую ты 
покупаешь на один сезон. Через 
неделю у неё уже нет вида, а через 
три месяца ты её выкидываешь.

Ты не хочешь ничего менять. 
Признайся честно, тебя всё устра-
ивает. Тебе нравится быть бед-
ным. Потому что сейчас ты жи-
вёшь так, как привык. Ты в своей 
зоне комфорта. А любые измене-
ния требуют усилий, любые изме-
нения - это неизвестность. Поэто-
му тебе проще быть бедным, чем 
начать менять хоть что-то.

Евгений Цио,
член Молодёжной организации 

журналистов



42

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

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ1
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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

Продаж б/у запчастин. 
Покупка аварійних авто. 

Комп’ютерна діагностика 

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

pegas-auto.com.ua

ТЕХНО-   
ІНТЕРКОМ

Изготовление автомобильных прицепов, 
высокого качества, надёжности 

и функциональности 

ПГТ Сутиски, 
ул. Ленина, 114

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

www.tehnointercom.in.ua

Автозапчастини до 
легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків

вул.  Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 

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

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

Запчастини до японських, корейських 
та європейських авто.

www.falcon-motors.com.ua

вул. Батозька,1 
(067) 174-70-76
(093) 806-10-90
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АВТОВИКУП2

Срочный выкуп авто в Виннице 
и области. Выкуп после ДТП 

и кредитный

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

shambrik@gmail.com
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АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ3

Аварійне відкриття автомобілів. 
Виготовлення автоключів, 

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

Зміна секретності

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

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

СТО 
Инжектор 

Дизель Сервис

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

любые.

ул. Айвазовского, 
28-а

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

АВТОСЕРВИС- 
ШИНОМОНТАЖ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ОЧИСТКА ФОРСУНОК ИНЖЕКТОРА,

РЕМОНТ ХОДОВОЙ. РИХТОВКА ALU ДИСКОВ
НОВАЯ РЕЗИНА И ДИСКИ

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

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

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

головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 
Шліфування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Костя Широцького 
(Щорса), 14А

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

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

2012signal@gmail.com

АВТОШТОРМ

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

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

“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

тел.: (0432) 69-77-00
 (067) 741-09-03
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autoSPA
Центр сервісного обслуговування автомобі-
лів. Професійна мийка, хімчистка, прання 

килимів. 
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО

Працюємо з 800 до 2200

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

(067) 131-46-24

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

Діагностика, ремонт 
будь-якої складності

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

(063) 105-44-99
(063) 660-94-74
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ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА4

Продаж велосипедів та аксесуарів
ремонт та обслуговування велосипедів

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

ремонт, обслуговування лиж та сноубордів

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



51

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

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ6

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

(Renault, Газель)
(067) 799-03-16
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БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА7

ТОВ 
«ГЕВІНЕР»

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

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

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

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

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ8

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

Граніт (брущатка), кварцит, мармур.

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

www.mramorvn.com.ua

Цемент «Зодчий»
Тримає міцно 

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

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами 

марки М-100, М-75

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

(067) 430-89-60
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тел.: (0432) 69-83-81, 65-82-82, 65-82-81

ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ9  

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

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19

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

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

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

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

тел.: (096) 468-34-09
(093) 631-04-99



58

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

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

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

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

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ11

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ 10

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

Продаж і встановлення

вул. Тімірязєва, 56
(067) 799-42-90

e-mail: 
sanya025@inbox.ru

ФОП Стасенко
Ламінат

«Затишний дім»

Ламінат Kronopol, Platinum.
Шпатлівка Evrogips, Saten.

Сухі будівельні суміші Master

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

(098) 227-23-17
(067) 236-00-05

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

Утеплення фасадів будинків: «ке-
роїд», «баранець», «мозаїка».

Гарантія 10 років!
(068) 303-00-34
(093) 304-00-34
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Копання криниць
в будь-яку пору року

Продаж і доставка кілець   
                                                  70 та 80 см

(068) 210-98-21
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ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ12
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ13

Будівельно-монтажні роботи:
металочерепиця, профнастил, 

мансардні вікна, водостічні сис-
теми,утеплювачі 

www.abs.vn.ua

вул. Князів Коріатовичів 
(Свердлова), 7

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

(067) 430-80-46

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

вул. Соборна, 85,
каб. 12

тел.: (068) 786-31-30
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)14
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ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ15

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

опалення, вентиляції, очистка води

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

(067) 442-77-68

КЛІМАТ БУД СЕРВІС
Вентиляція. Кондиціювання

Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої 
вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-00, (073) 430-10-00

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

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Миколи Оводова 
(Козицького), 63

тел.: (0432) 67-16-66
(067) 409-17-89

e-mail: myteos@ukr.net
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ТЕХНІЧНІ ГАЗИ16

НАТЯЖНІ СТЕЛІ17

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

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

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

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

вул. Воїнів-Інтернаціоналіс-
тів, 14А

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ18

Вікна, двері, балкони 
від виробника

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

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 
високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом

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

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

ЖАЛЮЗІ Жалюзі білі та кольорові,
москітні сітки

Швидко. Якісно. За розумні ціну

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, 
балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

(097) 328-22-20
(067) 789-92-89
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ19

Салони фабричних кухонь, 
дверей, меблів. 

Офіційні дилери в м. Вінниця

Салон “Двері. Кухні” 
(вул. Зодчих, 20),

Салон “ELNOVA” 
(ТЦ “Plaza park”) 
(098) 891-61-90

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

оплати частинами та продаж в кредит.

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

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

Входные бронированые двенри с деревян-
ными накладками.

Межкомнатные двери из массива дерева.
Кухни и мебель под заказ.  

вул. К. Василенка 
(30-лет Победы), д.9 

ТД «АТОМ»
(096) 555-79-55

www.vipartwood.com
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Двері вхідні броньовані вітчизняного 

виробництва за найкращою ціною.
Виготовлення за індивідуальним заказом.

Спеціальні умови для дилерів

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

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

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

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

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



77

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

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ21

Метало-
конструкції 

будь-якої 
складності

Павільйони, сходи, навіси, 
огорожі, ворота, будь-які 

зварювально-монтажні роботи 
тел.: (068) 211-97-15
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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

Изготовление эксклюзивных кованых изделий 
по индивидуальным заказам любой сложности 

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

и неповторимый дизайн

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

www.svarog-kovka.com.ua
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БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ22
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САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 23

КОМПЛЕКСНА 
ОСЕЛЯ

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

обладнання

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

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

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

Меблі на замовлення. 
Доставка та монтаж безкоштовно. 

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

(097)-343-34-07
(093)-779-82-27
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МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 

ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.
КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ, 

ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.  
БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

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

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

117-77-61

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

Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника

вул. Гонти, 39А, 
оф. 104

(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03
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ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. 24
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ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ25
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ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ26

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ, 

ПАЛЬТО, КУРТКИ

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

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

(097) 887-93-83
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ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ27

ЄВГЕНІЯ
ШТОРИ  ТЮЛЬ

спеціалізований
салон-магазин

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

(097) 133-34-33

Килими. Ковдри. 
Подушки. 

Постільна білизна.

вул. Коцюбинського, 78
вул. Юності, 18

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

САЛОН-МАГАЗИН ШТОР ТА ГАРДИН
Підбір гардин та оформлення вікон. 

В асортименті магазину: штори, 
гардини, карнизи, сонцезахисні систе-

ми, аксесуари.

вул. Пирогова 103 Б, 
тел: (093) 903-79-05,

(063) 527-04-05
shtory-verdi.com.ua

ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ28

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

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

www.malatko.vn.ua 
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СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ 29

СПОРТИВНІ ТОВАРИ30

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ31

Крамничка  
«Здоров’я»

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

фіточай.

вул. Коцюбинського, 34,
ТЦ «Жовтень»

тел.: (093) 858-20-28,
(097) 624-35-93
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ32

Высококачественное повидло 
и кондитерские начинки, также: джемы, 

пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

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

www.loveluka.ua

МЕД ВІД ВИРОБНИКА 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ

вул. 600-річчя, 15
(ТЦ  «Уют»)

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

meduvsim.vn.ua
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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ33

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ. 
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, КВІТИ34

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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СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ35

КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ36
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Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
69-32-59

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

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

«Workstations».

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

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

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ. 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ37

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

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

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

(063) 804-01-74

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

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

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

казкотерапія, ейдетика, логоритміка, малювання.

вул. М.Кошки, 7а, 3-й 
поверх

Тел.: (093) 733-46-30, 
(067) 409-46-95
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Дитячій навчальний заклад 
позашкільної освіти з гуманітарним 

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

мов

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

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

ua

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

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

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

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

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

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

www.babycenter.com.ua

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ38

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
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АВТОШКОЛИ39
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Переферійна підготовка 
водіїв категорій: А, А1, В, С1, С.

вул. Келецька, 62 
(ЗОШ № 15)

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

www.avtolider.vn.ua

Автошкола «7777» запрошує 
на навчання водіїв категорій: 

А, А1, В, С, С1

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

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

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

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

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

WWW.
AVTOSHCOLA.

COM.UA

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

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

вул. Привокзальна, 38 
(Вінницький коледж на-

ціонального університету 
харчових технологій)

Підготовка водіїв всіх категорій.
19 років досвіду! 

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

profauto.vinnitsa.com

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



95

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

СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ40

zumba® 
fitnes

Ваш вес - это всего лиш разница между 
получеными и потрачеными 

калориями! 
Потратьте их вмести с нами!

вул. Замостянська, 33
(097) 705-70-24

vk.com/club101835376
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АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА41

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

землевпорядні роботи, геодезія. Оцінка для цілей 
оподаткування

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

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

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

ТОВ «ЦЕНТР 
«ЕКСПЕРТНА 

ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

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

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

майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування

пр. Юності, 18, оф. 507
(ТРЦ Дастор)

тел.: (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82

www.expert.prom.ua

ФОП
 Горобець В.В

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку 

нерухомості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок

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

(067) 300-10-48

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

виконуються висококваліфікованими аудито-
рами та досвідченими спеціалістами в сфері 

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

Хмельницьке шосе,13, оф. 
103-105

тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19

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

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

в т.ч. для оподаткування

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

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

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА 
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:

нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Технічні звіти. 

Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

НЕРУХОМІСТЬ42
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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 ПОСЛУГИ43

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

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

нальних провадженнях, вирішенні цивільних 
та сімейних спорів

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

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

Skype: mobile.tsl              
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ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ44

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

НОТАРІУСИ45

НОТАРІУС
ПАВЛЮК

Ірина Іванівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

пр. Коцюбинського, 
37/1

тел.: (0432) 26-36-14

НОТАРІУС 
СОРОЧИНСЬКА 
Ірина Георгіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

vinnotar@mail.ru

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

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

НОТАРІУС 
СТЕБЛЮК 

Наталія 
Володимирівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-Сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

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

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

НОТАРІУС 
 КУРБАТОВА

Світлана 
Пантелеймонівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

sitronas@yandex.ru

НОТАРІУС 
 ПАРФЬОНОВ 

Ігор 
Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. Вінниця
вул. Соборна, 85

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

Оксана Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний 
округ.

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

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

Віноблдрукарні)
тел.: (0432) 67-10-56

(067) 383-32-82

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО
Валентина 
Василівна

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

дарування. Засвідчення документів, 
доручень та заповітів

вул. О. Довженка, 36
(Ленінградська)

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

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК 

Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
БІЛОУС

Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

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

НОТАРІУС
КРИВЦОВ 

Дмитро Валерійович

Часи прийому: 
Пн.-Пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

Нд. - вихідний

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

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

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

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

Субота, Неділя - вихідні.

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

55-08-88

НОТАРІУС
КОРОЛЬ 

Олена 
Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:

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

 e-mail: me76@mail.ru

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

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

Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

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

Субота-неділя за домовленістю.

вул. Визволення, 10, 
оф. 1

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

d.inna7101@gmail.com

НОТАРІУС
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

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ, 
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ46

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

ВІННИЦЯ-ЄЛЕНЯ ГУРА
Прямий рейс без пересадок

Щоденний виїзд 
з України та Польщі

в Україні 
+38 068 214-55-13(Viber) 

+38 073 030-04-87
у Польщі

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

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

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

комфортабельними 
автобусами Neoplan

тел.: (097) 501-14-55
(093) 998-71-79

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

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ47

Заміський клуб сімейного 
відпочинку. Великий будинок і 

фінські будиночки. Карпатський 
чан та баня на дровах.

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

www.comarovo.com.ua
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Всі види перекладів (усні та письмові), 

нотаріальне засвідчення, легалізація документів, 
проставлення штампу «Апостиль» в МінЮсті, 

МЗС, МОН, МОЗ, консульствах іноземних держав, 
підготовка документів на виїзд ПМЖ, 

працевлаштування, візові анкети

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

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

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

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

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ 

•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

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

РОБОТА49

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

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ48

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

Реферати, курсові, контрольні

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

(097) 949-52-12

 
Консультаційний візовий центр. Польська 

робоча віза. Віза від Воєводи - Р обоча. 
Віза в США на 10 років

вул. Некрасова, 24              
(4 поверх)

тел.: (063) 033-04-05, 
(095) 403-04-80,
(068) 494-04-00
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ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Широкий выбор школьной формы. 
Детские костюмы на любую тему. 

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

вечерних платьев. 

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

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

www.atele-arlekin.com

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

хутра. 
Піко. Висока якість за помірну ціну

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

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

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ50

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

 
Ательє «ТЕТЯНА»

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

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

вул. Зодчих, 16 
(під аркою)

тел.: ((096) 393-40-53
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СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ51

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

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

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

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

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

вул. Хмельницьке шосе, 13 
(каб. 113)

тел.: (0432) 60-34-21
(098) 799-60-19

www.dataprint.vn.ua



106

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

  ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ  
  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ52

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
(097) 767-84-82www.starsat.com.ua
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ПП
“АТІС УКРАЇНА”

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

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

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

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

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

ВІДЕОНАГЛЯД. 
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Запрошуємо до співпраці будівельні організації

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-00

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ53
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РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ54

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ 
ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ55

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, ШТАМПИ56

 

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

Всі види поліграфічних послуг та 
сувенірної продукції

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70

32-70-77
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА57

ВЕСІЛЬНА
ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА
Від Олександри Харькової

та Сергія Пироговського

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

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

Свадебная, семейная и детская 
фотосъемка. Печать фотокниг. 

Аренда фотостудии. Аренда декора

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

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА58

Надаємо всі види фотопослуг: -  весільна;  
-  сімейна; -  фото на природі; -  портфоліо;  

-  рекламна; -  предметна. Фотозйомка свят, 
корпоративів та урочистостей. Виготовлення 

фотокниг та картин на холсті. Сувенірна продукція.

просп. Космонавтів, 20 
(вхід з двору)

     тел.: (096) -70-22-368
     photoalbom.net.ua

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

дельная. Монтажи, спецэффекты.
Сергей Сергеевич

Тел.: (097) 213-05-02
(093) 879-22-37

www.fotograf.vin.ua
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ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ59

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

рукавички, біжутерія 

вул. Коцюбинського 
33/3 (напроти поло-

гового будинку)
тел.: (098) 583-83-93

 ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ. 
 ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ 60
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Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

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

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ61

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

пологового будинку, 
VIP-зустрічей.

Станемо прикрасою будь-якого свята.

(067) 725-18-78
(093) 452-73-33

Лімузини у Вінниці.
Комплексні транспортні послуги. 
Організація урочистостей,весіль.

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

www.ikvaprokat.com



113

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

limo-lux.com.ua
Прокат лимузинів у Вінниці. 

Ласкаво просимо до світу 
лімузинів

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

САЛОНИ КРАСИ. 
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА62

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

Нарощування вій. Художній розпис

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

(093) 696-05-14
lux_studio_

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

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

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

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

салон 
краси 

«ОКСАМИТ»

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

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

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

пудрою. Малюнок, дизайн. Педікюр. Усі види макіяжу

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

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

instagram.com/salon_
oksamit

Стрижка. Плетение косичек. 
Покраска волос. Наращивание ногтей. 

Гель-лак покрытие. 
Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

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

(094) 903-47-71

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

Пирсинг. Обучение. Магазин

ул. Архитектора 
Артынова, 51

тел.: (067) 274-91-48
www.tattoo.vn.ua
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ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ63

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»

тел.: (050) 451-87-19
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ64

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ65

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

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

Подаруйте собі незабутню 
атмосферу свята!

www.prestigehall.vn.ua

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

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

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

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

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького 

шосе
тел.: (0432) 56-74-99

(098) 002-92-86

Великий зал на 300 осіб
Маленький номер на 100 осіб

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

Об’їзне щосе біля Зах. 
автовокзалу

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

http://dykanka.vn.ua



116

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

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

оренда альтанок з мангалами від 500 грн, 
будиночків від 700 грн, лазня від 200 грн

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

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

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

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



117

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



118

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



119

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

САУНИ66

сауна
«Дар’я»

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

кімната відпочинку

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

(096) 42-000-71
«Аквамарин» - 

спортивный комплекс  для всех!
Индивидуальный подход – 

наш имидж! 

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

Цілодобова баня на дровах, 
сауна, басейн.

Все для Вашого гарного відпочінку!

с.м.т. Десна, 
вул.Гагаріна,10

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

ГОТЕЛІ67

МЕДИЧНІ ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ68

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

Пропонуємо повний спектр УЗД для всіх 
бажаючих будь-якого віку – від 

доплерографії до 4D обстеження вагітних. 
На Вас чекає найсучасніше обладнання та 

кваліфікований персонал.

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

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

medilux.com.ua
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ 
Здоровий хребет та суглоби 

без операцій та ліків

пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

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

Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

вул. А. Кримського 
(Ленських Подій), 50

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

www.kovalenko.vn.ua
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МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ69

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

тел.: (0432) 57-61-34, 
67-10-42, 

(063) 274-09-54
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ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА70

Чумаченко 
Вячеслав

Владимирович

Винницкий семейно-консультативный 
психоаналитический кризисный центр. 

Сексолог, психолог-психотерапевт. 

тел.: (0432) 57-91-40,
59-71-54,

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

Деркач 
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

Кандидат педагогічних наук, доцент 
практичний психолог, арт-терапевт

ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА  СІМЕЙНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 ДЛЯ  ДІТЕЙ  ТА  ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

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

e-mail: derkach_art@
ukr.net

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ71

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

Акваріуми Акваріуми: 
 виготовлення, дизайн, сервіс

тел.:(097) 698-59-70
facebook: 

Микола Паламарчук

Євроаптека Сучасна багатопрофільна 
мережа аптек

тел.: (0432) 52-61-00
(097) 526-10-10

Ми лікуємо кожного і дякуємо 
Вам за довіру!

вул. Київська, 136-Г
(0432) 66-48-60
(068) 955-30-30
(063) 955-30-30 
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Ветеринарная клиника.
Предоставляем помощь домашним животным.

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

Хмельницкое шоссе, 
103-А

тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01

www.viphvist.com.ua
Вінницький 

ветеринарний центр
«ЮПІТЕР»

ЦІЛОДОБОВО

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

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

Виклик лікаря (067) 430-94-91

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

вул. Костянтина 
Василенка, 16

тел.: (067) 430-80-28 
(0432) 60-20-33
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ПРАЙС НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ БЛОКІВ

Назва Розмір, см2 К-ть місяців К-ть виходів Ціна, грн

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

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

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

Блок на обкладинці (1 сторінка) 40 3 1 890

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

Перша сторінка в довіднику 225 3 1 890

Сторінка внутрішня (в довіднику) 225 3 1 690

Друк візиток (1000шт.) 300/330

Друк флаєрів (1000шт.) 400/450
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