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ОСНОВНІ ПОМИЛКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕСІЛЛЯ
День весіля для кожної сім’ї є ню і хвилювання. І в цей час
єдиним та неповорним. Пам’ять дуже легко піддатися нервовопро який залишається на все му збудженню і забути поснідажиття. Проте, інколи молоді ти. А поїсти просто необхідно!
допускаються дрібних помилок Відповідально віднесіться до
які можуть стати причиною ве- переліку страв – їжа повинна
ликих проблем.
бути калорійною і не важкою на
Так останнім часом з’явилася шлунок.
традиція організовувати паруЗавжди перевіряйте трансбоцькі та дівочі вечірки перед порт перед виїздом. Трапляливесіллям. І в більшості випад- ся випадки, коли наречені виків, на таких вечірках, напої ходили з авто в плямах мазуту,
бувають сильно алкогольними. смоли, бруду і т. д. А це не доТому, щоб не проспати власно- давало їм хорошого настрою.
го весілля і не з’явитися перед Тому дружби і дружки повинні
гостями з запухлими від недо- обов’язково перевіряти транссипання очима. Прощання зі порт перед тим, як туди сядуть
своїм безтурботним холостя- молодята. Перевіряти слід рецьким життям потрібно робити тельно і прискіпливо.
хоча б за кілька днів до весілля
Візьміть із собою змінне взуті, в жодному разі не робити на- тя. Взуття, котре одягають напередодні весілля.
речені в день свого весілля,
Ще одна зпоширених поми- традиційно повинно бути нолок, напередодні весілля лягти вим. Тому досить часто зустріспати після другої години ночі. чаються випадки, коли наречені
Підготовка до весілля та хвилю- після першого подружнього
вання напередодні часто стають танцю, знімають взуття. Просто
причиною того, що наречені у за кілька днів до весілля взуття
ніч перед весілля сплять, в кра- потрібно потрохи розношуващому випадку, 5-6 годин. В ре- ти.
зультаті, після дуже насиченого
Не забувайте і про набір найподіями дня, вони приходять необхідніших
медикаментів.
до весільного залу і буквально Протягом дня з молодятами,
„просипають” своє весілля.
дружками, батьками чи гостяНе варто забувати про сніда- ми можуть відбуватися прикрі
нок перед початком одягання. інциденти, наприклад: переЗвичайно, приємне збудження хвилювався, розболілася голоі посмоктування під ложечкою ва, підвів шлунок і т. .д. Тому,
накладаються на легку метуш- дружка постійно повинна мати
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зі собою міні-аптечку.
Дуже ретельно спланувати час, щоб не запізнюватися
у найвідповідальніші місця. В
цей день одружуєтесь не тільки
ви. Одночасно з вами цей важливий крок у житті роблять від
кількох десятків до кількох сотень пар у вашому місті. І щоб
уникнути черги, кожній парі чи
в Загсі чи в церкві призначають
певний час. Але, якщо ви запізнилися, ризикуєте опинитися у
хвості черги і майже половину
весілля прочекати.
І напевно саме найголовніше,
завжди зберігайте спокій та не
панікуйте. Це допоможе вийти
майже збудь-якої ситуації.
Галина Левицька,
начальник Вінницького
міського відділу ДРАЦС

2017 РІК ЧЕРВОНОГО
ВОГНЯНОГО ПІВНЯ

У 2017 році господарем року, згідно
з гороскопом, буде акуратний, елегантний і педантичний Червоний Вогняний Півень.
Він вкрай педантичний і скрупульозний, дуже любить порядок у всьому. Тому це позначиться на всіх сферах, як у кожної людини зокрема, так і
в світі загалом. Багато проблем і негараздів у цьому році вирішеться. Такий
же порядок настане і в емоційному
плані. Нарешті в голові проясниться, і
ви зможете прийняти рішення, яке так
давно шукали.
Багато астрологів сходяться на думці, що особливу увагу необхідно приділити економічним питаням та питаням кар’єри. Символ 2017 року дуже
любить цілеспрямованих і діяльних
людей. Тому все можливо, варто лише
проявити працьовитість і силу волі.
Але не все так радужно, як здається
на перший погляд. Червоний Вогняний Півень вкрай амбітний, самозакоханий і нестриманий, а це говорить
про те, що 2017 рік буде переповнений різними конфліктами і сварками
з близькими людьми, з керівництвом,
колегами і сусідами. Що ж, головне
постарайтеся проявляти терпимість
і поблажливість. Це лише негативна
енергія 2017 року, з якою під силу впоратися кожному з нас, а от налагодити
зіпсовані відносини зі значимими для
нас людьми часом буває неможливо.
Але в цьому є і позитивна сторона,
адже завдяки вирішенню конфліктних
ситуацій ми стаємо старші та досвідченіші. А що може бути цінніше цього,
чи не так?
Червоний Вогняний Півень також є
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символом оновлення, початку нового
етапу в житті. Це якраз той момент,
яким варто скористатися, щоб щось
змінити у своїй долі. Не сидіть на місці, і йдіть до своєї мети, а якщо Червоний Вогняний Півень побачить вашу
завзятість, то обов’язково допоможе
вам і подарує щасливий випадок, який
круто змінить ваше життя на краще.
Астрологи застерігають і тих, хто
схильний думати про погане і нагнітати ситуацію. Символ 2017 року може
розсердитися і провчити вас. Тому
якщо ви бачите, що до вас наближаються проблеми, зберігайте холоднокровність і розважливість. Не
потрібно також виявляти і надмірну
наївність, зніміть рожеві окуляри і
подивіться на своє життя більш реалістично, може вже давно пора щось
поміняти і перейти до наступного етапу свого життя.
Очікується також і сплеск любовних
емоцій і почуттів. Заміжнім і одруженим раптом захочеться завести інтрижку на стороні. Пам’ятайте, що ці
почуття пройдуть і такі стосунки не
мають майбутнього, а от сім’ю ви можете зруйнувати таким чином. Тому
краще цей емоційний сплеск повністю
подарувати своїм дружині/чоловікові.
Повірте, якщо ви так зробите, то у
ваших відносинах знову настане медовий місяць, а ваша половинка розкриється зовсім з несподіваного для
вас боку.
Людей, народжених у рік Червоного Вогняного Півня не можна назвати простими і легкими у спілкуванні.
Вони зарозумілі, часом самозакохані.
Але в цьому є і позитивна сторона,
адже в такому випадку вони розбірливі у виборі друзів, вкрай обережні
і вміють стежити за собою. Такі люди

з самого дитинства люблять покрасуватися перед дзеркалом і хизуватися
красивим вбранням.
Ті, хто народжується під знаком Вогняного Півня зазвичай виростають
прекрасними ораторами, що дозволяє
їм стати лідером у будь-якій компанії.
А працьовитість і сила волі допомагають досягти успіху у будь-якій області.
У справі вони скрупульозні і послідовні, тому все, за що не візьметься Вогненний Півень виконано ідеально.
Народжені в рік Півня зазвичай
хороші сім’янини, які трепетно ставляться до своїх домочадців. Вони
дбайливі і господарські, але якщо їх
чоловік або дружина захоче взяти владу в свої руки, то навряд чи це вийде,
смиренність і лагідність це не про них.
Обмежувати і ставити рамки з такими людьми ні в якому разі не можна,
це знизить їх бажання спілкуватися, в
роботі з таким начальством вони ліниві та непослідовні. Їм просто стане
нудно і нецікаво.
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НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

У людей, передусім похилого віку,
виникає багато запитань щодо способів розпорядження нажитим майном. Зазвичай, запитують, що краще
обрати: договір дарування чи договір
довічного утримання?
За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому іншій стороні (обдарованому)
безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір дарування є безоплатним, тому дарувальник не має права
вимагати від обдарованої особи зустрічних дій майнового або немайнового характеру.

Предмет
договору дарування
може бути будь-яке майно (як індивідуально визначені речі, так і
речі, визначені родовими ознаками),
не вилучене з товарообороту і яке
може бути у власності особи, якій
воно дарується. Дарунком можуть
бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі
речі. Дарунком можуть бути також
майнові права, якими уже володіє
дарувальник, або які можуть виникнути в майбутньому.
Сторонами у договорі даруван-

ня можуть бути як громадяни, так
і юридичні особи. Укладення договорів дарування громадянами має
здійснюватися з дотриманням загальних правил цивільного законодавства про їх дієздатність. Договір
дарування також може бути припинено з причин: відмова однієї зі
сторін; розірвання договору дарування; недійсність.
1) недотримання в момент укладення договору стороною (сторонами)
таких вимог:
-волевиявлення учасника правочину
має бути вільним і відповідати його
внутрішній волі;
-правочин має бути спрямований на
реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин,
що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх,
неповнолітніх чи непрацездатних
дітей;
2) договір є недійсним, якщо його
недійсність встановлена законом: у
разі недотримання вимоги закону
про нотаріальне посвідчення договору; укладення договору дарування
від імені неповнолітнього без згоди
органу опіки та піклування не потребує рішення суду;
3) також договір є недійсним в разі:
недотримання письмової форми;
вчинення під впливом помилки; обману; насильства; під впливом тяжкої обставини, тощо. В цьому разі
недійсність встановлюється судом.

Білоус Ольга Борисівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу
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ДЕНЬ БІЛИХ ПЕЛЮСТОК

17 листопада у світі відзначають Міжнародний день недоношених дітей. Саме
цього дня у 2009 р. з ініціативи Європейського фонду догляду за новонародженими
дітьми у Відні на площі святого Михайла
професори університетської клініки Арнольд Поллак та Ангеліка Бергер запустили в небо 500 білих кульок – рівно стільки,
скільки дітей народилось передчасно у
Відні того року. Щоб підкреслити особливу тендітність і незахищеність таких дітей,
цей день назвали Днем білих пелюсток. У
2010 р. це свято відзначалось вже у 12 Європейських країнах.
В усьому світі щорічно близько 15
мільйонів дітей народжується передчасно, це в середньому кожна 10-та новонароджена дитина на планеті.
На жаль, передчасно народжені діти
мають великий ризик щодо смертності
та інвалідності. І чим менший термін гестації, тим вищий цей ризик (за світовою
статистикою від 5% до 90%). Проте недоношеність - це не вирок, це діти, яких
необхідно виходжувати і боротися за їх
життя та здоров’я.
На сьогодні завдяки праці та натхненню лікарів, смертність недоношених дітей
зменшилась в рази та значно покращилась
якість життя недоношених дітей з масою
тіла до 1000 гр. При належному виходжуванні, відповідному оснащенні неонатальних відділень, ранній реабілітації,
ефективному катамнестичному спостереженні показники інвалідності і малюкової смертності можна значно покращити.
Більшість таких дітей через 1-2 роки не
відрізнити від своїх однолітків, народжених вчасно.
Проте, залишається вагомою фінансова
сторона проблеми виходжування передчасно народжених дітей. Виходжування
недоношених – дуже дорогий процес.
Лікування, реабілітація та виходжування
однієї дитини з масою тіла при народженні менше 1000 гр. коштує від 50 до 100 тис.
доларів в рік. Серйозні затрати необхідні
на закупівлю складного обладнання (інкубатори, респіратори, монітори тощо),
яке дозволяє не тільки створювати для
дитини умови, наближені до внутрішньо-

утробних, але й виконувати частину ще не
сформованих функцій організму: допомагати дитині дихати, отримувати харчування.
Залишаються серйозними і психологічні проблеми родин, в яких є передчасно
народжені діти. Адже народження недоношеної дитини - це серйозний стрес для
батьків, які потребують не тільки якісного
лікування їх малюків і матеріальної підтримки родини, але й психологічної допомоги. А знання про те, що недоношеність
- не вирок, і що величезна кількість недоношених новонароджених виросли не
тільки здоровими і повноцінними, але й
видатними людьми, дуже важливі. Так відомо, що недоношеними народились Наполеон, Ісаак Ньютон, Уїнстон Черчиль,
Альберт Ейнштейт, музикант Стіві Уандер та багато інших відомих людей, яким
вдалося досягти неймовірних успіхів, незважаючи на їх складний життєвий старт.
На сьогодні в Україні родина, яка має
передчасно народжену дитину, просто
не в змозі справитись з цією проблемою
самотужки. Тому надзвичайно важливо
привернути увагу громадськості до цієї
найвразливішої категорії немовлят. Благодійні акції, концерти, доброчинні заходи, які проводяться в Міжнародний день
недоношених дітей мають на меті проінформувати суспільство, донести важливість проблем виходжування недоношених, з якими стикаються лікарі та сім’ї,
які мають передчасно народжену дитину,
допомогти їм найти підтримку, розуміння
та вихід з даної ситуації.
Батькам недоношених немовлят, медикам, які їх виходжують достеменно відомо, що ніхто так не бореться за своє життя, як передчасно народжені немовлята.
Ця цілеспрямованість, прагнення жити,
неодмінно допоможе їм гарно розвиватися, бути здоровими та досягти успіхів.
Обласний спеціаліст, відповідальний за
проведення методичної
роботи за фахом «неонатологія»,
лікар-неонатолог Гомон Р.О.
Зав. інформаційно-аналітичним відділом ВОДКЛ,
лікар-неонатолог Дзема І.О.
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СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав
та обов’язків на випадок своєї смерті.
Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
Спадкоємцями можуть бути одна або
кілька фізичних осіб, незалежно від
наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.
Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування
будь-яку особу з числа спадкоємців
за законом. У цьому разі ця особа не
може одержати право на спадкування.
Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які
мають право на обов’язкову частку
у спадщині. Частина спадщини, що
не охоплена заповітом, спадкується
спадкоємцями за законом на загальних підставах. Заповіт складається у
письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.
Заповіт із заповідальним відказом
- це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу
(вказаній іншій особі) будь-яке майно, виплатити йому певну суму грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його
частиною тощо. Умова, визначена у
заповіті, має існувати на час відкриття спадщини. Потрібно зазначити, що
умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або
моральним засадам суспільства.
Зміна та скасування заповіту
Заповідач має право у будь-який час
внести до заповіту зміни. Крім того,
Заповідач має право у будь-який час

скасувати заповіт. Також Заповідач
має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій
він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто. Кожний
новий заповіт скасовує попередній і
не відновлює заповіту, який заповідач
склав перед ним.

Виконання заповіту
Для виконання заповіту визначається його виконавець. Він може бути
визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений
за ініціативою спадкоємців. Виконавець заповіту здійснює всі необхідні
дії з метою здійснення волі Заповідача,
записаної у заповіті.
Повноваження виконавця заповіту
тривають до повного здійснення волі
спадкодавця, яка виражена у заповіті.
Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за
місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

Домбровська Інесса Євгенівна,
приватний нотаріус
Вінницький міський
нотаріальний округ
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ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗУ

Остеопороз - системне захворювання скелету, що супроводжується зниженням кісткової маси
та порушенням її якості (мікроархітектоніки), що призводить до
крихкості кісток, яка супроводжується переломами при незначній травмі.
85% захворювання відносяться
до первинного остеопорозу, переважно
постменопаузальному.
Остеопороз дуже розповсюджене
захворювання. Остеопороз має
кожна третя жінка та кожний четвертий чоловік в віці 50 років та
старше. Як і для других хронічних
захворюваннях, для попередження важких наслідків остеопорозу важливі рання діагностика та
своєчасно почате лікування. Разом
з тим більшість пацієнтів не знають про наявність в них остеопорозу та не отримують лікування.
Фактори ризику остеопорозу:
- вік старше 65 років;
- жіноча стать;
- попередні переломи при невеликій травмі;

- схильність до падінь;
- спадковість (сімейний анамнез
остеопорозу);
- системний прийом глюкокортикоїдів;
- паління;
- недостатнє вживання кальцію;
- зловживання алкоголем;
- індекс маси тіла < 20 кг/м2 або
вага менше 57 кг.
Фактори ризику падінь:
- низька фізична активність;
- немічність;
- порушення зору;
- порушення сну;
- прийом препаратів, що викликають головокружіння.
Для профілактики остеопорозу корисні ходьба, масаж, засмага,
фізичні вправи. Дівчаткам в сім’ях
яких були випадки остеопорозу
потрібно займатись спортом.
Для профілактики остеопорозу
потрібно подбати про збільшення
кількості кальцію в харчуванні.
Основні джерела кальцію є молоко і молочні продукти, сир, зелені
овочі (петрушка, салат листовий,
цибуля), бобові, горіхи, риба, цитрусові.
Також важливо якщо є зайва
вага, то для зменшення навантаження на суглоби рекомендується
схуднути. Але швидке зниження
ваги погано для кісток, так як при
різкому схудненні відбувається
зменшення і речовини кісткової
тканини. Рекомендуються маложирні і знежирені молочні та кис-
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ломолочні продукти, так як після
споживання молочних продуктів
концентрація кальцію в крові змінюється повільно. Із молочної їжі
краще давати перевагу творогу та
кефіру.
Рекомендовані добові норми
вживання кальцію у людей різної
статі та віку:
Група
Рекомендована норма
кальцію, мг
9-18 років
1300
19-50 років
Чоловіки
1000
Жінки
1000
Старше 50 років
Чоловіки
1500
Жінки
1500
Вагітність
1000-1500
та лактація:
жінки
Вміст кальцію в різних продуктах харчування, мг на 100 г продукту:
Продукт
харчування
Молоко
(1,5%, 2,5%,
3,2%)
Сметана 20%
жирності
Кефір
жирний
Творог
Йогурт

Кальцій (мг)
120
86
120
150
124
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Сир
голландський
Бринза з
коров’ячого
молока
Плавлений сир

1000

Судак в
томатному соусі

507

Риба
свіжа - мінтай
Петрушка (зелень)
Салат
листовий
Кунжут
Мигдаль
Морква
Капуста
білокачанна
Малина
Апельсин
Квасоля
Крупа вівсяна
Крупа
гречана
Хліб
пшеничний
Абрикоси сушені
Яйце
Молочний
шоколад
Смородина
чорна

40

530
760

245
77
1474
273
46
48
40
34
150
64
70
37
166
55
199
36
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У засвоєнні кальцію організмом
бере участь магній - він допомагає
утримувати кальцій в кістковій
тканині. Вітамін В6 підвищує засвоюваність магнію. Для кращого
засвоєння кальцію організмом необхідні вітаміни А та Д. Засвоєнню
кальцію заважають шкідливі звички, особливо зловживання алкоголем, куріння, кофеїн у великій
кількості, недолік фізичної активності. Кальцій засвоюється тільки
за умови нормального функціонування шлунка та кишечника, такі
хвороби як гастрит, виразкова
хвороба, панкреатит, холецистит
можуть знижувати всмоктування
кальцію на 80-90%.
Для того, щоб організм добре
приймав їжу, потрібно організувати харчування по режиму. Снідайте, обідайте та вечеряйте в один і
той же час. Не наїдайтесь на ніч.
Лікар-ендокринолог Костюк Н.В.
Вінницький обласний
клінічний
високоспеціалізований
ендокринологічний центр

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЮ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

З 1 січня 2016 року вступили в силу нові
зміни в державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно. Зупинимося на підставах, з яких державний реєстратор відмовляє в державній реєстрації речових прав.
Вказана норма регулюється ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Відмова у державній реєстрації прав
1. У державній реєстрації права може бути
відмовлено в разі, якщо: заявлене право не
підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону; нерухоме майно або
більша за площею його частина перебуває
в іншому реєстраційному (кадастровому)
окрузі;
- із заявою про державну реєстрацію звернулася особа, яка відповідно до цього Закону не може бути суб’єктом права власності на даний об’єкт нерухомого майна
або представником такого суб’єкта;
- подані документи не відповідають вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, або
не дають змоги установити відповідність
заявлених прав документам, що їх посвідчують;
- заяву про державну реєстрацію права
власності відповідно до правочину про
відчуження нерухомого майна було подано після державної реєстрації обмежень,
вчинених щодо цього майна; заявлене право власності або інше речове право вже
зареєстроване.
2. Відмова в державній реєстрації прав із
підстав, зазначених в абзаці четвертому
частини першої цієї статті, не позбавляє
особу права повторно звернутися із заявою за умови усунення підстав для відмови у державній реєстрації прав. 3. Відмова
у державній реєстрації прав з підстав, не
передбачених цим Законом, заборонена.
Терещенко Валентина Василівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу
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ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

Оскільки утримання дитини є
взаємним обов’язком обох батьків, а не лише того, з ким проживає дитина, передбачено, що батьки можуть домовитись між собою
як про розмір аліментів, так і про
припинення права на них в зв’язку з передачею права власності на
нерухомість. Укладення договору
є цивілізованим та ефективним
засобом вирішення майбутнього спільної дитини, який влаштує
обох сторін, на відміну від непередбачуваного рішення суду.

Той із батьків, з ким проживає
дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу
опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права
на аліменти для дитини у зв’язку з
передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок,
квартиру, земельну ділянку тощо).
Такий договір нотаріально посвідчується, а право власності на
нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної
реєстрації цього права відповідно
до закону. Слід звернути увагу, що
якщо дитина досягла 14 років, вона
бере участь в укладенні цього до-

говору.
Набувачем права власності на
нерухоме майно може бути або
сама дитина або дитина і той із
батьків, з ким вона проживає, на
праві спільної часткової власності
на це майно.
У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає
дитина, зобов’язується самостійно
утримувати її. При цьому укладення договору не звільняє іншого з
батьків від обов’язку брати участь
у додаткових витратах на дитину
(тобто таких, які викликані особливими обставинами: розвитком
здібностей дитини, її хворобою,
каліцтвом, тощо).
Дуже важливо, що майно, одержане за таким договором, перебуває під особливим захистом:
на нього не може бути звернене
стягнення, також воно може бути
відчужене до досягнення дитиною
повноліття лише з дозволу органу
опіки та піклування.
Проте, у разі виключення імені
відчужувача нерухомого майна як
батька з актового запису про народження дитини, такий договір
визнається судом недійсним, а право власності за ним відновлюється.
Також договір може бути розірваний в судовому порядку за позовом відчужувача у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає
дитина, обов’язку по її утриманню.
Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу
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ОСНОВНЫЕ ПРЕГРАДЫ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ СДЕЛАТЬ ИЗ
ХОББИ ПРОФЕССИЮ

Заниматься любимым делом и зарабатывать при этом деньги. Казалось бы, почему это получается не
у всех? Ведь если человек «горит»
делом, он обязательно достигнет
в этом успеха. Однако, даже при
таком сценарии, мы сталкиваемся
с преградами, которые мешают воплотить мечту в реальность.

Удовольствие от процесса. Хобби на то и есть хобби, чтобы получать удовлетворение от самого
занятия. Этот подход идеален для
того, чтобы приятно провести
время, поднять себе настроение и
отвлечься. Но нередко мы слишком сильно зацикливаемся на самом процессе, считая, что когда-то
мечты сами собой превратятся в
реальность. Сформулируйте измеримую цель и набросайте варианты, как к ней можете прийти. В
этой точке не следует себя ограничивать, пишите все возможные
и невозможные решения, которые
приходят на ум. Любите путешествия? Определите, что конкретно
хотите делать – предоставлять услуги по организации поездок, вести блог и писать о новых местах

или создать новый сервис для путешественников. Хотите создать
сайт «о чем-то новом и интересном»? Сформулируйте, о чем конкретно будет вещать ваш ресурс и
для кого, в чем будет его особенность и ценность для читателей.
Отсутствие самодисциплины.
Хобби – это не то занятие, где мы
привыкли себя вгонять в рамки.
Поэтому так часто мы с запалом
хватаемся за новую идею, а потом
тихонечко ее забрасываем. Причин этому может быть множество
– надоело, тяжело, нет времени
или вдохновения. В таких случаях многие из нас снова начинают
довольствоваться процессом или
отодвигать цель в далекое будущее.
Не можете с собой совладать – обязательства вам в помощь. Найдите
партнера или клиента, которому
должны будете предоставить конкретный результат, возьмите некоторые задачи на фриланс или
примите участие в другом проекте,
даже на бесплатной основе.

От вдохновения к вдохновению. Именно вдохновение помогает придумывать и делать невероят-
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ные вещи. Но рабочий процесс на
вдохновении не построишь, ведь
сегодня оно может быть, а завтра –
нет. И что делать, когда «не идет»?
А если муза вернется через неделю
или через месяц? В таком случае
высока вероятность, что все планы
и цели пойдут коту под хвост. Создавайте условия для своего вдохновения. Подумайте, ради чего вы
это все делаете, сколько сил уже
положили и что получите в результате. Уберите все отвлекающие
факторы, сконцентрируйтесь на
том, что любите делать, придумайте себе поощрение и используйте
те вещи, которые вдохновляют вас
больше всего: просмотрите, что
уже сделано, или полистайте свой
план, посмотрите несколько вдохновляющих видео или включите
музыку. Помечтайте, похвалите
себя и начинайте делать.
Никто в шею не гонит. Куда спешить, если сроки мы ставим себе
сами. Хотим – трудимся, а хотим
– нет. Мы сами вправе изменить
свой график или сделать тайм-аут,
чтобы просто полениться или заняться чем-то другим. А возможно, все надо сделать по-другому?
Какой из вариантов выбрать? Не
раздумывайте, а действуйте. В любом деле есть несколько вариантов, нужно лишь принять решение
и выбрать один из них. Если не получится, сделаете по-другому. Не
расслабляйтесь и не придумывайте очередные отговорки. Придерживайтесь ранее определенного
графика, спешите воплотить свою
мечту в жизнь.
Настолько ли я хорош? Вкладывая душу в какое-либо занятие,

порой мы слишком сильно боимся
критики. А вдруг мои старания не
оценят или кто-то сделает то же
самое в сто раз лучше? Возможно,
я просто не гожусь для этого или
у меня нет таланта? Вместо того
чтобы проводить себе очередную

оценку, поверьте в себя и начните
действовать. Не стремитесь всем
понравиться, просто делайте то,
что любите, как можно лучше. Не
для кого-то, а для себя. Адекватно
оценивайте свою работу и результаты, прислушивайтесь только к
конструктивной критике людей,
мнение которых для вас важно.
Если вам что-то не нравится, исправьте это.
Если вы хотите изменить свою
жизнь и заниматься именно тем,
что приносит вам удовольствие,
перестаньте быть реалистами и
начните мечтать. Записывайте
свои идеи и фантазируйте над тем,
как бы вы хотели их реализовать.
А потом смело беритесь за работу.
И никаких оправданий – только
цель, усердие, тренировка вдохновения и четкий план.
Евгений Цио,
член Молодёжной организации
журналистов
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НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ

Згідно з законом «Про нотаріат»
нотаріальна таємниця – сукупність
відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно,
особисті майнові та немайнові права
і обов’язки тощо.
Нотаріус зобов’язаний зберігати
нотаріальну таємницю, навіть якщо
його діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна
дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на
осіб, яким про вчинені нотаріальні
дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи
іншої роботи, на осіб, залучених для
вчинення нотаріальних дій у якості
свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять
предмет нотаріальної таємниці.
Довідки про вчинені нотаріальні
дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та
юридичним особам, за дорученням
яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. У разі смерті особи чи
визнання її померлою, такі довідки
видаються спадкоємцям померлого.
У разі визнання особи безвісно відсутньою, опікун, призначений для
охорони майна безвісно відсутнього, має право отримувати довідки
про вчинені нотаріальні дії, якщо
це необхідно для збереження майна,
над яким встановлена опіка.
Довідки про вчинені нотаріаль-

ні дії та інші документи надаються
нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову
вимогу суду, прокуратури, органів
дізнання і досудового слідства у
зв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними або
кримінальними справами, справами
про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні
цих органів, з обов’язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну
таємницю, крім випадків, коли цього вимагають особи, за дорученням
яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.
На вимогу Міністерства юстиції
України з метою регулювання організації нотаріальної діяльності
нотаріуси видають підписані ними
копії документів та витяги з них, а
також пояснення нотаріусів у строк,
встановлений його органами.
Мультян Валентина Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницький міський нотаріальний
округ
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ЩО ДУМАЮТЬ ВІННИЧАНИ ПРО НОВІ НАЗВИ ВУЛИЦЬ
Закон «Про засудження коМарія (домогосподарка, 30
муністичного та націонал-со- років)
ціалістичного (нацистського)
Думаю, що зараз варто було б
тоталітарних режимів в Україні більше уваги звернути на інші
та заборону пропаганди їхньої проблеми в державі. Заборосимволіки» було ухвалено Вер- нити минуле неможливо. Відховною Радою 9 квітня 2015 р.
так, перейменування вулиць не
змінить історії. Мені незвично
чути, приміром, про вулицю
Академіка Янгеля в місті.
Влад (школяр, 12 років)
Мені не подобається те, що
перейменували вулиці. Можливо, це загалом добре, але я, мої
знайомі та друзі тепер погано
орієнтуємося в назвах.
Віктор (водій, 42 роки)
Негативно сприймаю. БагаНа Вінниччині було вирішено то років доводиться їздити в
перейменувати понад 1300 ву- різні куточки міста і за цей час у
лиць та 19 населених пунктів. пам’яті зберігалися назви площ,
Зараз в місті змінено всі радян- вулиць, провулків. Зараз поські назви вулиць. Існує чимало трібно це стерти і засвоїти нове.
поглядів на це явище. Зокрема, Щоправда, завдяки професії,
як на правильний шлях до зни- вже розібрався в змінах.
щення тоталітарної спадщини
Ігор (безробітний, 42 роки)
або ж навпаки як на недоцільВважаю, що це позитивно
ні дії в умовах сьогодення. Ми вплине на розвиток нашого
поцікавились у мешканців м. міста. Справді, потрібно відВінниці про їхнє ставлення до повідати викликам часу. Сучаспроцесу декомунізації та запи- ність вимагає таких змін, які
тали, чи вивчили вони нові на- несуть за собою, на мою думку,
зви вулиць.
покращення.
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Євгенія (пенсіонерка, 77
років)
Вже втретє спостерігаю переміни назв у державі, у зв’язку
з різними подіями. До прикладу, колись вулицю Набережну
перейменували на Блюхера, а
нещодавно вона стала Чумацькою. Мені імпонував перший
варіант, гарно звучало. Людям старшого віку буде важко
призвичаїтися до таких нововведень.
Наталя (студентка, 21 рік)
Для декомунізації потрібно
чимало фінансів, які, на мою
думку, доречніше було б використати для чогось важливішого. Маю на увазі саме сьогодення. От коли в країні настане мир
– було б чудово й вулиці перейменувати.
Дмитро (приватний підприємець, 41 рік)
Нейтрально. Тільки от не розумію, як і ким обрано нові назви. Думаю, що все ж в країні є
злободенніші проблеми. Крім
того, на це потрібні значні кошти. Більшість нових назв уже
запам’ятав.
Діана (школярка, 14 років)
Мою вулицю перейменували.
Дещо незвично, але особливих

труднощів немає.
Як виявилося, думки вінничан
кардинально різняться. Жоден
із опитаних не висловив байдужості до процесу декомунізації.
Різко негативного ставлення
не спостерігалося. Здебільшого
містяни скаржаться на незручності, які виникли у зв’язку зі
змінами назв. Дехто пояснює
своє невдоволення несвоєчасністю таких дій у державі. Мовляв, вулиці перейменувати варто, але не в умовах кризи.
На противагу окремі особи
переконані, що залишки комуністичного режиму потрібно
якомога швидше й ретельніше
знищувати. Позитивно відгукуються про нові назви та заборону всім відомої символіки.
Стверджують, що це допоможе
сформувати європейське демократичне суспільство.
Ірина Богачук
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УСПАДКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ ОСОБОЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Спадок - це сукупність майнових прав та обов’язків спадкодавця, які переходять до інших осіб
(спадкоємців).
Землі
сільськогосподарського
призначення не можуть передаватися у власність іноземним громадянам, особам без громадянства.
Відповідно, іноземні громадяни та
особи без громадянства можуть
набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах
населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами
населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна,
що належать їм на праві приватної
власності.
Передбачено, що іноземні громадяни та особи без громадянства
можуть набувати права власності
на земельні ділянки у разі: придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
викупу земельних ділянок, на яких
розташовані об’єкти нерухомого
майна, що належать їм на праві
власності; прийняття спадщини.
В той же час, допускається можливість здобуття такими особами
земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення по
спадку, але з умовою їх подальшого відчуження.

Передбачено: якщо до особи
переходить право власності на
земельну ділянку, ця ділянка підлягає відчуженню її власником
протягом року з моменту переходу такого права. У випадках, коли
земельна ділянка цією особою
протягом встановленого строку
не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за
рішенням суду. Проте, потрібно
зазначити, що облік річного строку
«добровільного» відчуження слід
вести від часу державної реєстрації права власності іноземного громадянина чи особи без громадянства на земельну ділянку.
Порядок відчуження земельної
ділянки іноземним громадянином або особою без громадянства
безпосередньо законодавством не
визначений, однак, відчуження
ус-падкованої земельної ділянки
сільськогосподарського призначення може реалізуватися шляхом
укладення іноземним громадянином чи особою без громадянства
будь-якої ци-вільно-правової угоди, що передбачена цивільним чи
земельним законодавством України, та відповідно до якої здійснюватиметься перехід права власності на земельну ділянку до іншої
особи.
Надольська Тамара Петрівна,
приватний нотаріус
Вінницького районного
нотаріального округу
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10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ВСЕ ЛЮБЯЩИЕ ПАРЫ

Как же здорово, когда в жизни есть человек, которого можно назвать любимым.
Вместе с ним любые привычные занятия
приносят особое удовольствие и приобретают другое значение.
Вы принимаете душ и сидите в ванне.
Когда ваши отношения выходят на новый
уровень, вы рано или поздно начинаете вместе принимать душ. Вы трете друг
другу спинку, ноги и наносите друг другу
шампунь на волосы. Можно даже устроить
пенную битву!
Смотрите один и тот же фильм вдали
друг от друга. Когда один из вас «подсаживается» на какой-нибудь сериал, то второй
рано или поздно делает то же самое. При
этом вы оба знаете, что посмотрели предыдущие 8 сезонов вместе. Бывает, что у
вас нет возможности быть рядом, но вы
можете одновременно начать смотреть какой-нибудь фильм, а потом обсудить происходившее на экране. Такие вещи очень
сближают!
Делите стороны кровати. Какая пара не
делит стороны кровати? Высота и длина
здесь не имеют никакого значения! Физика перестает работать, когда вы осознаете,
что маленькое тело способно столкнуть
человека большей массы.
Спите в обнимку. Один из самых трогательных моментов, который так часто
показывают в кино. Однако будем честны:
спать калачиком всю ночь просто невозможно! Когда вы спите в обнимку, ночью
настает определенный момент, когда вы
оба просыпаетесь и переворачиваетесь на
другую сторону.
Выбираете место, где можно поесть.
Когда мужчина спрашивает: «Где и что ты
хочешь поесть?», — женщине стоит перестать отвечать: «Мне все равно, любое место подойдет». Он прекрасно знает, что это
ложь! Ваш рыцарь уже на 70% догадывается, что вы выберете, и просто из уважения к вашим пристрастиям не принимает
окончательного решения.
Смешите свою вторую половинку. Умение посмеяться вместе с любимым человеком — очень важное качество. Здорово,
когда у вас одно и то же чувство юмора.
Например, так вы можете приободрить
своего партнера, когда у него не задался

день. Ведь что бы ни произошло, все в конечном итоге будет хорошо.
Переодеваетесь на глазах друг у друга. Неважно, живете вы вместе или нет,
однажды наступает момент, когда вы переодеваетесь на глазах у своего партнера.
Здесь есть один положительный момент.
Когда вам нужна помощь, чтобы застегнуть молнию или найти носки, рядом оказывается человек, который может помочь.
Это очень здорово, особенно когда не знаешь, хорошо ты выглядишь или нет.
Терпите «эти самые дни». Этот период
настолько же физически и эмоционально
болезнен для женщин, как и для мужчин.
Первые три дня — самые худшие! Когда
ваш мужчина знает об этом, то он не воспринимает крики или плач близко к сердцу. Он просто знает, что это скоро пройдет. И вы благодарны ему за это.
Выбираете хорошую тему для разговора. Годовщина или другая важная для
вас дата — замечательная вещь. Вы красиво одеваетесь, укладываете волосы. Ваш
мужчина сбривает щетину и так чертовски
красиво выглядит в своей кожаной куртке!
Но как только вы садитесь за стол, то начинаете обсуждать самые разные, не связанные друг с другом темы: новые сериалы,
друзей, идеи, как провести отпуск.
Общаетесь перед сном. Вот за это мы и
любим наших мужчин. Они всегда готовы
выслушать и делятся тем, как прошел день
и как они себя чувствуют. Это особый интимный момент в наших отношениях. А
потом мы засыпаем в объятиях друг друга.
подготовил Владимир Цио,
член Молодёжной организации
журналистов
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ

Відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державній реєстрації підлягають виключно заявлені права за
умови їх відповідності законодавству і поданим документам.
Тобто, лише наявність державної реєстрації створює презумпцію
законності права на нерухоме майно для правовласника. Без такої
реєстрації відносини, пов’язані з
обігом земельних ділянок в Україні,
державою не визнаються і знаходяться поза межами правового регулювання.
Державна реєстрація права власності на земельну ділянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав набувачем похідного
речового права на таку земельну
ділянку може здійснюватися без
подання заявником документа, на
підставі якого виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну
ділянку в Державному земельному
кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного
реєстру прав записів (відомостей)
про речові права та обтяження
на земельні ділянки з Державного
реєстру земель.
Речові права на нерухоме майно
та їх обтяження, що виникли до 1
січня 2013 р., визнаються дійсними
за наявності однієї з таких умов:
реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства,
що діяло на момент їх виникнення;
на момент виникнення таких прав

діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації.
Державний реєстратор під час
проведення державної реєстрації
прав, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які
відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для
такої реєстрації, у разі відсутності
доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі,
якщо відповідні документи не були
подані заявником.

Реєстратор під час проведення
державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру.
Також державний реєстратор-нотаріус перевіряє відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що
містяться у Державному реєстрі
прав, відомостям, що містяться у
поданих документах.
Рибаченко Галина Дмитрівна,
приватний нотаріус
Вінницького районного
нотаріального округу
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ДУМКИ ВІННИЧАН

Пройшов рік роботи Національної поліції України.
Яку оцінку ви їм поставите?
1 - 27.4%
2 - 21.1%
3 - 27.4%
4 - 17.9%
5 - 6.3%
У зв’язку з тим що кожна 10-та пляшка алкоголю в Україні є котрафактною, як Ви
відноситесь до самогоноваріння для власних потреб?
Позитивно - 87.2%
Негативно - 12.8%
В Україні заборонена трансплантація не від прямих родичів і не має закону про
трансплантацію. Але якби це було можливим, то чи погодились би Ви стати донором
після смерті.
Так - 83.8%
Ні - 16.2%
Якби ви могли виїхати на постійне проживання до іншої країни,
чи зробили би ви це?
Так - 78.3%
Ні - 21.7%
Ви давали коли-небудь хабарі?
Так - 82%
Ні - 18%
Чи дивитесь Ви порнофільми?
Ні, ніколи не дивлюсь - 8.3%
Так, регулярно - 16.7%
Так, інколи - 54.2%
Бачив 1-2 рази в житті - 20.8%
Чи задоволені Ви роботою комунальних служб Вінниці?
Поставте свою оцінку за 5-ти бальною шкалою.
1 - 18.2%
2 - 22.7%
3 - 40.9%
4 - 13.6%
5 - 4.5%
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ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДИТИНУ

Телебачення у сучасному світі має
велику привабливість для людини.
Ніхто з нас не може заперечити,
що телебачення - явище позитивне. Проте так звана свобода і безконтрольність телепередач пагубно
впливає на виховання дітей. Після
різноманітних щоденних телевізійних видовищ нинішні діти стають
жорстокими, дратівливими й апатичними - поведінка неадекватна
для молодших школярів.

Сучасна психологія провела дослідження, які розкривають механізми впливу телебачення на людину, а також доводять негативний
вплив телебачення на дітей. Телебачення негативно впливає і на фізичне здоров’я дітей. Найбільше ушкоджуються нервова система, слух і
зір. На це часто скаржаться батьки,
висловлюючи занепокоєння з того
приводу, що дитина наприкінці дня
почувається стомленою, скаржиться
на головний біль. Найчастіше страждають ті діти, які проводять біля
екрана телевізора весь свій вільний
час. Надмірне захоплення телебаченням руйнує режим дня дитини:
вона недосипає, мало рухається,
майже не буває на свіжому повітрі.
А систематичне недосипання і кисневе голодування знижують опір

дитячого організму до захворювань,
погіршується пам’ять, послаблюється увага і, врешті-решт, зводяться
нанівець успіхи у навчанні.
Надмірне захоплення телепередачами всіх членів родини зможе
призвести до порушення сімейних
стосунків, послабити емоційні зв’язки між близькими людьми. Навіть у
той короткочасний вечірній період,
коли всі члени родини збираються
вдома, ввімкнений телевізор заважає спілкуванню. Більше того, захопившись передачею, кожен із присутніх не рахується з правом іншого
на власну свободу, його неможливо
відірвати від телеекрана, щоб терміново обговорити, наприклад, проблему, яка турбує дитину. Дитина,
котра захоплена голубим екраном,
звикає до пасивної ролі «спостерігача збоку». Особливо страждають у
даному випадку сором’язливі і некомунікабельні діти, яким так необхідні співбесідники, порадники. Якщо у
сім’ї такої дитини дорослі надмірно
захоплюються телепередачами, то
вона почувається самотньою і непотрібною в рідній домівці. Отже,
у такому сенсі телебачення дійсно
шкідливе для дітей, і слід негайно,
доки не пізно, переглянути особисті
захоплення ним, аби вивільнити час
для власної дитини.
Чим же насправді є телебачення
для наших дітей - ворогом чи другом?
Потрібно звинувачувати не лише
телебачення, а й невміння дорослих правильно його використовувати у вихованні дітей. Сучасне телебачення має великі можливості
для розвитку творчої активності і
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пізнавальних можливостей дітей.
Спеціальні передачі для молодших
школярів допомагають не тільки
розширювати загальний світогляд
дітей, а й формувати їхні індивідуальні інтереси.
Наприклад, діти, які захоплюються малюванням, можуть дізнатися
багато цікавого про живопис, ті, хто
любить тварин, - отримати цікаві
відомості про їх поведінку і життя.
Захоплюючі для дітей цього віку й
спортивно-оздоровчі передачі. У
багатьох сім’ях діти разом із дорослими з великим задоволенням дивляться телепередачі природознавчого та енциклопедичного змісту.
Перед сучасними батьками стоїть
особливе завдання: формувати у
дитини вміння і звички із великої
кількості засобів масової інформації
правильно вибирати те, що принесе
для неї максимальну користь. Тому
необхідно систематично обговорювати з дитиною телепередачі, які
вона дивилася, обмінюватися думками про те, що справило на неї особливе враження.

Для того, щоб телебачення стало
добрим другом вашої дитини, потрібно дотримуватися таких простих педагогічних порад:

• відстань від екрана до глядача має
бути не менша 3-4 метрів;
• освітлення в кімнаті ввечері і затемнення вдень;
• сила звуку не повинна бути гучною;
• термін перегляду телепередач
визначається режимом дня;
• прогулянка, ігри, виконання домашніх завдань, читання книг мають виконуватися за режимом дня
- вчасно і незаперечно;
• телебачення не повинно перетворитися для дитини у своєрідний
наркотик - «телеманію»;
• спрямовувати і координувати ставлення дитини до телебачення можна
тільки доти, доки у неї не сформувалася звичка проводити весь свій
вільний час біля телевізора. Тому
старайтеся своєчасно зацікавити дитину іншими джерелами інформації
і новими справами;
• частіше дивіться телепередачі разом із дитиною. Корисно ознайомити її з основами телемистецтва.
Попросити дитину відповісти на запитання;
• обговорюйте програму на тиждень
у колі сім’ї і плануйте, які передачі
хто дивитиметься і коли.
Отже, протидіяти негативному
впливові телебачення можна й потрібно, і робити це необхідно різними способами й на кількох рівнях:
суспільства, сім’ї, окремої людини.
Якщо ми й не можемо відмовитися
від цього продукту людської творчості у своєму по-всякденному
житті, то хоча б спробуймо не перетворювати його на головну життєву
цінність.
Мелах Тетяна Василівна, вчитель
початкових класів
закладу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ст.. №8 ВМР»
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ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ ПРИ СВІДКАХ

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок
своєї смерті. Право на заповіт має
фізична особа з повною цивільною
дієздатністю. Право на заповіт
здійснюється особисто. Вчинення заповіту через представника
не допускається. Заповіт має бути
складений у письмовій формі, підписаний особисто заповідачем, із
зазначенням місця і часу складення заповіту.
Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких
інших причин не може власноручно підписати заповіт, за дорученням заповідача він може бути підписаний іншою фізичною особою.
Фізична особа, на користь якої заповідається майно, не вправі підписувати заповіт за заповідача.
На бажання заповідача, а також у
випадках, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати
заповіт, посвідчення заповіту має
відбуватися при свідках. Присутність не менш як двох свідків при
посвідченні заповіту є обов’язковою. Свідки мають бути з повною
цивільною дієздатністю.
Законодавець окреслює певну
категорію осіб, які при складанні
та посвідченні заповіту не можуть
бути свідками. Нотаріус або інша
посадова особа, яка посвідчує заповіт, не можуть бути свідками в
силу свого службового становища. Спадкоємці за заповітом, члени їх сімей та близькі родичі не

мають право бути свідками через
те, що є заінтересованою стороною і можуть вчиняти активний
або пасивний тиск на заповідача.
Особи, які не можуть прочитати
або підписати заповіт, не можуть
бути свідками внаслідок наявності
у них певних фізичних та інших
вад, які заважають їм це зробити.
Зазначені особи не можуть бути
свідками не тільки тоді, коли присутність свідка є обов’язковою, а й
тоді, коли присутності цього свідка бажає заповідач.
Нотаріус при посвідченні заповіту зобов’язаний роз’яснити
заповідачу про право на обов’язкову частку у спадщині, та щодо
нікчемності заповіту на майно, яке
є предметом спадкового договору
При вчиненні заповіту при свідках
нотаріус встановлює особу громадянина, що є свідком. Встановлення особи свідка здійснюється за
паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які
сумніви щодо особи громадянина.
Встановлені відомості про особу
свідків заносяться у текст заповіту.
Свідки також попереджуються, що
вони не мають права до відкриття
спадщини розголошувати відомості щодо факту складання заповіту, його зміст, скасування або
зміни заповіту.
Бєлая Оксана Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу
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ЯК КУПИТИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ВІКНО «VIKNAR’OFF» ЗА
ЦІНОЮ ЗВИЧАЙНОГО З ДОПОМОГОЮ ДЕРЖАВНОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
Банки вже видали людям май- трат, на енергоефективність для
же 62 тисячі кредитів на заміну приватних осіб (але не більше
вікон «Viknar’off » та заходи з 14 000 грн. на утеплення кваренергозбереження.
Загальна тири або приватного будинку).
сума цих позик перевищила міУ державній програмі з енерльярд гривень.
гоефективності залучено три
Приємні зміни в умовах про- банки: «Ощадбанк», «Укргазграми
енергоефективності: банк» і «Укрексімбанк».
відшкодування до 70% при
Умови Кредитування від
умові отримання субсидій ( “Ощадбанку”:
додатково потрібна довідка з • Сума кредиту – від 1 000 до 50
соцзабезу); збільшилась макси- 000 грн.
мальна сума відшкодування до • Початковий внесок – від 10 %
14000,00 грн.
вартості товару
Напевне багато хто чув про • Cтрок кредитування – до 3
Державну цільову економічну років
програму енергоефективності, • Процентна ставка – 25 % річяка допомагає купити енергоз- них
берігаючі вікна за ціною зви- • Разова комісія за надання кречайних з рахунку держави. Але диту– 3 % від суми кредиту
не кожен зрозумів як це пра- • Перелік документів – паспорт,
цює, отже постараємося в цій податковий номер, документ
статті максимально детально про отримані доходи за 6 місявикласти процедуру отриман- ців, рахунок-фактура на товар
ня відшкодування від держави Погашення кредиту:
на покупку енергозберігаючих • Щомісяця рівними частинами.
вікон. Встановити «теплі» вікна • Можливе дострокове погаза ціною звичайних можна, ско- шення кредиту без додаткових
риставшись державною програ- комісій.
мою з відшкодування 30% виУвага! Достроково погашати
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кредит варто після перерахування на рахунок компенсації
від
Держенергоефективності
(прогнозовані терміни – 1-2
міс.), Оскільки компенсація нараховується на залишок суми
кредиту.

Після вибору вікна необхідно
подати в одну з вищезгаданих
банківських установ наступний
пакет документів: заяву на одержання кредиту (заповнюється в
банку); паспорт громадянина
України (та ксерокопія); довідка про присвоєння ідентифікаційного номера позичальника
(та ксерокопія); документ про
отримані доходи та утримання
з них за останні 6 місяців; рахунок-фактура на енергоефективне вікно.
Також потрібно уточнити в
банку про подачу документа,
який підтверджує що саме ви є
власником дому або квартири в

якій повинні бути замінені вікна.
У разі позитивного рішення
про видачу кредиту необхідно
в призначений банком день відкрити розрахунковий рахунок
та в цей же день: оплатити 10%
вартості вікна компанії-продавцеві та надати банку документ,
що підтверджує оплату; оплатити комісію банку – 3% від суми
кредиту; отримати від банку
платіжку про оплату 90% вартості вікна компанії «Viknar’off
». Платіжка дає право забрати
оплачене вікно у продавця.
Після монтажу вікна необхідно надати банку акт виконаних
робіт, паспорт на вікно і документи, що підтверджують відповідність продукції стандартам і нормам, зазначеним вище.
Отримання компенсації від
Держенерг о е ф ек тивно с ті.
Компенсація частини суми кредиту нараховується Державним
агентством енергоефективності
та енергозбереження України в
наступному місяці після отримання банком документів, що
підтверджують цільове використання коштів.
Позитивні сторони програ-
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ми. Держава компенсує частину
витрат на енергоефективність.
Банк контролює виконання вимог до якості вікна, правда на
папері. Компенсація дозволяє
встановити вікна зі значно кращими енергозберігаючими властивостями.
Негативні сторони програми. Банк забере приблизно 6,6%
з 27% компенсації від вартості
вікна. У сухому залишку компенсується трохи більше 20%
від вартості вікна, за умови компенсації через 2 місяці і повного
погашення кредиту відразу після надходження компенсації.
Центральне відділення віконної
компанії «Viknar’off ».
м. Вінниця, площа Гагаріна 2
(Центральний універмаг) 3-поверх
ПН-ПТ 10.00-18.00, СБ 10.00-15.00,
НД вихідний
(097) 87-505-87, (093) 82-88-777,
(0432) 660-466

ЗБЕРЕЖІТЬ ЛІС
Традиційно склалося так, що
ми не уявляємо собі Новорічних cвят без ялинки. Звичайно, маючи свій будинок та двір,
можна виростити живу ялинку
і прикрашати її на свята. Можна
придбати штучну ялинку. Тим
більше, що нині ринок пропонує нам величезний вибір різноманітних як за виглядом, так
і за ціною штучних лісових красунь, котрі мають безліч переваг, а подекуди виглядають так
природно, що їх взагалі важко
відрізнити від справжніх.
Та якщо ви вже ніяк не можете обійтися без запаху і вигляду
справжньої ялинки, то постарайтесь щоб цей вибір не нашкодив природі. І про це я хочу
вам розповісти.
Вічнозелені сосни, ялини та
ялиці безперервно поглинають
вуглекислий газ, затримують
пил, сажу, різноманітні токсичні, канцерогенні та радіоактивні
речовини, виробляють кисень
та очищують повітря. Хвойні
ліси виділяють фітонциди і тим
самим лікують нервові та астматичні захворювання. Своїм
корінням вони укріпляють
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ґрунти, вразливі до ерозії, поглинають та втримують надлишок води. Крім того, ці дерева
є необхідними компонентами
екологічних систем, а для багатьох істот – рідною домівкою.

Тому не всі дерева підряд можна
рубати. І працівники лісового
господарства добре зважують
всі моменти рубки, перед тим
як зелені красуні потраплять на
ринки. І при цьому беруть лише
ті дерева, які спеціально для
цього посаджені, або заважають санітарній чистці. Але покупцям все рівно потрібно бути
уважними, щоб продавці реалізовували законно вирубані
деревця, бо щороку від рук браконьєрів в Україні потерпають
території, принаймні купуйте

дерево з биркою, адже так ви
зробите ще один крок у напрямку захисту від браконьєрства і
збережете наші ліси.
А панам-браконьєрам хочу
нагадати, що за несанкціоноване вирубування ялинок, згідно
із ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
накладається штраф у розмірі
від 85 до 170 грн. на громадян,
та на посадових осіб – від 119 до
204 грн. Крім цього, злочинець
має відшкодувати завдані природі збитки в розмірі 126 грн.
за кожну зрубану в грудні-січні
ялинку діаметром стовбура в
місці зрізу до 10 см.
І я впевнений, що разом із виявленням свідомості вінничан
настане кінець передноворічного бізнесу тих, хто обкрадає
наші ліси, і наблизить нас до
цивілізованих підходів природокористування, які допоможуть зберегти та покращити
наше довкілля. Також, вітаю
вас із наступаючими святами,
бажаю щоб усі найзаповітніші
мрії збулись.
Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького
лісництва,
ДП Віницький лісгосп
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1000+1 НОЧЬ В ВИННИЦЕ

Кальян-бар 1000+1 ночь - это
уютное место в центре Винницы.
Интерьер олицетворяет арабскую
тематику с символикой в цветах
бренда. У нас есть места для крупных компаний, а так же для небольших посиделок и дружеского
общения: VIP-комнаты, лежащая
комната «Татами». В заведении
играет расслабляющая музыка,
светит приглушенный свет. У нас
вы можете попробовать разнообразие восточных угощений, отведать широкий выбор чая премиум-класса. Кроме того, у нас
работает бар, где можно заказать
коктейль на любой вкус.
Мы имеем богатый выбор табака, что обеспечивает приготовление вкусных кальянов, которые
готовятся на глиняных чашах, а
также на основе фруктов и, конечно, густой ароматный дым. Необычная атмосфера располагает к
непринужденному отдыху после
рабочего дня или учебы. Доброжелательный коллектив, неформальное общение и уютная обстановка
помогут Вам почувствовать себя в
кругу друзей.
Мы предлагаем организацию и
проведение ярких мероприятий
и корпоративов с выездом к Вам.
Заказать выездной кальян можно
в любом месте. К Вам приедет наш
мастер (кальянщик) с красивыми,
профессиональными кальянами,
качественным табаком, натуральным древесным углем и приготовит ароматный кальян по старинными, фирменными, восточными
рецептами. Правильный кальян на

глиняных чашах и свежих фруктах
можно покурить у себя дома, на
природе, за городом, на корпоративе, фуршете, банкете, свадьбе,
дне рождении и в любом другом
удобном месте. Все по Вашему желанию!
Хорошая кальянная вечеринка, проведенная нашими специалистами, поможет Вам создать
приятный имидж для делового
партнерства или покорить сердце любимой девушки. Мы делаем
свою работу качественно, мы учитываем все пожелания клиентов,
для того что бы наши клиенты получили первоклассный отдых.
Мы создали комфортную атмосферу, чтобы поделиться с вами
нашей любовью к качественным
кальянам! Наслаждайтесь отдыхом в прекрасной обстановке и с
отличным обслуживанием! Если
вы задаетесь вопросом, где покурить хороший кальян в Виннице, в
таком случае ответ прост - кальян
бар 1000+1 ночь. С радостью ждем,
как постоянных клиентов, так и
новых гостей в нашем заведении!
Забронировать столик можно по
телефонам:
ул. Соборная, 38
(0432) 67 37 71, (096) 152 67 64,
ул. Грушевского, 56
(0432) 67 17 69, (096) 152 67 59
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НЕМНОГО О ЖИДКОСТЯХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Каждый «новичок» начиная использовать электронную сигарету
сталкивается с выбором жидкости. Обычно, у «новичков» особых
познаний в выборе нет, поэтому
они останавливаются на том, что
дешевле и проще найти.
Сами жидкости разделяются по
нескольким критериям:
1. По содержанию никотина.
2. По соотношению количества
глицерина и пропиленгликоля.
3. По ароматам.
Начнём с первого. Жидкости бывают как с никотином, так и без.
Количество никотина разделяется
на НИЗКИЙ уровень содержания
никотина - это, 3-9 mg/ml; СРЕДНИЙ - 9-12 mg/ml; и ВЫСОКИЙ
- 12-18 mg/ml. Хотя разные производители могут маркировать
по-разному. Безникотиновые заправки не дают ощущений, похожих на обычные сигареты, но наносят значительно меньше вреда
как вейперу, так и самой электронной сигарете.
Основу любой жидкости для
электронных сигарет составляет
глицерин (VG) и пропиленгликоль(PG), также, в незначительном
количестве, вода. Соотношения
этих ингредиентов могут быть
самыми разнообразными, но самые популярные это - PG(70%)VG(30%), PG(50%)-VG(50%) и
PG(30%)-VG(70%).
Что всё это означает? Пропиленгликоль(PG) - вызывает эффект,
который среди вейперов называют троатхит (ThroatHit) или «Удар
по горлу» - это ощущение тяжести пара, которое даёт сходство с
обычными сигаретами. Также про-

пиленгликоль растворяет в себе
ароматизаторы, но почти не даёт
пара. Большее содержание PG популярно у тех, кто сокращает количество никотина в заправке и, чтобы снизить стресс организма, они
усиливают эффект троатхит.
Глицерин (VG) обладает свойствами противоположными к PG.
Он не растворяет в себе ароматизаторы, образует много густого
пара, не даёт ощущения тяжести в
горле. Большое содержание глицерина в заправке особо популярно
в направлении называемом «could
chasing» (их задача «выдуть» как
можно больше пара из электронной сигареты).
Касательно ароматов, то здесь
каждый волен свободно выбирать
то, что ему по вкусу. Табачные
запахи, фруктовые или тонизирующие, а может вы хотите уникальный коктейль - в этом нет
проблем, даже на слаборазвитом
рынке Украины предложений достаточно.
Мы находимся в ТЦ «Магигранд»
(пр. Юности, 43А),
ТРЦ «Мегамолл» (600-летия, 17),
ТЦ Универмаг (площадь Гагарина, 2)
(063) 052-74-20 Павел
(063) 052-74-57 Владимир
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ПРЕИМУЩЕСТВО ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ NESTRO

Круглые гидравлические брикеты производят на гидравлических прессах с созданием противодавления цангой. Упаковывают
обычно в мешки. Пресса для такого типа брикетов - самые распространенные, их делают несколько
десятков заводов в Европе. Иногда
эти брикеты называют Nestro (Нестро) от названия одноименной
немецкой фирмы.

Преимущества использования
топливных брикетов: Экологически чистое топливо для каминов,
печей и котлов - это возможность
использования средств, которые
не будут пагубно влиять ни на
окружающую среду, ни на здоровье человека. При этом существует
ряд факторов, благодаря которым
приобретение подобной продукции можно считать не только полезным, но и выгодным. Что такое
топливные брикеты? Топливные
брикеты в Украине появились не
так давно, поэтому большинство
людей даже не знают о существовании данного товара. Наша ком-

пания предлагает Вам ознакомиться с подробной информацией,
которая позволит узнать больше о
нашей продукции и при желании
заказать ее. Изготовление данного вида топлива происходит с использованием современных технологий. Основным и единственным
сырьем для создания является
натуральное дерево. Именно поэтому при сгорании брикеты не выделяют вредных элементов. Производство брикетов не включает в
себя добавление никаких склеивающих компонентов, все процессы
происходят исключительно под
воздействием высокой температуры и давления. Обратите внимание, что показатели при сгорании
данного продукта выше, чем показатели угля или дров, а нужно для
получения такого результата не
так много топлива.
Выгодное приобретение евродров в Украине: Обратите особое
внимание на подсчеты, которые
предоставят Вам сравнительную
характеристику о количестве используемых дров. При заготовке
топлива для широкого использования данные показатели играют
очень важную роль. А именно:
вместо 5 кубометров обычных
дров, брикетов из опилок понадобится около 1 тонны. Это преимущество не только в разнице цен, но
и в количестве занимаемого места.
Вам не понадобится помещение
большой площади для хранения
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топлива. Евродрова также выделяют в несколько раз больше тепла,
особенно важно это для использования в качестве топлива для
котлов. Именно поэтому мы предлагаем Вам закупку биотоплива на
выгодных условиях, ведь обслуживание котлов на твердом топливе
очень важный вопрос как для организаций, так и для частных лиц.
Процесс горения, а точнее время
горения брикетов в несколько раз
длиннее, поэтому купить топливные брикеты стоит всем клиентам,
которые ценят не только свое время, но и хотят получить максимум
качества по доступной цене. Для
того чтобы заказать топливные
брикеты необходимо всего лишь
позвонить нам. Данная процедура займет у Вас всего несколько
минут, а результат будет радовать
снова и снова.
Характеристики брикета Nestro:
Брикеты NESTRO из древесных
опилок являются самыми популярными. Изготавливаются они
при высокой температуре и большом давлении на ударно-механическом или гидравлическом прессе. Имеют цилиндрическую форму.
Склеивающим веществом в брикете является лигнин – природный
клей, который образовывается в
результате химической реакции
большого давления и высокой температуры. Используются брикеты
из древесных опилок во многих видах котлов и топок, хорошо горят
в каминах и печах. Такой брикет

поддерживает постоянную температуру в течение 4-х часов и имеет
теплотворность около 4400 ккал.
В сравнении с обычными дровами
топливные брикеты гораздо меньше дымят, не искрят и не стреляют.
После сгорания брикеты также как
и обычные дрова превращаются в
угли и хорошо подходят для приготовления шашлыка. Одна тонна (примерно равное 1,5 куб.м)
топливных брикетов Nestro даёт
количество тепла, эквивалентное
5 кубометрам (самосвалу) дров
лиственных пород естественной
сушки. Для отопления дома площадью 150 м2 необходимо 7,2 тон
брикета или 4,07 тыс. м3 газа в год.
Для дома площадью 200 м2 – 9,6
тон брикета или 5,42 тыс м3 газа.
Для дома 400 м2 – 19,1 тон брикета
или 10,85 тыс м3 газа. К тому же,
топливный брикет из древесных
отходов имеет зольность от 0,12
до 1,0%, а, для сравнения, черный
уголь – 20%, бурый уголь – 40%.
Что касается теплотворности топливных брикетов, то в сравнении
с традиционными источниками
топлива картина выглядит так:
• дерево (в зависимости от влажности) – 2500-3000 ккал/кг
• бурый уголь – 3900 ккал/кг
• брикет из древесных опилок –
4400 ккал/кг.
ТОВ «УКР-ЛАЙН»
ул. 60-летия Октября, 2А
с. Сиваковцы, Винницкая обл.,
(098) 087-07-07 Александр
(098) 530-11-00 Олег
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУХНЯХ

Изготавливая кухню на заказ,
мы имеем возможность делать ее
произвольных размеров, используя любые доступные материалы
для изготовления корпуса и фасада (дверц).
Мы действительно в состоянии
сделать практически все, что угодно из ДСП, МДФ и других материалов. Однако существуют некоторые стандарты и правила которых
всё-таки мы вынуждены придерживаться.
Во-первых, стандарты кухонной
мебели диктует бытовая техника.
Например, кухонная плита всегда
имеет высоту 85 см. Значит, высота нижних кухонных шкафчиков
будет тоже 85 см. Высотой 89 см
мы делаем нижнюю часть кухни
лишь тогда, когда под столешницу
встраивается стиральная машина не встраиваемой модели, иначе
она не войдет по высоте. Глубина
верхних шкафов 30 см, и все выпускаемые сушки и встраиваемые
вытяжки рассчитаны на эту глубину. Стандартная глубина всей
встраиваемой техники 60 см. Если
в кухне нет такой техники, то можно сделать столешницу 50 см, благо
подобрать не встраиваемую плиту
такой глубины не проблема.
Во-вторых, стандарты диктует
эргономика. Например, высота рабочего стола 85 см — это высота,
комфортная для работы стоя, так
же, как 75 см — комфортная высота стола для положения сидя. Если
сделать навесные шкафчики более
глубокими или висящими ниже,

то они будут закрывать обзор и
элементарно мешать, когда Вы
что-либо готовите. Учитывается
минимальная ширина проходов,
освещенность, соотношение между шкафами разного объема для
хранения различной посуды.

При подготовке стен следует
принять во внимание то, что ниже
85 см от пола и выше 145 см от пола
стены закрыты кухонной мебелью. Значит достаточно наклеить
плитку полосой около 60 см между
будущими нижними и верхними
шкафами и наклеить полосу обоев
на 20-40 см вниз от потолка. Там,
где планируется вытяжка, нужно
дополнительно наклеить плитку
выше общего уровня, поскольку вытяжка всегда располагается
выше, чем низ навесных шкафчиков.
Стена ниже 80 см от пола используется для прокладки коммуникаций, так как нижние шкафы отстоят от стены примерно на 8 см,
а к стене плотно прилегает только
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столешница. Исключение здесь —
встроенная техника.
При выборе плитки на видимую
(рабочую) стенку помните, что
близкое соответствие цвета стенки и столешницы всегда выглядит выигрышно. Можно, конечно,
использовать плитку иного цвета,
чем столешня, но так можно и не
угадать. Имейте ввиду, что подобрать плитку под цвет столешницы, как правило, проще, чем наоборот. В идеале следует это делать
одновременно, зная ассортимент
столешниц и их наличие на складе.
Что касается цвета стен, то, как
правило, хорошо смотрится комната, в которой мебель отличается по цвету от стен. Лучше всего
выбирать цвет мебели так, чтобы
стены были того же оттенка, что
и мебель, но значительно светлее
или темнее. Цвет пола не так бросается в глаза, но будет лучше, если
он будет перекликаться с цветом
столешни. Лучше всего, если Вы
обратитесь в мебельную фирму
перед началом ремонта в кухне. В
этом случае дизайнер-мебельщик
в соответствии с Вашим проектом предоставит Вам чертеж, на
основании которого строители
расположат все розетки, трубы, и
прочее. Тогда после установки мебели все коммуникации окажутся
точно на своих местах.

ООО «Марбик»,
Тел.: (0432) 665-695
(067) 7-590-560 Вячеслав
(067) 876-11-02 Людмила
ул. Стрелецкая
(бывшая Красноармейская) 57

НЕВЕРОЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕВЕРОЯТНАЯ СУДЬБА
Когда ему было 7 лет, его семью выгнали из дома за неуплату, а ему пришлось работать,
чтобы как-то прокормить себя
и близких.
Когда ему было 9 лет, умерла
мать.
В возрасте 22 лет он потерял
работу курьера в магазине. Он
хотел пойти учиться на юриста,
но ему не хватало образования.
В возрасте 23 лет он влез в
долги, чтобы стать партнером в
одном небольшом магазине.
Когда ему было 26 лет, его деловой партнер умер, оставив на
него большой долг, который ему
пришлось выплачивать много
лет.
В 28 лет он предложил своей
подруге, с которой встречался
уже 4 года, выйти за него, но она
отказала.
В возрасте 37 лет после третей
попытки, он был избран в Конгресс, но через два года его не
переизбрали.
Когда ему был 41 год, умер его
четырехлетний сын.
В 45 лет он попробовал попасть в Сенат и снова потерпел
неудачу.
А в возрасте 51 года его избрали Президентом Соединенных
Штатов.
Этого человека звали Авраам Линкольн.
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ.

1 АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

В нас Ви знайдете більше 25000
вул. Театральна, 3
автозапчастин на будь-який
автомобіль. Працює стіл замовлень. вул. Порика, 14
Ми працюємо для Вас більше 17 років тел.: (067) 878-77-00

Продаж б/у запчастин.
Покупка аварійних авто.
Комп’ютерна діагностика
автомагазин

АВТОСВІТ

П. П «Надія
Стартер»

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

вул. К. Коріатовичів
запчастини до всіх марок авто, нові
(Свердлова), 145
шини, фільтра, масла, автохімія
тел.: (068) 142-02-84,
та багато іншого
(073) 067-26-73
Передні сидіння для будь-яких авто,
тел.: (097) 244-31-11
катерів, тракторів.
(063) 277-00-20
Шкіряні сидіння Recaro.
Ексклюзивний широкий вибір.

Запчастини до іномарок:
стартери, генератори,
електрика, електроніка

41

ринок «Сатурн», №320
тел.: (067) 586-17-90,
(067) 282-11-34
mariya_ark@mail.ru

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Автозапчастини до
легкових автомобілів
Виготовлення номерних знаків
АВТОЗАПЧАСТИНИ

Запчастини до автомобілів
DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta,
CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги),
(ЦМС “Локомотив”)
тел.: (0432) 69-89-12
(063) 223-89-53
(067) 954-49-14

вул. Костя Широцького
(Щорса), 8
тел.: (0432) 63-61-66
(067) 430-54-60

2 АВТОВИКУП
Срочный выкуп авто в Виннице
и области. Выкуп после ДТП
и кредитный
43

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

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

АВТОВИКУП

Работаем по близлежащих областях. тел.: (093)150-33-88
Быстро, выгодно, дорого!
(066)150-33-88
Выкуп всех авто украинской
(098)150-33-88
регистрации
avto3388@gmail.com
Купуємо авто будь-яких марок,
тел.: (097) 648-46-69
в будь-якому стані, після ДТП,
(063) 585-23-50
проблемні. Дорого

3 АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ

Аргонная
сварка

Ремонт авторадиаторов всех
типов
44

пер. Костя Широцкого
(Щорса), 14А
тел.: (067) 917-95-35
(067) 130-07-19
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ГСК 2 по
Заміна всіх вузлів та агрегатів.
Сабарівському шосе
СТО
Обслуговування двигунів та заміна тел.:
(063) 404-90-51,
«Автоманія» ременів ГРМ. Автоелектрик. Фарбу- (067) 877-86-84
avtomaniaa.com.ua
вальні зта зварювальні роботи
ТОВ “СИГНАЛ”

АВТОШТОРМ

пров. Костя Широцького
Капітальний ремонт двигунів.
(Щорса), 14А
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт
(0432) 61-27-94,
головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. (098) тел.:
007-96-46, (063) 103-31-51,
Шліфування колінчастих валів.
(0432) 55-38-05
Державний технічний огляд усіх категорій
2012signal@gmail.com

ВИГОТОВЛЕННЯ: сайлентблоків, направляючих
супортів. РЕСТАВРАЦІЯ: ходової, алюмінієвих ричагів
(гарантія 50 тис.). БЕЗКОШТОВНА
ДІАГНОСТИКА ХОДОВОЇ. Відновлення задніх балок а/м
“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”
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тел.: (0432) 69-77-00
(067) 741-09-03

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

СТО
П.П
МУЗИКА
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Стартери, генератори, комплектуючі на
легкові, грузові авто і спецтехніку.
Діагностика, ремонт
будь-якої складності
Центр сервісного обслуговування автомобілів. Професійна мийка, хімчистка, прання
килимів.
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО
Працюємо з 800 до 2200

Ремонт моторов и ходовой.
Рихтовочные работы

вул. Пирогова, 148
тел.: (068) 785-44-49
(063) 105-44-99
(063) 660-94-74
вул. Брацлавська
(Островського), 107
тел.: (098) 746-94-72
(067) 131-46-24

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

Ремонт відчізняних та зарубіжних авто. вул. Пирогова, 274
Ремонт двигунів, ходової, електрооблад- тел.: (0432) 43-91-18,
нання. Токарні, координаторно-розточні,
(067) 757-31-27
плоскошліфувальні роботи
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4 ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА

Велосипеди, мопеди, бензопили а вул. Шмідта, 65
(0432) 55-21-82,
також широкий вибір запчастин та тел.:
(067) 726-61-94
комплектуючих до них
www.velomoto.vn.ua
Велосипеды.
Продажа, прокат, ремонт.
Палатки, рюкзаки, спальники.
Большой выбор, лучшие цены!

Хмельницкое шоссе, 4
тел.: (0432) 602-500
ул. Островского, 39
тел.: (0432) 69-86-59
e-mail: vinbike@mail.ru
www.vinbike.com.ua

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

5 ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6 ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Вантажні перевезення до 3 тон
різних розмірів і об’ємів
(067) 799-03-16
(Renault, Газель)
49
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БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

Надаємо послуги «Бобкет»
мініекскаватора, Екскаватора.
Вивіз будівельного сміття.
Демонтаж будівель

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

БУДІВЕЛЬНА ТА

7 СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА

ТОВ
«ГЕВІНЕР»

Надаємо послуги бульдозерів, автокра- вул. Липовецька, 6А,
оф. 501, ТЦ «Віват»
нів, самоскидів, екскаваторів.
тел.: (067) 430-80-82,
Пропонуємо геодезійні послуги та виве(067) 322-11-07,
(0432) 62-24-40
зення будь-яких будівельних матеріалів

8 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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Газобетон, пінобетон (10, 15, 20x30x60) тел.: (063) 295-92-11,
(067) 732-50-46,
850 грн/м. куб; шлакоблок від
ГАЗОБЕТОН від
(068) 837-75-77,
8 грн/шт. Керамзито-газобетон
(093) 887-86-81
(утеплювач) від 550 грн/м. куб
тел.: (067) 430-64-96
Цемент «Зодчий»
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
Тримає міцно
(04334) 2-87-75
55
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Укладка плитки
любой сложности

тел.: (098) 341-06-35

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.
PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)
тел.: (0432) 55-62-52,
вул. Чорновола, 14
55-43-43

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла
з технологічними порожнинами
марки М-100, М-75

вул. Д. Нечая, 55
тел.: (0432) 68-98-67
(067) 430-89-60

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

9 ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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10 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

57

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

58

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Асфальтування доріг, дворів приватного сектору, промислових територій,
парковок

вул. Архітектора
Артинова, 46, оф. 89
тел.: (0432) 69-35-68
(098) 686-16-44
(067) 983-25-56

ВБК - від фундаменту до даху

вул. Залізнична, 13

тел.: (0432) 27-48-81
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ,
27-66-50
житлових приміщень, сучасних офісів та інших об’єктів e-mail: vbk@vbk.com.ua
виробничого та соціально-побутового призначення
www.vbk.com.ua
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11

ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

ФОП КОВАЛЕНКО О.Г.

ДОШКА

необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19
27-59-87
(067) 490-79-28

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДЕРЕтел.: (096) 468-34-09
ВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. МЕТАЛО-КАРКАС.
(093) 631-04-99
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

12 АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ
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ТОВ “АРХІТЕКТУРНОПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ
“ПЛЯСОВИЦЯ”
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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

АРХІТЕКТУРА, ДИЗАЙН.
Проектування усіх видів споруд

вул. Келецька, 39
тел.: (0432) 67-01-70
(097) 570-55-39
e-mail: yvip30@mail.ru
www.plyasovica.com.ua

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН
Створення унікального інтер’еру:
- пейзажі (природа, місто);
- розпис дитячіх кімнат;
- розпис стін простим або складним узором

14

тел.: (093) 822-29-94,
(050) 228-61-09

ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

15

ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.

ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ
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Виготовлення та продаж паливних
брикетів з дубової тирси, паливних
палет з соломи та деревини
КЛІМАТ БУД СЕРВІС

Вентиляція. Кондиціювання
Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої
вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

Вінницька обл.,
Липовецький р-н,
с. Сиваківці,
вул. 60-річчя Жовтня, 2А
тел.: (098) 087-07-07,
(098) 530-11-00
вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50
(067) 430-10-30

Промышленное холодоснабжение
тел.: (0432) 65-94-66
Кондиционеры для дома и промышленности.
(097) 633-23-12
Торгово-холодильное оборудование.
(093) 060-04-03
Монтаж, ремонт, сервис
www.vinholod.com.ua
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Все для опалення,
теплопостачання, теплих полів

тел.: (0432) 696-222
(093) 121-62-84
www.mclimat.com.ua

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

Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Повітряне ОПАЛЕННЯ

вул. Магістратська
(Першотравнева), 88,
2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97
(096) 10-10-555
www.5-okean.com

БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ. СИСТЕМИ
ВОДООЧИСТКИ.
Обладнання. Аксесуари. Хімічні
засоби. Обслуговування

вул. 600-річчя, 17Г
bassein@i.ua
www.tvoybassein.vn.ua
тел.: (0432) 69-02-79,
(097) 18-333-44

17 ТЕХНІЧНІ ГАЗИ

18 НАТЯЖНІ СТЕЛІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

Гарантія якості. Індивідуальний дизайн.
Натяжні стелі комбінованих кольорів.
Натяжні стелі з нанесенням малюнку.
Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

68

тел.: (093) 526-77-95
(067) 917-88-61
www.vip-deko.com.ua,
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 14А

www.vinnicya.vn.ua

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

19

e-mail: vinnicya@mail.ru

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни висока якість.
Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.
ЖАЛЮЗІ

69

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61
www.steli.vn.ua

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

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ,
балконні конструкції, жалюзі.
Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

тел.: (0432) 52-98-90
(0432) 55-10-08, 53-72-71
(097) 328-22-20
(067) 789-92-89

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ
високої якості з гарантійним
та післягарантійним сервісом

вул. Театральна, 10
тел: (096) 192-35-28
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e-mail: vinnicya@mail.ru
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

20 ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

Дерев’яні сходи, двері, меблі
72

вул. Чехова, 14
тел.: (068) 770-39-77,
(063) 435-13-55
www.mig.vn.ua

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Двері вхідні броньовані вітчизняного
виробництва за найкращою ціною.
Виготовлення за індивідуальним заказом.
Спеціальні умови для дилерів

73

пров. Цегельний, 2
тел.: (0432) 65-55-90
(067) 911-64-06
(093) 315-01-66
www.milano.com.ua

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

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА

21 ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

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

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

ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабілізатори
напруги. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та монтажні роботи
систем енергозбереження

Лічильники електроенергії,
вул. Пирогова, 151А
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, тел.: (0432) 57-19-17
пускачі, стабілізатори напруги.
oblik@cdmaua.com
Діє гнучка система знижок!
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22 МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ

Изготовление эксклюзивных кованых изделий
ул. Московская, 109
по индивидуальным заказам любой сложности
(ворота, калитки, ограждения, кованые лестницы,
тел: (067) 324-28-80
балконы, беседки). Высокое качество
www.svarog-kovka.com.ua
и неповторимый дизайн

Изделия в направлении

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

Металопрокат та труби
зі складу в Вінниці
75

тел.: (097) 960-75-04
vk.com/id345273968
тел.: (0432) 66-48-25,
66-42-12, 53-95-97,
(050) 352-62-54,
(067) 445-92-41
sigma.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ”

ООО «Техсервис ЛТД»

Виготовлення дитячих майданчиків, вул. Привокзальна, 40
тел.: (0432) 27-50-04,
тренажерних комплексів,
(050) 538-52-08
теплиць та парників,
e-mail: sintez@vn.ua
а також будь-які вироби з металу
Двери бронированные, решетки Хмельницкое шосе, 23
тел.: (067) 974-36-19
декоративные, киоски, лестницы,
(0432) 67-33-19, 66-09-27
балконы. Доставка и монтаж.
(067) 774-04-35
Автосигнализация. Пластиковые окна

Болти, гайки, цвяхи, шайби, ланцюги, госптовари, сітка рабиця, канати сталеві, виробництво стропів
під замовлення

23 БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

76

вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 62-14-41, 27-77-78
вул. Київська, 78
тел.: (0432) 55-42-58, 55-42-68

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Бензопили, електроінструменти.
Професійні інструменти BOSCH для
монтажа вікон і робіт на СТО

24

САЛОНИ МЕБЛІВ.
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ

77

просп. Юності, 14
тел.: (0432) 56-00-62
66-26-23, 66-26-22
www.altsest.com
magazin@altsest.vinnica.ua

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

МЕБЛЕВА ФАБРИКА

МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.
КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ,
ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.
БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ. КРЕДИТ

тел.: (096) 644-99-44
вул. Пирогова, 105, тел. :55-47-87
пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)
вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК»
тел.: (098) 722-99-30, (097)
117-77-61

Мягкая мебель фабрики
«ВНД»

тел.: (063) 145-10-12

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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www.vinnicya.vn.ua
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25 ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ.

ВОРОТА

26

Ремонт, діагностика, сервісне технічне
обслуговування та продаж запчастин:
гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH”
(Україна), автоматики для воріт ТМ NICE”
(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

вул. Д. Нечая, 65
тел.: (0432) 57-22-88
(067) 441-64-61
www.alutech.ua
rspgoravs@gmail.com

ТОРГОВЕЛЬНЕ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

81

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

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

27 ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

82

вул. Київська, 16, офіс 315
allis-trade.com.ua
тел.: (0432) 551-551
(050) 378-83-25
(097) 041-57-07

www.vinnicya.vn.ua

Меховые
изделия

e-mail: vinnicya@mail.ru

ТМ «Devision» и других
производителей! Меховые
жилетки и шубы

тел.: (063) 367-60-88
vk.com/id390342820
viber: 38(073) 419-33-35

Мода для современных, стильных, уверенных в себе женщин,
которые ценят безупречное качество
и идеальный крой

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

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
вул.
Демократичні ціни.
Коцюбинського, 25
Зручне розташування.

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ,
ПАЛЬТО, КУРТКИ

83

ТЦ «4 сезони», бут. №10,
вул. Коцюбинського, 25
ТК «Жовтень», бут. №1-14,
вул.: Коцюбинського, 34
(097) 887-93-83

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

28 ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ

29 СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ

30 ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ
ЄВГЕНІЯ

ШТОРИ ТЮЛЬ
спеціалізований
салон-магазин
84

Немирівське шосе, 15,
тел.: (0432) 55-10-14
(097) 133-34-33

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

31 МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО

32 СПОРТИВНІ ТОВАРИ

33 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Доставка питної води,
очищеної озоном
від 25 гривень за бутиль
85

вул. Чернігівська, 1А
тел.: (063) 680-69-00,
(067) 369-71-87

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

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

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26
www.meduvsim.vn.ua

ДОСТАВКА ПО МІСТУ

86

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

34 КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

35 ТА ОБЛАДНАННЯ

87

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

36 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ.

37 ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, КВІТИ
Продаж
орхідей

ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Продаж орхідей, фаленопсисів,
мільтоній, камбрій та інших
кімнатних рослин

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

Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування
Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

Адмін. будівля
«Лампового заводу»
тел.: (067) 430-13-69
(067) 260-70-29

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
тел.: (067) 775-27-48
www.sad-lopatina.org.ua

38 СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
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www.vinnicya.vn.ua
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e-mail: vinnicya@mail.ru

КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ

89

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

Продаж та ремонт

вул. Винниченка, 32/2
тел.: (063) 649-14-60,
(098) 900-57-00
serviceplus.com.ua

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

комп’ютерів, ноутбуків,
LED-телевізорів, побутової
та фото-, відеотехніки.
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ЗАКЛАДИ.
40 НАВЧАЛЬНІ
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ

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

вул. Костянтина Василенка(30-річчя Перемоги),
16 (2-й поверх)
тел.: (068) 678-10-06,
(063) 804-01-74

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

вул. В. Стуса, 34
Дитячій навчальний заклад
позашкільної освіти з гуманітарним тел.: (068) 346-03-42,
(063) 449-09-71
напрямом. Студія всебічного розвитку.
Студія арт-мистецтв. Студія іноземних www.bubble-flame.com.
ua
мов

91

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

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА
ДОПОМОГА
СТУДЕНТАМ

e-mail: vinnicya@mail.ru

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

Винницкий филиал Киевской школы практической астропсихологии
«Селена»

тел.: (096) 733-11-15
(093) 890-86-59
www.astro-school.vn.ua

Дипломні роботи. Магістерські.
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@
yandex.ru

41 ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ
КЛУБ
АНІМАТОРІВ
«МУЛЬТЯШКИ»

Організація та проведення дитячих
свят. Індивідуальний підхід до кожної
дитини. Працюємо із найменшими

93

р-н Академічний,
вул. Миколаївська, 16
тел.: (097) 142-32-16
multyashki.vn.ua
vk.com/id13432402

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

КАПІТОШКА

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ
ПРАЗДНИКОВ

Организация детских праздников,
тематических вечеринок и многое другое. тел.: (068) 967-36-28,
Музыкальное сопровождение и
(063) 394-08-89
оригинальные костюмы
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

Оригинальный сценарий
Ведущие и аниматоры
Музыкальное сопровождение
Развлекательная программа

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

Автошкола «7777» запрошує
на навчання водіїв категорій:
А, А1, В, С, С1
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вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777
(097) 09-7777-9

www.avtoshkola7777.vn.ua

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

43 СТУДІЇ ТАНЦІВ

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ

44 ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА
ТОВ АФ
«Надійність»

Аудиторські послуги. Оцінка бізнесу. Хмельницьке шосе, 2,
офіс 400 (готель)
Правовий захист. Консалтинг.
тел.: (0432) 66-02-45,
Бугалтерський супровід
(096) 452-26-76

ОЦІНКА МАЙНА
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:
нерухомості, землі, транспорту,
обладнання. Технічні звіти.
Введення в експлуатацію

вул. Соборна, 69, готель
«Вінниця» , к. 305
тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90
(063) 386-01-61
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

Оцінка майна для дарування

вул. Хлібна, 3, кім. 7

та земельних ділянок

(067) 300-10-48

Оцінка будь-якого виду майна для
успадкування, продажу та обміну,
в т.ч. для оподаткування
ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

успадкування, купівлі- продажу та обліку тел.: (0432) 56-25-18
ФОП
Горобець В.В нерухомості, автотранспортних засобів
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“КАПІТАЛ-ІНВЕСТ” Експертна оцінка нерухомості, земельних ділянок,

транспортних засобів, майна, бізнесу, інтелектуальної 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

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

ТОВ «ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

45 НЕРУХОМІСТЬ
АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

“ДОБРИНЯ І КО”

ВСІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ. вул. Соборна, 38/26
Юридична допомога.
тел.: (097) 904-79-14
Безкоштовні консультації
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

46 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
АДВОКАТ

Шевчук А.А.

ЮК «Шевчук А.А. та партнери»
надає всі види юридичних послуг
та обслуговує господарську
діяльность підприємств
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вул. Соборна, 52, оф. 4
(098) 254-43-47
(093) 356-28-19
(0432) 69-86-28

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

пр. Юності, 18, оф. 611
Адвокат Тишківський Сергій Леонідович
Тел.:(067) 729-97-84,
спеціалізується на ефективному розв’язанні
(093) 482-51-81
податкових спорів, наданні захисту в кримінальних провадженнях, вирішенні цивільних E-mail: 8888vin@gmail.com
Skype: mobile.tsl
та сімейних спорів

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

47 ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
вул. Некрасова, 25,
Надаємо послуги в сфері екології:
каб. 210
- утилізація небезпечних відходів;
- екологічна документація та здійснення тел.: (0432) 55-02-74,
заходів по підготовці до перевірки
(096) 553-37-80
дозвільної документації
yureko@ukr.net

48 НОТАРІУСИ
НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО

Валентина
Василівна

НОТАРІУС
БЄЛАЯ
Оксана Миколаївна

Оформлення договорів іпотеки,
вул. О. Довженка, 36
застави, купівлі-продажу, обміну,
(Ленінградська)
дарування. Засвідчення документів, тел.: (0432) 27-99-97,
(067) 900-09-92
доручень та заповітів
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

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ НОТАРІАЛЬНИЙ ОКРУГ
нотаріус
СКУТЕЛЬНИК
Інна Анатоліївна
ʥʦʀʤʬʴʗʞʣʧʲʠʤʙʤ ɸ
ʨʛʡ        
FNBJMJOOB@øPXFST!JVB
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

Вінницький міський нотаріальний округ

вул. Пирогова, 24

Часи прийому з 1000 до 1800 без перерви тел.: (0432) 67-35-26,
Субота, Неділя - вихідні.
55-08-88

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА

Вінницький міський нотаріальний округ

Ольга Андріївна

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пр.Коцюбинського, 24
тел.: (0432) 27-03-32
(096) 442-02-08

НОТАРІУС
КОЛЕСНІК
Олег Володимирович

Вінницький міський нотаріальний
округ.
Пн. - Пт. - з 900 до 1800,
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний

вул. Брацлавська
(Островського), 29
т/ф.: (0432) 61-66-90
(067) 146-72-36
okolec@gmail.com

НОТАРІУС
ДРОБАХА В. О
ДРОБАХА О.Д

Нотаріальна контора Вінницького р-ну. вул. Митрополита Петра Могили (Михайличенка), 10, кв. 2
Купівля-продаж, дарування, міна,
e-mail: viktor.notar@gmail.com
довіреності, заяви, копії
тел.: (0432) 67-17-77
00
00
00
00

Працюємо Пн-Пт 9 -18 , пер. 13 -14 . Сб, Нд - вихідний

61-15-00

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА
Інесса Євгенівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1700. обід з 1300 до 1400
Субота за домовленістю
Неділя - вихідний

вул. Визволення, 10,
оф. 1
тел.: (0432) 67-01-81
(067) 492-38-71
(063) 304-10-53
d.inna71@mail.ru

НОТАРІУС
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
НІДЗЕЛЬСКА
Ірина Євгенівна

Вінницький районний
нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Острозького, 47/3
тел.: (0432) 55-09-84, 57-27-87
(067) 976-06-26
e-mail: nie9760626@gmail.com

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

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

Валентина Миколаївна

НОТАРІУС
КРИВЦОВ
Дмитро Валерійович

вул. Грушевського, 6, оф. 2

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

тел.: (0432) 67-71-88
(096) 974-44-74

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

100

olya-notarius@mail.ru

www.vinnicya.vn.ua
НОТАРІУС
ЄВСТРАТОВА
Олена Олексіївна
НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО
Володимир Борисович

e-mail: vinnicya@mail.ru

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Виїзд додому , в лікарню,
на підприємство
у випадку необхідності
Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.
Доручення. Копії. Та ін.

3 900 до 1800. Перерва з 1300 до 1400.
Субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

НОТАРІУС
Вінницький міський нотаріальний округ
ТКАЧУК
Всі види нотаріальних дій
Марина Владиленівна
НОТАРІУС
ЦЕНДЕЛІНА
Олена Валеріївна

НОТАРІУС
РИБАЧЕНКО

вул. Соборна, б. 75, кв. 4
(орієнтир - ювелірний магазин
«Кристал»)
тел.: (0432) 60-40-46
(097) 595-82-16
вул. Замостянська (50-річчя
Перемоги), 27
тел.: (0432) 63-26-63
26-57-35, 69-04-42
lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 55-42-20
27-66-62
(050) 573-13-23

Вінницький міський нотаріальний округ.
вул. Замостянська
Всі види нотаріальних дій.
(50-річчя Перемоги), 30
Консультації безкоштовно
тел.: (0432) 26-35-55
Часи прийому: Пн.-Пт. - з 900 до 1800,
Сб.-за домовленістю Нд. -вихідний
(050) 313-07-78
вул. Замостянська
Вінницький районний нотаріальний округ (50-річчя Перемоги), 51/1

Всі види нотаріальних послуг

тел.: (0432) 61-77-17
(067) 305-18-15

НОТАРІУС
БОРТНІК
Яна Анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

вул. 1 Травня, 64/5
тел.: (0432) 67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

НОТАРІУС
БАЙЛЕМА
Ірина Дмитрівна

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо: з 900 до 1800

Галина Дмитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ

Субота, неділя за попередньою домовленістю.

вул. 600-річчя, 20/2
тел.: (0432) 50-93-77
(097) 261-48-97

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Гоголя, 1, кв. 1
НОТАРІУС
(навпроти Універмагу)
Часи прийому:
КОВАЛЬОВА
Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
тел.: (0432) 69-30-11
Віра Миколаївна
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.
35-82-70
НОТАРІУС
ЛАВРЕНОВ
Ігор Анатолійович
НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Тамара Петрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
вул. Пирогова, 144
Всі види нотаріальних послуг
тел.:
(0432) 35-73-18
Працюємо:
(067) 430-21-96
Пн -Пт : 900-1700, сб.: 900-1500
e-mail: the_lawyer@i.ua
Неділя - вихідний

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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Хмельницьке шосе, 14
тел.: (0432) 67-33-34

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО
Ліана Миколаївна
НОТАРІУС
ОСТАПЕНКО
Юлія Вікторівна

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

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1700
Неділя - вихідний

вул. Магістратська
(Першотравнева), 166
тел.: (0432) 66-26-90,
66-24-46, (067) 430-57-80
ostapenkojulia.vin@rambler.
ru

49 ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ
Індивідуальний підхід та акційні ціни.
Візова підтримка,страхування.
Бронювання авіаквитків
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вул. Академіка Ющенка, 8,
оф. 106
тел.: (0432) 60-26-90,
(067) 494-62-43,
www.achemodan.com
office@achemodan.com

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(по місту, області, Україні, Європі)
комфортабельними
автобусами Neoplan
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

50 РОБОТА
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тел.: (097) 501-14-55
(093) 998-71-79

вул. Соборна, 91
тел.: (0432) 61-14-16
56-27-13
(093) 02-00-556

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

51 БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ
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
БЮРО
ТЕХНІЧНИХ І
ЛІТЕРАТУРНИХ
ПЕРЕКЛАДІВ
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•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ
•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ
•АПОСТИЛЬ
•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням
перекладів.
Проставлення апостиля, легалізація
документів. 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
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
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

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ
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www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

АТЕЛЬЄ

Прокат та пошив карнавальних костюмів.
Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з трикотажу, шкіри, хутра. Вишиваємо.
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, камінням. Виготовляємо штучні квіти.

ТЕАТРАЛЬНОЕ
АТЕЛЬЕ -

Детские костюмы на любую тему.
Широкий выбор школьной формы.
Прокат, пошив новогодних, концертных,
национальных костюмов, фраков,
вечерних платьев.

ПРОКАТ
КОСТЮМОВ

Швидкий та якісний ремонт одягу з
тонких тканин, трикотажу, шкіри та
хутра.
Піко. Висока якість за помірну ціну

вул. ВладиславаГородецького
(ЧервонихПартизан),2
тел.: (063) 318-65-52
(098) 72-61-797
(066) 763-66-97
e-mail: kati-z@mail.ru
ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05
(067) 422-02-75
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00
www.atele-arlekin.com

вул. Скалецкого, 7, 2 пов.

ТЦ «Омега», бутік № 9
(063) 275-87-02
(067) 274-25-32

53 WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ
ІНТЕРНЕТ КЛУБ

Інтернет. Ігри. Набір.
Ксерокопіювання. Друк. Сканування.
Реферати, курсові, контрольні

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96,
(063) 747-20-92,
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@yandex.ru

54 КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

СЕРВІС-ЦЕНТР

Витратні матеріали
- Оргтехніка
- Послуги по заправці
та відновленню картриджів
- Ремонт оргтехніки

106

пл. Жовтнева, 1б
готель “Південний Буг”
тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.ua

www.vinnicya.vn.ua
ФОП БУРАКОВСЬКИЙ ОВ

55

e-mail: vinnicya@mail.ru

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

ОХОРОННІ ФІРМИ,
СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ВІДЕОНАГЛЯД.
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Запрошуємо до співпраці будівельні організації

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

Продаж, монтаж, обслуговування: охоронної та
пожежної сигналізації; безпровідної сигналізації;
відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та багатоквартирних домофонів; контролю доступу.
Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеокамер та ін. обл. безпеки

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 52-47-52
(067) 430-10-00
вул. Соборна, 28, оф. 205
тел.: (0432) 69-32-44
(097) 486-04-82
e-mail: zapletnuk@mail.ru

Фізичная охорона об’ктів всіх форм власності. Монтаж і обслуговування тех- вул. Замостянська (50-річчя.
нічних систем контролю доступа. GPS-мониторинг транспорту з можливістю
Перемоги), 34-а, оф. 25
захисту його від крадіжки. Организація служби безпеки на підприємстві в
(0432) 655-625
т.ч. абонентське обслуговування. Детективні послуги (пошук осіб і інформа(067) 916-77-80
ції різного характеру). Пошук боржників і надання допомоги по поверненню
(067) 432-18-73
боргів. Надаємо допомогу в адвокатській діяльності. Проводимо перевірки
(067) 430-81-44
заставного майна
Охрана частных и государственных объектов. Инкассация и
ул. Соборная, 33
перевозка денежных средств. Охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий. Сопровождение и охрана (0432) 55-78-71 - дежур. часть
грузов с контролем их местонахождения. Установка и
(098) 298-23-02 - директор
обслуживание инженерных систем охраны и контроля. Проведе(067) 431-84-02 -круглосуточно
ние детективных расследований и поисковых мероприятий

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.
Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація.
Справжня німецька якість від “Balter Security”

56 РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
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вул. Академіка Янгеля
(Фрунзе), 32
тел.: (0432) 69-38-46
(096) 829-29-29
(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

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

57 РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ
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Гранітний
парус

58

e-mail: vinnicya@mail.ru

Виготовлення гранітних та
бетонних пам’ятників. Доставка,
установка

Вінницькі хутори,
вул. Леніна, 3
тел.: (0432) 60-16-73,
60-23-46,
(097) 219-19-07

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ
ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок,
шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП «Ювілейний» 1 пов.
тел.: 57-62-47, 27-89-72
(067) 430-46-71

ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА.

59 ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Шовкодрук. Індивідуальні автонаклейки.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.
Реставрація фотографій, покращення якості фото

Візитки, флаєра, буклети, плакати,
банера, шкільні стенди, вивіски,
таблички, штендери, лайтбокси.
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ
Дизайн. Зовнішня реклама.
Оформлення фасадів. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33
вул. Академіка Янгеля (Фрунзе),
4, («Хімзавод»)
(096) 37 25 807
(063) 29 69 422
vk.com/alexandr.status
status.agroup@gmail. com

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 вул. Порика, 7
тел.: (0432) 52-33-77
сувенірної продукції
52-33-88

60 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
Свадебная, семейная и детская
фотосъемка. Печать фотокниг.
Аренда фотостудии. Аренда декора

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

ВЕСІЛЬНА
ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА

тел.: (0432) 46-50-66
(097) 748-02-07
(093) 760-35-88
www.alexvideo.com.ua
vk.com/supervideo

Від Олександри Харькової
та Сергія Пироговського

61 ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА
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тамада
Татьяна
Лук’янченко

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ведуча та тамада урочистих подій.
Конкурси та сценарій уточнюються та тел.: (098) 210-95-59
доповнюються бажанням замовника

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв.
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

тамада
Олена

Проведення весіль, ювілеїв,
корпоративів за індивідуальним
сценарієм. Море казкових емоцій.
Весільний та святковий макіяж

тел.: (093) 303-41-21
(067) 394-86-70

111

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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62 ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ
Продаж весільних, випускних і
вечірніх суконь. Туфлі, фата,
рукавички, біжутерія

63

вул. Коцюбинського
33/3 (напроти пологового будинку)
тел.: (098) 583-83-93

ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.
ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ

Оригінальні солодкі подарунки на всі
випадки життя. Букети з конфет та
конфетні композиції на замовлення з
врахуванням Ваших побажань

Организация пиро-шоу,
ФЕЙЕРВЕРК
фейерверков, спецэффекты на
-ЛВ

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

первый танец

тел.: (097) 288-28-82,
(093) 288-28-82
www.firework.vn.ua

Солодощі та випічка.
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94
(096) 827-39-69
www.akv.com.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Студія подарунків ручної роботи
та весільник аксесуарів
·весільні запрошення ·бонбон’єрки
·листівки ·альбоми ·книги побажань

тел.: (067) 914-29-75
(067) 426-64-73

64 ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ
limo-lux.com.ua

Прокат лимузинів у Вінниці.
Ласкаво просимо до світу
лімузинів

114

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

www.vinnicya.vn.ua

65

e-mail: vinnicya@mail.ru

САЛОНИ КРАСИ.
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА

МИЛО
РУЧНОЇ
РОБОТИ
Ольга
Череватова
салон
краси
«ОКСАМИТ»

Мило ручної роботи без штучних
домішок. Вартість: 45 грам - 30 грн.,
90 грам - 60 грн. При купівлі
3-х одиниць знижка 10%

тел.: (093) 500-00-95
vk.com/id375504472

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

Салон перукарня Арт Шелі пропонує всі види
перукарських послуг, манікюр, покриття нігтів
гель лаком, кислотний педикюр, фарбування та
оформлення брів, макіяж, кератинове
вирівнювання та відновлення волосся, шугарінг та
воскова депіляція

вул. Замостянська,
34А
тел.: (093) 259-87-07

Педикюр. Манікюр. Нарощування
нігтів. Всі види масажу. Шугаринг.
Нарощування вій. Художній розпис

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (097) 660-41-13,
(093) 696-05-14
vk.com/d.pilich

Наращивание ногтей (гель, акрил, гель-лак).
тел.: (067) 935-29-49,
Все виды коррекции. Обучение.
Наращивание ресниц (классическое, 2D, 3D
(093) 291-37-99
наращивание, коррекция, снятие,
vk.com/olga.nail.com27
материалы premium класса)
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Делаю татуировки, рисую
эскизы

тел.: (093) 943-24-49

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

ул. Архитектора
Артынова, 51
тел.: (067) 274-91-48
www.tattoo.vn.ua

66 ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

67 ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Найширший асортимент
вул. Некрасова, 65
Продукція інтимного характеру, еротична
ТЦ «КУМ»
білизна, косметика з феромонами.
тел.:
(050)
451-87-19
Найкращі подарунки для закоханих

116
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68 РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ

Банкетна зала на 140 місць,
VIP зал на 22 місця.
Українська та європейська кухня.
Готель з номерами «люкс» та «напівлюкс».
Сауна

вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77
(067) 493-00-02
(093) 493-00-02
смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси
тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

Банкеты, комплексные обеды,
VIP-комната, корпоративы,
свадьбы, гриль-меню

вул. Бевза, 34
тел.: (0432) 27-00-47,
(067) 778-31-24,
(067) 958-97-80,
(067) 494-19-73

Ресторан на 120 місць. Жива музика. Найвишуканіші європейські традиції. Готель
класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.

117

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

e-mail: vinnicya@mail.ru

Для цінувальників східної культури
справжнього кальяну. Дуже великий вибір
тільки якісного табаку. Східні солодощі.
Демократичні ціни. TV. Wi-Fi

вул. Соборна, 38,
вул. Грушевського, 56
тел.: (0432) 67-37-71
67-17-69

Елітний комплекс відпочинку пропонує:
банкетна зала 180 чол., VIP зала 30 чол.,
оренда альтанок з мангалами від 400 грн,
будиночків від 550 грн, лазня від 200 грн

с. Зарванці, вул. Зоряна,1

тел.: (0432) 52-91-44,
52-91-33,
(096) 594-76-76
(063) 165-09-90

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік.
Альтанки. Смачна кухня.
Весільні прикраси. Готельні номери,
молодятам номер «Люкс» у подарунок.
Чудова природа-ліс та озеро.

Старе місто
тел.: (097) 346-33-41

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

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького
шосе
тел.: (0432) 56-74-99
(098) 002-92-86
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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Європейська та українська кухня. Бізнес обіди.
вул. Келецька, 66
Банкетна зала на 40 чол. VIP зали на 10 чол.
тел.:
(0432) 56-15-12
Літня тераса. Більярд. Зручна парковка.
(098) 430-30-61
Перегляд спортивних змагань
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

69 САУНИ. ЛАЗНІ

сауна
«Дар’я»

Сауна, інфрачервона сауна, басейн з вул. Тимірязева, 3
гідромасажем, фітобочка, більярд, тел.: (063) 114-71-63,
кімната відпочинку
(096) 42-000-71
Баня за містом зі ставком, камінним
залом та готельними номерами.
с. Широка Гребля
Чудове місце для релаксації
тел.: (098) 803-25-43
та відпочинку

8 км. від Вінниці,
Ідеальна база відпочинку.
с. Тютьки (коло
Альтарки. Баня на дровах. Ресторан. Готельні номери зі зрубу. Пляж тел.:стрільбища).
(067) 430-85-55,
з шезлонгами. Верхова їзда
(095) 927-93-95

«Аквамарин» спортивный комплекс для всех!
Индивидуальный подход –
наш имидж!

Цілодобова баня на дровах,
сауна, басейн.
Все для Вашого гарного відпочінку!
121

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

с.м.т. Десна,
вул.Гагаріна,10
тел.: (098) 53-35-776
www.saunarus.uaprom.net

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

Підприємство ФПО «Профспілкове»

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

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

123

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

Готельний комплекс та хостел.
Тиврівське шосе, 2
Помірна ціна за гарну якість , від 80 тел.: (0432) 27-37-13,
27-09-60,
до 300 грн. Шведський стіл.
(067) 433-30-26
Ресторан, зали 55, 32, 15 місць

МЕДИЧНІ ТА
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МАСАЖ

ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА ДОРОСЛИХ

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА

Масаж класичний, спортивний,
тел.: (093) 881-62-57
медовий, дитячий, для немовлят,
(097) 998-94-43
антицелюлітний. Курси масажу, курси www.perfekto.com.
розпису хною
ua
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.
тел.: (0432) 52-91-03
Здоровий хребет та суглоби
(068) 334-50-15
без операцій та ліків
вул. Агатангела Кримського
Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві грижі,
(Ленських Подій), 50
остеопороз, викривлення хребта, біль в суглобах,
тел.: (0432) 57-05-17
післяпологовий біль, біль куприка, аритмії.
(096) 360-22-57
Реабілітація після оперативних втручань на хребті
(067) 988-97-40
та травм
www.kovalenko.vn.ua

72 МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ
Мережа аптек. Доставка ліків по місту. тел.: (0432) 57-61-34,
Приймаємо та реалізуємо б/у
67-10-42,
медтехніку. Дитячі вакцини
(063) 274-09-54
Євроаптека

Сучасна багатопрофільна
мережа аптек
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73 ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Деркач
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

74

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

Кандидат педагогічних наук, доцент
практичний психолог, арт-терапевт
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СІМЕЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82
www.evseeva.in.ua
тел.: (050)-245-89-54,
(096)-566-28-51, (093)075-83-05
e-mail: derkach_art@
ukr.net

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ

ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Все виды ветеринарных услуг:
ул.Пирогова, 119 а
терапия, лабораторная диагностика,
тел.: (0432) 68-05-03,
вакцинация, хирургические вмешательства,
(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860
послеоперационная реабилитация,
от 07.06.2013
стационарное содержание
вул. Замостянська
Лікування та профілактика захворювань.
(50-річчя Перемоги), 16
Хірургічні операції. Консультації.
(ЦМС “Локомотив”)
Працюємо з 900 до 1800
тел.: (0432) 55-44-40
Сб.-Нд. з 1000 до 1500
(067) 527-87-42
Ветеринарная клиника.

Предоставляем помощь домашним животным.
Работает гостиница, зоомагазин, ветаптека.
График работы: ПН - ВС с 9:00 до 18:00
Вінницький
ветеринарний центр

«ЮПІТЕР»

Хмельницкое шоссе,
103-А
тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01
www.viphvist.com.ua

вул. Нансена, 1А,
Широкий спектр ветиринарних та
(0432) 57-65-15
(067) 430-80-25
лабораторно-діагностичних послуг.
вул. Костянтина
Василенка, 16
Стаціонарне лікування. Готель для тварин.
тел.: (067) 430-80-28
Виклик лікаря (067) 430-94-91
(0432) 60-20-33 цілодобово
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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

400/590

Блок внутрішній стандартний

40

6/12

2/4

490/790

Блок внутрішній потрійний

60

6/12

2/4

590/1000

Блок на обкладинці (1 сторінка)

40

3

1

780

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка)

50

3

1

550, 450, 450

Перша сторінка в довіднику

225

3

1

780

Сторінка внутрішня (в довіднику)

225

3

1

580

Журнал-довідник „ВІННИЦЯ”. Рег. свідоцтво №803-161-Р від 05 листопада 2010р.
Засновник та редактор: Віктор Рудь. Видавець: Віктор Рудь. Адреса редакції та видавця пл. Гагаріна, 2, тел. (0432) 57-24-69.
Віддруковано в друкарні ТОВ „РЕГІНА ЛТД”, вул. Пугачова, 1. Замовлення №18264. Підписано до друку 1.12.2016 р.
Виходить українською та російською мовами. За зміст реклами відповідальність несуть замовники.
За достовірність фактів відповідальні автори публікацій, думку яких редакція може не поділяти.
Тираж 15 000 екз. Ціна договірна. Видається за творчого сприяння ГО „Молодіжна організація журналістів”

129

ЗМІСТ

ЖУРНАЛ-ДОВІДНИК „ВІННИЦЯ”

Основні помилки при організації весілля_________7
2017 рік червоного півня________________________8
Нотаріальне посвідчення договору дарування_______10
День білих пелюсток__________________________11
Спадкування за заповітом______________________12
Харчування для профілактики остеопорозу__________13
Державна реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень______________________________15
Договір про припинення аліментів на дитину______16
Основные преграды, которые мешают сделать из
хобби профессию_____________________________17
Нотаріальна таємниця_________________________19
Що думають вінничани про нові назви вулиць__20
Успадкування іноземною особою земельної ділянки__22
10 вещей, которые делают все любящие пары_______23
Державна реєстрація права оренди земельної ділянки_24
Думки вінничан______________________________25
Вплив телебачення на дитину____________________26
Посвідчення заповіту при свідках_________________28
Як
купити
енергозберігаюче
вікно
«Viknar’off»
за ціною звичайного з допомогою державного
відшкодування_______________________________29
Збережіть ліс________________________________31
1000+1 ночь в Виннице_______________________33
Немного о жидкостях для электронных сигарет________34
Преимущество топливных брикетов Nestro______35
Полезная информация о кухнях_________________37
Невероятный человек - невероятная судьба________38
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

НАЗВА РУБРИКИ

стр

ВСЕ ДЛЯ АВТО
Автозапчастини. Шини. Автофарби. Автоаксесуари__39
Автовикуп_______________________________41
Автосервіс. СТО. Автомийки________________42
Вело-, бензо-, мототехніка__________________46
С/Г техніка та запчастини до неї_______________46
Перевезення пасажирські та вантажні_________47
Будівельна спеціальна техніка_________________50
БУДІВНИЦТВО
Будівельні матеріали______________________50
Покрівельні матеріали____________________54
Будівельні роботи_________________________55
Вироби з дерева. Пиломатеріали____________58
Архітектурно-проектні послуги_______________58
Дизайн інтер’єру. Ландшафтний дизайн________61
Ліцензування.
Сертифікація.
Паспортизація.
Технагляд. Інвентаризація (БТІ)______________61
Опалення.
Газифікація.
Водопостачання.
Вентиляція. Кондиціонування_______________62
Будівництво басейнів. Системи водоочистки___66
Технічні гази_____________________________66
Натяжні стелі_____________________________66
Металопластикові вікна. Жалюзі______________67
Двері вхідні та міжкімнатні________________70
Електрообладнання, кабельна та освітлювальна
продукція_______________________________72
Металопрокат. Вироби з металу_______________73
Будівельний інструмент____________________74
МЕБЛІ. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Салони меблів. Меблі на замовлення_______75
Ворота гаражні, секційні____________________79

ВИПУСК № 63 зима 2016 року

26. Торговельне технологічне обладнання_________79
МАГАЗИНИ. БУТІКИ
27. Одяг. Взуття. Аксесуари.___________________80
28. Дитячий одяг. Іграшки____________________82
29. Сувеніри. Годинники. Акваріумия____________82
30. Текстиль. Рукоділля. Все для шиття_________82
31. Мисливство. Рибальство____________________83
32. Спортивні товари _________________________83
33. Продукти харчування______________________83
34. Канцелярські товари. Книги_________________85
35. Пакувальні матеріали та обладнання_________85
36. Військова амуніція________________________86
37. Сільсько-господарські
товари.
Декоративні
рослини, квіти____________________________86
38. Спецодяг. Засоби захисту__________________86
39. Комп’ютерна, фото-, відео техніка. Телефони.___87
ПОСЛУГИ
40. Навчальні
заклади. Розвиток дітей. Все для навчання__________________________________89
41. Дитячій відпочинок. Дозвілля______________91
42. Автошколи_______________________________93
43. Студії танців____________________________94
44. Аудиторські, бухгалтерські, експертні послуги__94
45. Нерухомість______________________________95
46. Юридичні
послуги_______________________96
47. Екологічні послуги_________________________97
48. Нотаріуси________________________________97
49. Туристичні послуги. Санаторії_______________100
50. Робота_________________________________101
51. Бюро перекладів_________________________102
52. Пошив та ремонт одягу. Ательє_____________102
53. WEB дизайн. Інтернет-салони________________103
54. Сервісні центри, ремонт комп’ютерної та побутової
техніки________________________________103
55. Охоронні фірми, системи. Сигналізація_________105
56. Ритуальні
послуги______________________105
57. Ритуальні вироби_________________________106
58. Клінінгові компанії. Хімчистки. Пральні______107
59. Поліграфічні
послуги.
Зовнішня
реклама.
Пластикові картки. Печатки, штампи________107
ВСЕ ДО СВЯТА
60. Фото-, відеозйомка________________________108
61. Ведучі свят. Тамада. Шоу-програма________108
62. Весільні салони_________________________111
63. Дизайн. Повітряні кульки. Торти на замовлення.
Оформлення свят________________________111
64. Весільний кортеж_________________________112
65. Салони краси. Перукарні. Косметика__________113
66. Ювелірні вироби_________________________114
67. Товари для дорослих_______________________114
68. Ресторани. Бари. Кафе. Їдальні_____________115
69. Сауни. Лазні____________________________119
70. Готелі__________________________________121
МЕДИЦИНА
71. Медичні та стоматологічні послуги___________122
72. Медичні товари. Аптеки___________________124
73. Послуги психолога________________________125
74. Ветеринарна медицина. Зотовари___________125

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

131

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

132

