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22 січня для українського народу є воістину 
знаменною і ключовою датою. Саме цього дня 
у далекому 1919 році в Києві на Софійській 
площі Актом злуки Української Народної Ре-
спубліки і Західноукраїнської Народної Респу-
бліки було проголошено возз’єднання усіх ро-
здроблених і пошматованих різними імперіями 
частин українських земель в одну державу.

«Однині во єдино зливаються століттям 

одірвані одна від одної частини єдиної Украї-
ни – Західно-Українська Народна Республіка 
(Галичина, Буковина і Угорська Україна) і 
Наддніпрянська Велика Україна. Здійснюють-
ся віковічні мрії, якими жили і за які умірали 
кращі сини України. Однині є єдино  неза-
лежна Українська Народня Республіка», - так  
зазначалось в універсалі УНР.

На жаль, цей документ не змінив політич-
ної ситуації в Україні, але яскраво виразив 
тогочасні настрої і прагнення нашого народу 
до самостійності. Він показав глибоку віру, 
нестримну надію та героїчну стійкість нашої 
обездержавленої нації. Дух цього докумен-
та іще чіткіше окреслив Павло Чубинський у  
рядках, які стали нашим Національним Гім-
ном – «Ще не вмерла Україна». І, якби можна 
було б якось зафіксувати силу впливу цього 
маніфесту на свідомість українців, то, мабуть, 
він зміг би дорівнятись до вибуху на Сонці. 
Він показав, що знедолена і зранена Україна 
існує – вона жива, вона хоче жити!..І, як по-
казала історія, усе воістину священне не може 

бути забуто. Перше офіційне святкування Дня 
соборності України відбулось у 1939 р. в Кар-
патській Україні в м. Хуст. Тоді 22.01.1939 р. на  
урочисту демонстрацію з’їхалось понад  
30 тисяч українців з різних куточків світу.

А в 1990 р., передчуваючи розпад ра-
дянського режиму, між Києвом і Львовом був  
утворений «живий ланцюг». Від 1 до 3-х 
мільйонів людей стали разом, узявшись за 
руки і, тим самим, стали живим символом 
єдності та незламності. В кінці 2000-х років 
почали відроджуватись традиції створення 
«живих ланцюгів». Так у 2008 -2011 роках у 
Києві на міст Патона вийшли до 1 тисячі лю-
дей, які символічно з’єднали собою Правий і 
Лівий  береги Дніпра. А у Львові «живий лан-
цюг» протягнувся від пам’ятника Т. Шевченку 
до пам’ятника С. Бандері й у цій акції взяли 
участь до 5 тисяч українців.

Офіційного статусу це свято набуло в  
1999 р. указом Президента України Л. Кучми.  
А 30 грудня 2011 року указом Президен-
та України В. Януковича День соборності 
на офіційному рівні відмінено, а натомість,  
22 січня проголошено Днем соборності і  
свободи України. 2013 рік не став виключен-

ням. І 22 січня День соборності відзначався 
на найвищому урядовому рівні. Представники 
з усіх областей України, а це урядовці, діячі 
культури, члени громадських організацій, нау-
ковці, студенти – представники різних верств 
українського суспільства, були урочисто за-
прошені до Києва в палац «Україна», де їх 
привітав Президент України В. Янукович.  
Також відбувся святковий концерт. 

Отож, життя триває, триває становлення 
України, її перші боязкі й полохливі кроки 
на міжнародну політичну арену. Так, наша 
держава часто спотикається, бо ще не має  
такого державницького і політичного досві-
ду, як інші країни Європи, але у нас є щире  
серце, незламна воля і нестримна віра у краще 
майбутнє для нащадків. Тож давайте збереже-
мо, підтримаємо і продовжимо енергетичне  
послання своїх предків – збережемо внутріш-
ню цілісність і соборність своїх власних душ. 

Бо ми українці, і ми того варті!
Микола Вижга

День соборності – свято справжніх українців!
ЗНАМЕННІ ДАТИ
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Будівництво готелю «Савой» було розпочато в 
1912 р. купцем Берішем Лехтманом. Його архітек-
торами були Григорій Григорович Артинов та Мой-
сей Аронович Ваксман. Ця споруда стала першою в 
місті шестиповерховою будівлею кольору «слонової 
кістки». Проект готелю був виконаний у стилі мо-
дерн з елементами необароко.

В споруді були такі новинки, як, наприклад, 
електричний ліфт, центральне водопостачання та 
каналізація, подача гарячої води та електроосвіт-
лення. Проте, будівля набувала знайомих нам об-
рисів поступово. В 1914 р. тут запрацював ресто-
ран. А у 1915 р. в готелі вже було 7 пожильців, які  
займали 67 кімнат. Окрім ресторану, що  
розташовувався на другому поверсі, також у готелі 
розміщуваласьперукарня, кондитерська, квіткова та 
інші крамниці (на першому поверсі), а на шостому, 
мансардному, поверсі - зимовий сад.

Готель був найбільш презентабельним по всій 
губернії аж до початку Громадянської війни 1917 
– 1923 рр. В цей період у ньому розташовувались 
різноманітні урядові організації: в 1917 р. – Війсь-
ково-революційний комітет, у 1918 р.– німецьке 
командування, на початку 1919 р. – уряд Директорії 
Української народної республіки, а в березні того ж 

року – штаб Першої української радянської дивізії.  
З остаточним встановленням радянської влади в 
місті, у лютому 1921 р. приміщення передають 
профспілковій Раді і перейменовують в Палац праці, 
хоча будівля і далі виконує функції фешенебельного 
готелю. Тяжким для «Савою» став період окупа-
ції 1941–1944 рр. Вже 1 вересня 1941 р. тут відбув-
ся показовий розстріл 20-ти полонених офіцерів. 
Влітку 1943 р. на вікнах 1 поверху демонстративно 
вивішують фотозвіти розкопок у парку ім. Горького, 
де НКВС-івці ховали трупи страчених ними людей. 
Під час боїв за місто в березні 1944 р. від готелю  
залишились лише стіни та перекриття. Повністю 
будівлю відновили лише через 9 років — в січні 1953 
р. Тоді ж назву «Савой» змінили на «Україну». Відтоді 
готель стає тимчасовою домівкою для багатьох гостей 
міста Вінниці, але, на жаль, поступово приходячи до 
занепаду. Про це свідчить той факт, що у 2010 р. в між-
народній класифікації готельного бізнесу він отримує 
лише дві зірки.

Того ж таки 2010 р., конкурсна комісія Управління 
спільної комунальної власності Вінницької обласної 
ради віддає готель компанії «Bosfor» (Туреччина),  
за 65 тис. грн. в місяць строком на 25 років. До-
речі, ця компанія була єдиним учасником тендеру, 
і згодом, за дивних та нез’ясованих обставин, від-
мовилась від будівлі. Тоді, рішенням Вінницької об-
ласної Ради, будівлю віддали Вінницькому апеляцій-
ному адміністративному суду, з платою 1 грн. на рік.  
І передбачили витратити на ремонт - 10 мільйонів  
гривень з державного бюджету в цьому ж році, а у ці-
лому, ремонт обійдеться у 22 мільйони гривень. Пере-
їхати у відремонтоване приміщення Апеляційний суд 
планує в кінці 2013 року.

Ось так і скінчилась славна історія елітного він-
ницького готелю. Єдиною ласкою став лише дозвіл 
про розміщення на першому поверсі колишнього  
«Савою» музею історії Вінниці

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів

Готель “Савой” ІСТОРІЯ ВІННИЦІ

1 лютого - в 1971 р. відбулися установчі 
збори, на яких було створено Вінницьку ор-
ганізацію Спілки письменників України.

2 лютого - Всесвітній день  
водно-болотних угідь.

3 лютого - 1921 р. відбулося Бабчинецьке 
(Ямпільське) антибільшовицьке повстання.

4 лютого - Всесвітній день боротьби 
проти раку.

7 лютого - День народження Чарлза 
Діккенса (1812-1870 рр.), англійського  
письменника.

8 лютого - День народження Василя 
Івановича Чапаєва (1887-1919 рр.), героя 
громадянської війни.

9 лютого - Міжнародний день  
стоматолога.

11 лютого - Всесвітній день хворого. 
Заснований в 1992 р. папою Іоаном Павлом ІІ.

12 лютого - Трьох святителів:  
Василя Великого, Григорія Богослова, 
Івана Золотоустого.

13 лютого - у 1895 р. була  
запатентована перша кінокамера.

14 лютого - День св. Валентина.
17 лютого - День спонтанного 

прояву доброти.
18 лютого – у 1954 р. народився амери-

канський актор та продюсер  
Джон Траволта

19 лютого - Затвердження Тризубу  
як малого герба України.

20 лютого – у 1966 р.народилась 
відома модель Сінді Кроуфорд

21 лютого - Міжнародний день рідної 
мови.

22 лютого - Міжнародний день підтрим-
ки жертв злочинів.

23 лютого - День захисника Вітчизни.
25 лютого - День народження  

Леся Курбаса (1887-1937 рр.), українського 
режисера, актора, теоретика театру,  
драматурга і публіциста, перекладача.

28 лютого - в 1651 р. під проводом 
І.Богуна розпочато битву-оборону  
м.Вінниці від польського війська,  
керованого гетьманом Калиновським.

Історичний хронограф
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Мальдіви НОТАТКИ МАНДРІВНИКА

У цьому місяці нас чекає таке романтичне і чу-
дове свято, як день святого Валентина. Для країн  
пострадянського простору його святкування є  
досить новою традицією. Стосовно ідей, щодо свята: 
де його краще провести, які подарунки приготувати, 
як зробити цей день незабутнім, я спробую розпо-
вісти в цій статті. Пропоную відвідати неймовірно 
мальовничий куточок світу, маленьку райську  
оазу – Мальдіви. Однією із вагомих причин, що 
спонукають нас відвідати саме ці острови є те,  
що вони зникають. Це явище тісно пов’язано з  
глобальним потеплінням: льодовики тануть і, як на-
слідок, підіймається рівень Світового океану.

Мені пощастило знайти квитки за відносно  
низькою вартістю (від 800 – до 1000 у. о . на одну 
людину). Стосовно багажу: не беріть багато одягу,  
гардероб що майорить вечірніми сукнями на кожен 
день тижня, це не найбільш необхідна річ на острові. 
З легкою валізою завжди простіше мандрувати. 
Стосовно перельоту: Бориспіль – Дубай (ОАЕ) — 
тривалість приблизно 4 години. В Дубаї технічна  
зупинка для заправлення літака, під час якої нікого  
із пасажирів з літака не випускають. Тут же від-
бувається заміна екіпажу. Тривалість вашого номі-
нального перебування в ОАЕ становить приблизно 
1 годину. Потім знову в небо, на цей раз 5 годин —  
і ви уже в Коломбо (Шрі-Ланка). Аеропорт міста  
Коломбо невеликий, але затишний. Далі переліт  
в Мале тривалістю трошки більше години.

З ілюмінатора відкривається безкрайній  
яскраво-блакитний Індійський океан, а острів на 
його поверхні виглядає, як продовгувате напівзато-
плене плато. Прибувши в аеропорт, далі вам запро-
понують пересісти на катер до свого острова. Шлях  
становить приблизно 30 хвилин. Підпливаючи до 
острова, можна помилуватись білосніжним піском, 
смарагдовими пальмами, різнобарвними рибками,  
ароматними квітами і, звісно ж, блакитним океаном.  
Саме тут світ набуває особливих яскравих фарб, наче 
над їх створенням Всевишній працював за допомогою  
фотошопа.

Я побувала на острові Валассару. Перші  

враження такі, ніби потрапила на сторінки відомого 
роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Біля пірсу нас  
гостинно зустрічали, кожен пасажир отримав  
вологий рушничок і напій. Спокійно попиваючи  
коктейль, усі туристи чекали своєї черги, щоб  
поселитись у готелі. 

Отримавши ключі, усі задоволено вирушають до 

номеру. 
Тут хотілось би зазначити, що усі номери  

знаходяться у невеликих бунгало, які розташо-
вані прямо над водою. Стосовно номера — все  
стандартно, хіба що без телевізора. Розпакувавши 
валізи, вирушайте до ресторану, там діє прицип 
«шведського столу», де пропонуються різноманітні 
страви з м’яса, риби, курки, овочів. Далі за планом 
плавання в океані (це важко описати, треба відчу-
ти). Дивно, що океан кожен раз різний: то спокій-
ний, то метушливий. А потім за програмою ретельне 
обстеження острова. Хочу відмітити, що є велика 
імовірність натрапити на кокосові горіхи, тому моя  
порада: візьміть із дому викрутку і коктейльні  
соломинки. Різноманіття флори та фауни на острові 
величезне.

Мальдіви – це романтичне місце, що наповнить 
вас радістю і коханням. Сюди неодмінно потрібно 
їхати із своєю половинкою. Тут свято Валентина  
набуде для вас особливого змісту, тут ви створи-
те свою таємницю, тут ви розділите схід та захід  
сонця, будете хапати в долоні зірки… тут на вас чекає  
насолода...

Аліна Кобець,
член Молодіжної організації журналістів

У народі кажуть: «Як пройде весіл-
ля, таким буде й життя». Адже весілля -  
це не просто веселе гуляння, а своєрідне 
обрядове дійство. Традиційне українсь-
ке весілля складалось і відшліфовувалось 
століттями, а тому обрядові дійства мали 
чіткий порядок і вимагали присутності  
певних людей, і це залишилось незмінним  
і в наш час.

Одними з головних дійових осіб були 
старости. Вони, до появи тамади, фактично 
виконували роль ведучих на святі. Зараз,  
звичайно, їх обов’язки дещо спрости-
лись, але без них весілля не відбудеться. 
Як і раніше, їх обирають серед родичів, та 
перев’язують вишитим рушником, або чі-
пляють букетик, відмінний від інших.

В минулі часи, коли старости обов’язково 
брали участь у заручинах, саме вони 
просили батьків нареченої дати  
згоду на шлюб, тим самим виконуючи роль 
посередників. А після усіх домовленостей, 
старший староста накривав рушниками 
хліб, клав на нього руку дівчини, зверху - 
руку хлопця, і поєднував їх рушником. Пі-
сля цього, молода перев’язувала усіх старо-
стів рушниками, а присутніх обдаровувала 
хустками, полотном або сорочками. Тоді 
дівчина і хлопець вважалися зарученими  
і вже не мали права відмовись від шлюбу.  
А коли, все ж таки траплялась відмова, то 
це вважалось безчестям і за це сплачува-

лось відшкодування матеріальних витрат  
та «за образу». Зараз, такий обряд відій-
шов у минуле або носить суто символічний  
характер.

Проте, і без цього обов’язку,  
старостам роботи вистачає. Так, старший  
староста зранку повинен прийти до  
нареченого додому, і разом з ним 
просити благословення у бать-
ків. По дорозі до нареченої, а потім 
і до церкви, саме він має нести весільний  
коровай. І разом з нареченим він повинен 
просити батьків нареченої благословен-
ня. Під час застілля, зазвичай, старостам 
належить ходити поміж гостями,  
знайомлячи родичів нареченої та  
нареченого між собою, і лише деколи  
пригублювати чарку. Традиційно їхнім 
обов’язком є поділ весільного короваю між 
гостями. Потім старости можуть висловити 
подяку гостям від імені батьків молодих, але 

зараз це робить тамада
Звичайно, у кожній місцевості обов’язки 

старости можуть різнитись, але ці є  
основними. І навіть тепер, коли традиції по-
троху відходять у минуле, старостам відво-
диться почесне місце у весільному обряді.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС

Весільні старости
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24 січня 2013 року у приміщенні Вінниць-
кої обласної Ради відбувся круглий стіл за участю 
представників управлінь облдержадміністрації  
і громадських організацій. На круглому столі  
розглядались питання активізації співробітницт-
ва та посилення координації діяльності між обла-
сною Радою, управліннями облдержадміністрації та  
громадськими організаціями щодо грантової діяльно-
сті у Вінницькій області.

Голова постійної комісії обласної Ради з пи-
тань бюджету Наталія Гетце відзначила, що зустріч  
у такому форматі повинна сприяти посиленню 
координації діяльності усіх зацікавлених сторін  
у провадженні грантової роботи. Адже самим  
громадським організаціям часто не вистачає їх  
власного ресурсу, що вимагає тісної та злагодже-
ної співпраці із місцевими органами виконавчої 
влади і органами місцевого самоврядування. Кож-
на із сторін: і місцеві органи виконавчої влади,  
і органи місцевого самоврядування, і громадські 
організації зацікавлені у підвищенні ефективності 
та результативності грантової роботи, залученні  
додаткових інвестицій у Вінницьку область, що 
сприятиме вирішенню актуальних проблем 
у різноманітних сферах: освіті, охороні здоров’я, 
житлово-комунальному господарстві, міжнарод-
ному співробітництві та інше. За сприянню Сергія  
Татусяка обласною Радою уже зроблено перший 
крок у напрямку координації діяльності органів 

влади і громадських організацій, – це визначення 
координаторів по грантовій діяльності від управ-
лінь облдержадміністрації. Дані координатори по-
винні будуть надавати інформаційну, методичну  
і організаційну допомогу громадським органі-
заціям у процесі написання та адміністрування 
грантових проектів. «Це має підвищити як якісний 
рівень підготовки самих проектів, так і збільшити 
кількість донорських коштів, залучених у економіку 
області», – зазначила організатор заходу Наталія  
Гетце.

Заступник начальника Головного управління 
економіки облдержадміністрації підкреслив, що  
запорукою успішності написаних грантових про-
ектів є їх взаємозв’язок із стратегією і програми 
соціально-економічного розвитку регіону. Також  
наголосив, що досвід управління у адмініструванні 
таких проектів як Швейцарсько-український про-
ект “Підтримка децентралізації в Україні DESPRO” 
та “Місцевий розвиток орієнтований на громаду” 
(ПРООН) може бути використаний і успішно пошире-
ний серед інших управлінь і громадських організацій.

На основі проведених двох попередніх занять 
загальної програми навчання та, врахувавши думку 
їх учасників, створено загальний блог громадських 
організацій Вінниччини на Ресурсному центрі ГУРТ.

На ньому всі бажаючі зможуть:
-спілкуватися з іншими громадськими організа-

ціями України;
-знайти партнерів для спільних проектів;
-обговорювати та отримувати поради щодо реалі-

зації Ваших ідей;
- визначити рівень актуальності та важливості  

Вашого проекту.
Інформаційний портал «ГУРТ» є своєрідним 

інформаційним майданчиком, на якому громадсь-
кі організації можуть знаходити корисну інформа-
цію про програми донорських організацій, заходи,  
які відбуваються у “третьому секторі”, а також  
обговорити актуальні проблеми реалізації 
грантових проектів і знайти партнерів для підтримки 
своїх проектів. Найближчим часом заплановано під-
писання Меморандуму про співробітництво між ре-
сурсним центром і обласною Радою.

Окрім цього, 21 лютого планується  
широкомасштабний захід, який включатиме  
в себе багатостороннє професійне обговорення  
конкретних питань та допомогу в реалізації 
конкретних ідей та проектів. До участі у даному за-
ході будуть долучені експерти програми UNITER  
та Міжнародний фонд «Відродження».  
Для підвищення рівня професійності та ефек-
тивності навчальної програми, після проведення  
заходу планується проведення навчально-ознайом-
чого тренінгу. Сьогодні проводяться переговори 
з донорами, які можуть підтримати дану ініціати-
ву та формується коло тренерів і експертів. Тренінг 
буде проходити в режимі розгляду проектів, у межах 
одного засідання. Наразі, проводиться відбір  
проектних ідей для написання проекту за допомо-
гою участі тренера. Кожен може подати свої заявки  
у письмовому вигляді до відділу аналізу обласних 
програм та бюджету виконавчого апарату Вінниць-
кої обласної Ради. Буде відібрано лише 2-3 ідеї, які  
матимуть унікальну можливість отримати професійно 
розроблений експертом проект власної ідеї.

Світлана Ярова

Обласна Рада залучає всі управління для активізації 
грантової діяльності у Вінницькій області

Наприкінці січня члени виконавчого ко-
мітету Вінницької міської ради прийняли рі-
шення, яке дозволить проводити реєстрацію 
«прописку» постійного місця проживання  
громадянам, котрі проживають у садових  
та дачних будинках на території міста.

Це було спричинено тим, що останнім 

часом до міської ради все частіше зверта-
лись вінничани, які постійно проживають 
на територіях дачних масивів чи садових 
кооперативів. Справа в тому, що будинкам,  
в яких вони проживають, вже присвоєно по-
штові адреси, але зареєструватись за вказаними 
адресами мешканці не могли, відповідно, 

не мали і можливості обслуговуватись 
у лікарнях, користуватись школами, дитячи-
ми садочками, отримувати довідки від квар-
тальних комітетів. Тому виконкомом міської 
ради було визначено механізм, який дозволить 
врегулювати процес реєстрації таких жителів.

Щоб зареєструвати місце свого постійного 
проживання – необхідно зібрати ряд докумен-
тів. Перш за все, слід підтвердити той факт, що  
дачний чи садовий будинок може бути 
використаний для постійного проживання  
і відповідає установленим нормам. Довідку про 
таку відповідність буде готувати КП «Вінни-
цьке міське бюро технічної інвентаризації» на 
підставі матеріалів інвентаризаційних справ 
та проведеного обстеження і оцінки техніч-
ного стану будинків. У разі відповідності  
садового чи дачного будинку вимогам норма-
тивних документів, що ставляться до садиб-
них будинків, БТІ готує проект рішення про 
включення відповідного будинку до житлового 
фонду та подає його на розгляд виконкому. Після 

визначення будинку придатним для постійного 
проживання та включення до житлового фонду, 
органи міграційної служби не матимуть підстав 
для відмови у реєстрації місця проживання  
громадян у таких будинках. За встановленим 
виконкомом порядком органи самоорганізації 
населення (квартальні комітети), заклади охо-
рони здоров’я, освіти, соціальної допомоги, 
поштового зв’язку, міграційної служби повинні 
забезпечити реалізацію відповідних конститу-
ційних прав мешканців таких будинків за міс-
цем їх проживання.

Відтак, після завершення усіх необхід-
них процедур, постійні мешканці садових або  
дачних масивів зможуть зареєструватися за 
місцем проживання та звертатися за отриман-
ням медичної й соціальної допомоги у тому 
районі, де вони проживатимуть. Крім того, 
в подальшому, під час виборів та референдумів, 
зможуть здійснювати волевиявлення на своїй 
дільниці, до якої не потрібно буде їхати на ін-
ший кінець міста.

за матеріалами www.vmr.gov.ua

Мешканці дачних та садових кооперативів 
нарешті зможуть отримати прописку
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Для тих, хто справді хоче бути прикладом 
для інших...

17 лютого 2013 року по всій Україні 
відзначатимуть Міжнародний день  
спонтанного прояву доброти. Саме цей  
день буде стартом цьогорічної Епідемії  
Доброти, яка триватиме, у нашому місті, ці-
лий тиждень. Даний захід є поштовхом до 
гарних, добрих справ кожного українця та 
прикладом усій Україні, а то й усьому світо-
ві. У цей день одночасно відбуватимуть-
ся різні акції, флешмоби, щоб привернути 
увагу до гарних вчинків, хороших слів, під-
тримки, посмішки, тепла, а також проводи-
тимуться різні добрі справи.

Якщо позаминулого року Епідемія 
доброти мала старт із відкриття скриньки 
доброти, то в минулому році Вінницю вірус 
доброти охопив ще зранку. У школах та 
вищих навчальних закладах посланці  
доброти дарували обійми, посмішки 
друзям, роздавали картки, малювали  
«Сонечки гарних справ», дякували викла-
дачам за проведені пари та багато іншого. 
Найбільше посланців доброти зібралось на 
відкритті «Хатинки доброти», яка знаходи-
лась на площі Театральній. Після офіцій-
ного відкриття та привітання, посланці  
доброти розбіглись по місту дарувати по-
смішки, робити гарні справи, підіймати 
настрій. По Вінниці відбувалось близько  

Якщо ви коли-небудь керували машиною 
в зимову пору року, то, напевно, потрапляли 
в різного роду неприємні ситуації. І, напевно, 
добре розумієте, що саме взимку найбільш 
необхідна повна справність електрики, світ-
лотехніки, паливної, гальмівної ходової та 
інших систем, а також установка відповід-
ної гуми з достатньою глибиною протектора.  
Бо ж погодно-кліматичні умови (дощі, сні-
гопад і обмерзання поверхні дороги) значно  
ускладнюють експлуатацію машини і підвищу-
ють ймовірність виникнення аварії. Тому в цій 
статті я хочу дати кілька корисних порад лише 
щодо керування автомобілем у зимній період, 
не спиняючись на підготовці його до зимнього 
сезону.

По-перше, якщо колеса злегка закопа-
лися в сніг - необхідно застосувати прийом  
розгойдування. Для цього починаємо старт 
з першої або другої передачі, і в момент зри-
ву коліс в пробуксовку видавлюємо зчеплен-
ня. Машина відкочується назад до упору, а в 
момент початку її руху вперед, знову додаємо 
газ і відпускаємо зчеплення. Зазвичай 3-4  
таких маятникових рухів дозволяють вибратися 
з невеликої сніжної пастки.

По-друге, рухаючись при ожеледиці, коли 
невелике гальмування, або натискання на  
педаль акселератора може призвести до 
занесення, натискати на педаль зчеплення та 
керувати дросельною заслінкою треба плавно. 
При поворотах треба завчасно знизити швид-
кість руху, застосовуючи для цього комбінова-
не гальмування. Пускати автомобіль накатом, 
вимкнувши зчеплення, не можна, тому що при 
включенні його знову ривок у трансмісії може 
призвести до занесення.

По-третє, на деяких ділянках дороги ут-
ворюється колія, і під час виїзду з неї не ви-
ключена ймовірність різкого занесення ав-
томобіля. У цьому випадку необхідно кілька 
разів вивернути рульове колесо в сторону  
протилежну виїзду, а потім енергійно 
повернути його у бік виїзду.

По-четверте, особливу обережність під 
час ожеледиці потрібно проявляти при русі 
на підйомах і спусках. Перш за все, важливо 
правильно визначити передачу, на якій можна 
подолати підйом без перемикання. Перейти 
на цю передачу слід заздалегідь, до початку 

30 акцій. Найбільшим попитом користу-
вались добрі прогнози, які волонтери  
пропонували витягти перехожим. Він-
ничанам дарували стрічки з побажання-
ми, пропонували написати гарні слова на  
сонечках, роздавали яскраві кульки, біймали 
один одного, співали веселих пісень. Водіям 
посланці доброти на пішохідних переходах 
бажали гарної, щасливої дороги, також ро-
здавали послання від другокласників. Тро-
лейбусні та трамвайні зупинки перетвори-
лись на зупинки: щастя, посмішки, добра,  
подяки та ін. У центрі була і стрічка  
добра, куди усі перехожі могли приклеїти свої 

побажання Вінничанам. На залізнично-
му вокзалі зустрічали потяги з веселими  
плакатами, запрошували у гості. Цей день 
був надзвичайно яскравим та незабутнім, 
як для самих посланців доброти, так і для 
перехожих, які стали випадковими свідка-
ми Епідемії доброти. Творіть добро щодня, 
адже його важко роздати, бо воно весь час 
повертається!

Вінниця цього року планує проводити ці-
лий тиждень доброти. Чекаємо звісточки від 
усіх тих, хто планує брати участь і від тих, 
хто приєднується вперше!!! Обіцяємо свою 
підтримку!

Координатор «Епідемії Доброти» - 
Благодійний Фонд «Подільська громада»

0969158640 Альона Данілова-Кирилюк
0667055244 Андрій Дручинський

Alen_eko@i.ua

Детальніше на gromada.vn.ua

підйому, щоб не допустити пробуксовуван-
ня ведучих коліс. Під час зимового спуску не  
можна використовувати накат, так як автомо-
біль може розвинути велику швидкість і стане 
некерованим.

По-п’яте, в осінньо-зимовий період нерід-
ко піднімаються сильні вітри і зростає бічне 
вітрове навантаження. Досить сказати, що при 
швидкості вітру 25 м/с, на автомобіль «Жигулі» 
діє додаткова бічна сила близько 300 кг. А на 
слизькому і зледенілому покритті при великих 
швидкостях руху така сила здатна зрушити 
автомобіль та спричинити занесення. Водій  
повинен компенсувати це відхилення 
поворотом рульового колеса на відповідний 
кут передніми колесами. При різкому збіль-
шенні або зменшенні сили вітру треба вчасно,  
невеликими поворотами рульового колеса, під-
тримувати потрібний напрямок руху.

По-шосте, гальмувати на мокрій чи 
слизькій дорозі потрібно плавно, акуратно  
і завчасно, активно використовуючи КПП для 
ефективного гальмування двигуном. До речі, 
в автоматичній коробці передач цей прийом 
також використовується при включенні  
зимового режиму руху.

Сподіваюсь, що всі перераховані вище 
поради зрозумілі та, можливо, вже неодно-
разово відпрацьовані, і мають у своїй основі 
елементарні закони фізики. Але подумай-
те, чи варто стрімголов кидатися в бій, лише  
ознайомившись з цими рекомендаціями  
і маючи їх у паперовому варіанті в бардачку? 
Скрізь необхідна багаторічна практика, коли  
всі дії відпрацьовані до автоматизму.

Андрій Іванович Марусич,
член Молодіжної організації журналістів

Наближається Епідемія Доброти-2013 Особливості зимового автокерування
ДОБРІ СПРАВИ
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На написання даного матеріалу мене  
наштовхнула неймовірна історія з елементами 
шахрайства та авантюризму, історія «лікаря 
Пі». Андрій Слюсарчук, людина, що закінчила 
ПТУ за фахом маляр-штукатур, вихвалявся трь-
ома вищими освітами (до речі, один із підро-
блених ним дипломів вказував на те, що він 
навчався у Вінницькому медичному універси-
теті), сидів поряд із Президентом України, Вік-
тором Ющенком і обговорював із ним пробле-
ми медицини. Саме ця людина стверджувала, 
що знає схеми лікування усіх можливих хво-
роб. Продивившись усі інтерв’ю, кожен може 
помітити, що Андрій  Слюсарчук страждає на 
манію величі. У кожного із нас, в якийсь період 
життя виникають ситуації, коли ми переоці-
нюємо свої можливості. Та не у кожного цей 
період минає…

Що таке манія величі?
Це психічний розлад, що виражаєть-

ся надмірною оцінкою своєї значимо-
сті, важливості, впливу на інших, на вла-
ду. Такі люди відчувають непереборне 
бажання виділитись серед оточуючих, спря-
мовують усі зусилля на те, щоб бути в центрі  
уваги суспільства. Досить часто цей симптом 
зустрічається при психічних захворюваннях 
(шизофренія, істеричний розлад особистості, 
нейросифіліс). Та не всі, хто страждає на манію 
величі – психічно хворі люди. Тут, хотілось би 
додати, що і повністю здоровими їх назвати 
важко.

Чому у де яких людей виникає манія величі?
Багато лікарів вважають, що однією з основ-

них причин виникнення цієї манії є прихований 
комплекс неповноцінності. І я повністю погод-
жуюсь із цим ствердженням. Незадоволеність 
власними якостями, недоліки в зовнішності, 
недостатність вмінь чи знань призводять до 
прагнення людини перевершити оточуючих у 
інших сферах, щоб компенсувати ці вади: попу-
лярність, відомість. В процесі досягненні своєї 
мети, людина намагається шокувати оточую-
чих своєю поведінкою, щоб перед усім бути в 
центрі уваги. І що саме цікаве, що поступово 
втрачається адекватне сприйняття реальності і 
хворі не розуміють, що оточуючим нецікаво їх 

слухати. Таким людям необхідні увага, визнан-
ня, прихильники. 

Синоніми манії величі.
Маячні ідеї величі, «зіркова хвороба», 

нарцисизм, «хвороба рожевого слона», мега-
ломанія – усі ці словосполучення є синоніма-
ми терміну «манія величі». Якщо пошукати в 
сучасній літературі, то можна знайти ще безліч 
синонімів і пояснень цього поняття.

І на завершення хочу розповісти трагічну 
легенду про Нарциса. Перед усім, існує декіль-
ка трактовок цієї легенди, та фінал один і той 
же. Нарцис був дуже вродливим юнаком, одно-
го разу він побачив своє відображення у воді і 
закохався в нього. Він перестав їсти, пити, спа-
ти, тому що не міг відірвати погляду від сво-
го відображення і на очах танув, поки не зник 
безслідно. Думаю, що свої висновки з усього 
прочитаного зробить кожен.

Аліна Кобець,
лікар психіатр 15 відділення ВОПНЛ 

ім. ак. О.І. Ющенка,
http://vopnl.ucoz.co.uk/

Манія величі Обережно - пієлонефрит!
Ни один человек, желавший достигнуть
величия, не достигал его 

(А. Ривароль)

На сьогоднішній день рівень захворю-
ванності на пієлонефрит зростає. Тому 
хотілося б звернути увагу на основні сим-
птоми цього захворювання. Пієлонефрит 
– найбільш поширене захворювання ни-
рок, що розвивається внаслідок втручання в  
ниркову тканину мікроорганізмів, які 
спричинюють хворобу. Нирки виконують 
роль складних біологічних фільтрів: вони  
пропускають крізь себе всю кров, що цир-
кулює в організмі. Діяльність нирок складна  
і різноманітна. Однією з важливих функцій 
є забезпечення регуляції водно-сольового 
обміну. Із сечею організм людини виділяє 
кінцеві токсичні продукти, медикаменти. 
У нирках виробляються речовини, що беруть 
участь у регуляції артеріального тиску, кро-
вотворення. Разом із кров`ю, в нирки потра-

пляють мікроорганізми з інфекційних вогнищ  
носоглотки, органів дихання, ротової  
порожнини - це один шлях. Інший виникає при 
порушенні відтоку сечі на фоні патологічного 
процесу в органах сечової системи.

Пієлонефрит, як правило, починається 
поволі (у третини пацієнтів перебіг безсим-
птомний), при цьому відбувається руйнування 
ниркової тканини. Необхідно пам`ятати, що 
гострий пієлонефрит не завжди проявляється 
ознаками загальної інтоксикації, порушен-
ням сечовипускання і змінами в аналізах сечі. 
Він може мати прихований перебіг, що ство-
рює труднощі для раннього розпізнавання і  

захворювання набуває хронічного перебі-
гу. Гострий пієлонефрит часто приймають за 
ГРВІ, апендицит, що зумовлені подібністю 
симптомів. Якщо явну немотивовану слабкість 
супроводжують часті сечовипускання, біль 
у попереку, а температура підвищується до  
39° С - йдеться про пієлонефрит.

Необхідно терміново звернутись до ліка-
ря, тому що гострий пієлонефрит потребує 
стаціонарного лікування, самолікування 
неможливе. Якщо ви перенесли грип, ангіну, 
ГРВІ, необхідно протягом місяця 1 раз на  
2 тижні робити аналіз сечі, що дозволяє  
вчасно виявити початок захворювання і 
дозволить провести необхідне раціональ-
не лікування. Незважаючи на те, що багато 
антибактеріальних препаратів можна при-
дбати без рецептів, ніколи не лікуйтесь са-
мостійно. Ліки, вибрані навмання, можуть 
зробити мікроорганізми стійкими до анти-
біотиків, внаслідок чого боротьба з хворобою  
значно ускладнюється і процес може перейти в 
хронічну форму. Під час гострого періоду не-
обхідно перебувати в ліжку, а також вживати 
велику кількість рідини (до 2-2,5 літрів у день). 
Завдяки вживанню великої кількості рідини, 
з організму вимиваються продукти запален-
ня та бактерії. Слід виключити м`ясні, рибні  
бульйони, приправи, гострі та смажені страви, 
копченості, цибулю, щавель, какао, каву.

Для профілактики гострого пієлонефри-
ту необхідно дотримуватися гігієнічних 
правил. Особливу увагу необхідно приділяти 
роботі кишківника. Порушення його функцій,  
закреп сприяють розмноженню мікроорганіз-
мів і виникає небезпека повторного попадання 
інфекції в ниркову тканину. Необхідно вживати 
молочнокислі продукти, а також продукти, що 
містять клітковину, в тому числі овочі і фрукти. 
Потрібно забезпечити повноцінне харчування, 
застосовувати загартовуючі процедури, щоб 
запобігти ГРВІ, захворюванню органів дихан-
ня. Одягайтесь по сезону, уникайте не тільки 
переохолодження, але й перегрівання організ-
му. Необхідно лікувати зуби, що пошкоджені 
карієсом, запалені мигдалики, хронічні вогни-
ща інфекції. Будь-якому захворюванню краще 
запобігти, ніж лікувати.

Оксана Богданівна Педосенко,
Лікар-нефролог
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Кишкова колька у дітей раннього віку
На сьогоднішній день рівень захКишкова колька 

належить до найчастіших причин хвилювання бать-
ків у дітей раннього віку, що змушує їх звертатися з  
цього приводу до лікарів (80-90% всіх звернень). 
Термін «колька» походить від грецького сло-
ва «колікос», що визначає біль у товстій кишці.  
Визначення «дитячої кишкової кольки» з’явилося 
в 1954 році і передбачало наявність нападу 
неспокою, збудження, дратівливості, плачу у дітей 
перших трьох тижнів життя, не менше трьох годин 
на добу, поширеність протягом перших трьох місяців 
життя.

Напади болю в животі виникають раптово,  
повторюються багаторазово на протязі доби, 
посилюються у вечірній час. При цьому тривалий 
плач супроводжується штовханням та тертям ні-
жок, підтягуванням їх до живота. Біль дещо стихає 
після відходження газів або акту дефекації. Живіт 
дитини здутий та ніби «дзвінкий» при постукуван-
ні (перкусії). В період між нападами, дитина ціл-
ком спокійна, має добрий апетит, набирає у вазі.  
Ці кишкові кольки пов’язані з періодом пристосуван-
ня дитини до ентерального лактотрофного харчування 
в умовах  «фізіологічного» гіпоферментозу. Три-
валість періоду адаптації може затягуватися до 4-6 
місяців, хоча пік проблеми найчастіше спостерігаєть-
ся до трьохмісячного віку. Це так звані первинні киш-
кові кольки. Хоча вони належать до функціональних 
розладів кишечника, однак вимагають достатньої  
уваги лікарів, оскільки:

- є найчастішим і найпоширенішим фун-
кціональним розладом травлення у дітей  
раннього віку;

- порушують психологічний комфорт в оточенні 
дитини та суттєво знижують якість життя сім’ї.

Чому ж у здорових дітей раннього віку  
виникають кишкові кольки? В першу чергу  
цьому сприяє гістоморфологічна незрілість організмів 
в перші тижні та місяці життя, організму в цілому  
та шлунково-кишкового тракту зокрема. Існують 
фактори, які сприяють появі та поширенню кишкової 
кольки:

- недоношеність;
- неправильна тактика вигодовування;

- насильницьке вигодовування;
- застосування харчових сумішей, неправильне  

їх приготування;
- аерофагія (заковтування повітря);
- порушення харчування матері-годувальниці 

(жирна їжа, їжа, що провокує метеоризм, надлишок 
у раціоні молока та молочних продуктів:  
кисломолочного сиру, згущеного молока, тощо);

- шкідливі звички матері-годувальниці;
- стреси, конфлікти у сім’ї;
- ранній перевід дитини на штучне вигодовування;
- особливості типу нервової системи та  

темпераменти малюка.
Дуже важливим причинним фактором є гіпок-

сичне ушкодження нервової системи дитини в пе-
ринатальний період. Больовий синдром під час 
кишкової кольки пов’язаний переважно з підвище-
ним газоутворенням, спазмом, або розтягуванням 
окремих ділянок кишечника. Кишкову кольку можна  
попередити, в першу чергу, не медикаментозни-
ми засобами, зокрема, створенням сприятливого 
психоемоційного середовища у сім’ї, нормаліза-
ція раціону матері-годувальниці, дотримання пра-
вильної технології процесу годування та режиму.  
До речі, функціональні розлади травлення частіше 
зустрічаються у первістків, довгоочікуваних дітей  
та дітей літніх батьків, в сім’ях з досить 
високим рівнем життя, тобто там, де є високий поріг 
схвильованості з приводу стану дитини. 

В раціоні матері-годувальниці варто обмежити, 
а іноді і зовсім виключити, продукти, які сприяють 
підвищеному газоутворенню: з високим вмістом 
лактози та потенційно високою сенсибілізуючою 
активністю. Необхідно корегувати режим годуван-
ня малюка: скорочувати чи продовжувати інтерва-
ли між годуваннями, зменшувати об’єм разового  
годування при перегодовуванні чи вводити при-
корм при нестачі материнського молока. Важливо 
дотримуватись правильного положення при годуванні 
(напіввертикальне), дати можливість відійти повітрю, 
яке заковтнула дитина, надаючи їй вертикального  
положення на 10-15 хвилин після їжі. В проміж-
ках між годуваннями та під час нападу кольок варто 
викладати малюка на живіт, проводити легкий  масаж 
передньої черевної стінки в напрямку годинникової 
стрілки. Добрий результат від тактильного контакту 
шкіри живота дитини та матері, прикладання теплої 
пелюшки до животика.

Шановні батьки, будьте уважні та терпимі до свого 
малюка, відповідально ставтеся до його вигодовуван-
ня та догляду. Це дозволить вам забезпечити дитині 
здоров’я та комфорт, а собі спокій та задоволення.

Костянтин Тихонович Берцун,
завідуючий відділенням анестезіології

та інтенсивної терапії новонародженних

Рекомендації по харчуванню при цукровому діабеті
Правильне харчування є дуже важливим 

компонентом повноцінного життя кожної  
людини. Ще більшого значення набуває плану-
вання раціону за умов певних хронічних захво-
рювань, наприклад таких, як цукровий діабет.

Його навіть можна розглядати 
як самостійний метод лікування при 
цукровому діабеті, який відіграє не менш  
важливу роль, ніж цукрознижуючі припарити. 
Різні речовини використовуються по різному, 
але схожим залишається одне: кожен з’їдений 
нами продукт здатний, у залежності від його 
складових, забезпечити наш організм певною 
кількістю енергії і будівельних матеріалів.

Основною ж метою при лікуванні  
цукрового діабету є нормалізація обміну 
речовин, насамперед вуглеводного, що до-
сягається балансом між дозою цукроз-
нижуючих препаратів та речовин, які 
людина отримує із їжею. Тому, коли лікар при-
значає хворому на діабет індивідуальний план  
харчування, він прагне: сприяти підтримуван-
ню у хворого рівня цукру крові, що набли-
жається до норми; запобігати різним коливан-
ням рівня цукру крові – гіпо та гіперглікемії; 
забезпечити організм необхідними поживними 
речовинами, вітамінами та мікроелементами; 
зробити все, щоб цукровий діабет сприймав-
ся людиною не як хвороба, а як певний спосіб 
життя.

Усі продукти харчування складаються із 
білків, жирів, вуглеводів, тепер зрозумілий і 
поділ усіх продуктів на три групи в залежно-
сті від основних харчових речовин, з яких вони  
переважно складаються: вміщують біл-
ки (м’ясо, риба, яйця); вміщують вуглеводи 
(хліб, цукор, картопля, крупи, фрукти); вміщу-
ють жир (жирні сорта м’яса, риби, молочні про-
дукти, рослинна олія). На підвищений рівень 
цукру в крові впливають вуглеводи. Для зруч-
ності визначених кількості вуглеводів в раціоні 
харчування хворого на цукровий діабет застосо-
вуються хлібна одиниця (ХО). Хлібна одиниця – 
це 10 – 12 гр. вуглеводів, які містяться в певному 
об’ємі різних продуктів. Орієнтуючись на ХО,  
можна легко заміняти продукти та складати 
збалансований раціон. ХО необхідно роз-
поділити протягом дня, враховуючи те,  
що харчування хворого та цукровий діабет  
повинно бути різноманітним і багаторазовим 

(не менше 6 разів на день), і дрібними порція-
ми. Надаємо деякі продукти та відповідна кіль-
кість ХО, що міститься в них:

Хліб – 1 шматок;
Печиво „крекер” – 5 штук;
Сухарі – 2 штуки;
Борошно – 1 ст. ложка;
Крупи відварені – 2 ст. ложки 
(рис, ячмінна, гречка, пшоняна, перлова,
 вівсяна);
Макаронні вироби – 2 ст. ложки;
Молоко свіже – 1 склянка;
Соки фруктові – ½ склянки;
Абрикоси – 4 шт.;
Апельсин, банан – ½ шт.;
Вишня – 10 шт.;
Гранат – 1 шт.;
Груша, яблуко – 1 шт.;
Картопля – 1 шт.

Не соромтесь свого захворювання! Про  
нього повинні знати вчителі і друзі, батьки  
і люди, які Вас оточують.

Костюк Н.В. – 
лікар – ендокринолог,

«Школи хворих на 
цукровий діабет» ВОКЕД
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Вибір майбутньої професії 
Поради випускникам

Щороку перед випускниками постає  
проблема вибору майбутнього. Саме 
майбутнього, тому що від правильності обра-
ного шляху, залежить багато в чому те, як 
складеться життя потім. Як визначити свою  
майбутню професію? Чи можна покладати-
ся тільки на опис професії, як на відправний 
пункт у рішенні йти вчитися за цією спеціаль-
ністю? Як вибрати професію, щоб не викинути 
на вітер 5 років навчання у вузі? Такі питання 
ставить собі мало не кожен випускник. 

Звичайно, факт вибору професії постає  
перед людиною відносно рано - ще в 17-18 ро-
ків. У такому віці досить складно усвідомити 
повною мірою всю важливість цього кроку.  
Поради батьків і друзів можуть виявитися й 
корисними, і шкідливими одночасно, тому 
що вони, звичайно, можуть допомогти вибра-
ти «напрямок руху», але що буде потім, якщо 
зроблено помилковий вибір? Однак, багато 
(і навіть дуже багато) розчаровуються у зробле-
ному одного разу виборі. Вподобана професія 
виявляється на практиці зовсім не такою прива-
бливою при «погляді зсередини». Деякі молоді 
люди взагалі не замислюються про те, що кон-
кретно робить, приміром, менеджер з управлін-
ня, чи експедитор, а йдуть за гучною (довгою, 
багатообіцяючою) назвою спеціальності.

У виборі професії не надто сподівайтесь 
на якісну допомогу центрів зайнятості. Їхня 
основна задача — щоб на обліку, як безробіт-
ні, стояло якомога менше осіб. Тому вони в  

кращому випадку намагатимуться закрити 
першу-ліпшу вакансію, навіть якщо вона вам 
зовсім не підійде. У гіршому - будуть тягну-
ти «волокиту» та “ганятимуть” вас з кабінету  
в кабінет замість дієвої допомоги. А інформація, 
яку вони надають, в основному вже застаріла,  
а тому не точна і не актуальна.

У процесі вибору професії необхідно 
враховувати багато факторів:

- Почніть шукати серед тисяч професій 
свою якомога раніше - більше часу залишається 
на обдумування свого рішення.

- Необхідно враховувати свої схильності  
та здібності до певних видів діяльності, які  
заняття вам приємні. Наприклад, ви прекрасно 
малюєте, закінчили художню школу, або маєте 
математичні здібності.

- З’ясувати, що ви знає про професію яку 
вибрали, або чим хотіли б займатися загалом. 
Переконатися в тому, щоб одержана інформа-
ція про професію не була односторонньою,  
неповною.

- Спробувати попрацювати під час 
канікул. Перспектива заробітку і можливість  
спробувати свої сили дасть впевненість у власних 
силах, можливість відчути свою самостійність, 
підготує до прийняття важливих рішень.

Важливим фактором при виборі справи 
життя має бути стабільний соціальний попит 
на професію. Чи актуальна соціальна потре-
ба у тому чи іншому виді діяльності, а також  
прогноз динаміки попиту на професіоналів у 
майбутньому.

Вибір професії - це перш за все ваш ви-
бір. Обираючи професію, ви обираєте не тіль-
ки спосіб, яким ви зароблятимете на життя, 
але і спосіб життя. Легковажний вибір «хлі-
ба» тільки за її зовнішніми проявами, без  
урахування її внутрішніх вимог, обмежень  
і різного роду зобов’язань - це експеримент,  
який може обійтися дуже дорого не тільки вам, 
але й оточуючим. А відповідальність ляже тіль-
ки на ваші плечі.

Підготував 
Олександр Самойленко,

член Молодіжної організації Журналістів.

Діагноз кар’єриста або згубна «самопожертва»
Розумний погляд. Уважні очі. Таєм-

ні, зарозумілі думки. Купа цінних паперів, 
що відтягують руку з дипломатом. Годин-
ник на руці, мов у в’язничного наглядача.  
Стриманий смак в одязі, манерах, спілкуванні. 
Постійний рух уперед. Записник-щоденник, 
що переслідує скрізь. Це діагноз кар’єриста. 
Життя кар’єристів не схоже на життя інших - 
простих смертних. Кожен день спланований 
наперед: «Робота! І ще раз робота!».

Покоління ХХІ століття значно відрізняєть-
ся від своїх попередників «дітей радянського  
виховання». Здається, у сучасному суспіль-
стві показник того, що життя вдалося - це  
високий дохід і престижна робота. Звісно, в 
таких умовах у людини не залишається нічо-
го особистого, творчого, креативного, вона 
втрачає сама себе! У багатьох професійних 
сферах, щоб прославитися, потрібно бути  
здатним зробити щось таке, що вирізняє з  
натовпу. Кар’єру часто сприймають як 
свободу або поклик серця, хоча насправді 
буває навпаки – вона перетворює людину на 
залежного, довічного раба. Кар’єрист – це  
природжений лідер, творець, стратег, який у 
будь-якій ситуації шукає запасний вихід і вла-
сноруч конструює своє майбутнє. Він володіє 
особливим поглядом на світ: мислить ідеями, 
завжди оптимістично налаштований, вміє зі-
брати навколо себе чудових друзів та їх нади-
хає.

І мабуть, вам доводилось зустрічати  
«людину з космосу», на вигляд – звичайнісінька  
особа, а от характером, думками, на-
полегливістю, ставленням до власної  

роботи – енергійний робот, з потужністю в  
десяток кінських сил! Кажуть, що людина  
повинна посадити дерево, збудувати дім, 
виростити дитину. Так, але що ж робити тим, 
хто зійшов з цієї дистанції та свідомо приніс 
себе в жертву, тобто з головою віддався ро-
боті, знехтувавши побудовою власного щастя 
та сім’ї?! Як пояснити їхнє існування в цьому 
світі?

Звісно, у кожного своя система цінно-
стей. Хтось цінує багатство, інший – славу,  
дехто – родину, щире спілкування, дружні сто-
сунки. З одного боку, не багатство чи посада 
прикрашають особистість, а її чесність, праць-
овитість, мудрість, щирість, відповідальність, 
справедливість. Проте з іншого боку – в суча-
сному житті не обійтися без грошей, матеріаль-
ного забезпечення, тому немає нічого поганого 
в прагненні підвищити свій професійний рі-
вень, піднятися службовою драбиною… Але 
важливо не забувати про тонку грань - робота 
не має переходити у діагноз!

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА. Тетяна Комар 
– кандидат психологічних наук: «Досвід пока-
зує, що центральна проблема в психології – це  
проблема тривоги. Отже, психічне здоров’я 
безпосередньо пов’язане з причинами її 
виникнення. Найбільш ймовірним фактором 
є відсутність безпеки, пов’язана з рольовою 
невизначеністю. Тобто людина не знає відпо-
віді на питання «хто вона така?», «який сенс її  
життя?», «чому вона прийшла в цей світ?».

Крім того, пам’ятайте трудоголізм - це  
вид залежності, нарівні з алкогольною, 
наркотичною, ігроманією. Але варто ус-
відомити – життя цінне і його потрібно  
берегти, використовувати кожну мить.

Інна Жмурко
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Хто з нас не любить поніжитись у ліж-
ку? І якщо порахувати, що ми спимо  
близько восьми годин на добу, то уві сні  
проходить третина нашого життя. Отже, те, як 
і на чому ми відпочиваємо, суттєво впливає на 
працездатність і настрій впродовж усього дня,  
а також і на наше здоров’я.

Проте, наша спальня може стати ідеаль-
ним середовищем для розвитку і розмножен-
ня шкідливих мікроорганізмів – сапрофітів 
(грибків) та мікропаразитів – пилових кліщів, 
які є збудниками серйозних захворювань. 
Десь, 40 — 50 % міських осель заражені ними.  
Їх основною схованкою є недосяжні місця, 
які рідко піддаються вологому прибиранню, 
а також ліжка, матраци та килими. У пилові, 
який накопичується протягом декількох міся-
ців під ліжком, створюється ідеальне середо-
вище для розвитку шкідників. Вони, доречі,  
залюбки харчуються злущеним людським 
епітелієм. Також ці паразити живуть в гли-
бині матраців і подушок. Шкідливий вплив на 
людину обумовлений їх надзвичайно небезпеч-
ними та алергенними екскрементами, які люди-
на вдихає разом із пилом.

Щоб захистити себе, необхідно дотриму-
ватися правил гігієни, хоча б раз на тиждень 
проводити вологе прибирання приміщень, 
пилососити і змінювати постільну білизну. 
Вовняні ковдри, натуральне хутро, подушки  

Методы контрацепции. Что выбрать?
Сегодня о контрацепции знают все, но  

незапланированные беременности всё-таки 
происходят. «Почему?» - спросите вы. Причи-
ной тому, в первую очередь, есть недостаток 
полового воспитания молодёжи и надежда на 
«авось». Принято считать, что до двадцати лет 
проблема контрацепции одна – ее отсутствие. 

После – некоторые уже обзавелись детками, и 
существенно поумнели, и тут появляется дру-
гая проблема: как подобрать удобное и безопа-
сное противозачаточное средство. Но прежде 
чем выбирать, следует ответить на несколько 
вопросов: вы можете использовать этот ме-
тод во время каждого полового контакта; как 
выбранный метод контрацепции повлияет на 
вашу сексуальную жизнь; может ли выбранный 
метод защитить от болезней передающихся  
половым путем; вам нужен эффект временный 
или постоянный? Итак, на чём же остановить 
свой выбор? Для начала, стоит разобраться, из 
чего выбирать и чего ждать от современных 
средств защиты.

Гормональные контрацептивы - дают 
практически стопроцентную защиту от вне-
плановой беременности, но могут возникнуть 
различные побочные эффекты.

Внутриматочная спираль - это инородное 
тело, которое находится в матке и предохра-
няет от беременности. Спираль ставится (на 
3-5 лет) исключительно врачом-гинекологом. 
Кроме того, она подавляет рост миомы матки и  
оказывает лечебный эффект при эндометриозе.

Спермициды - средства химической 
контрацепции, которые блокируют сперматозо-
иды. Могут вызывать раздражение слизистой, 
вплоть до аллергических реакций.

Презервативы - самое популярное  

із пір’я – улюблені місця проживання пило-
вих кліщів, тому потрібно часто вибивати і  
просушувати їх на сонці. Оскільки, під час сну 
зі шкіри людини виділяються піт та жир, а та-
кож частки змертвілої шкіри – і усе це всотуєть-
ся у постіль, то подушку слід змінювати на 
іншу що два роки, а ковдру – раз у п’ять років.

Також, дуже важливо, щоб і сама постіль 
відповідала вашим потребам. Вона повинна 
бути гарною та зручною, приємною на дотик, 
не повинна електризуватися. Вночі організм 
повинен дихати, і постіль має цьому сприя-
ти. Якщо говорити про тканину, то бавовняні, 
лляні та шовкові вироби є найкращими. А от 
синтетичні волокна – нейлон, лавсан, капрон 
– викликають багато запитань. Вони погано 
вбирають вологу та пропускають повітря, на-
копичують шкідливу для здоров’я статичну  
електрику. Та й загалом, спати на «скляній» бі-
лизні не дуже комфортно.

Щодо кольору постільної білизни, то він теж 
має дуже велике значення. Червона постіль до-
помагає знизити кров’яний тиск, уповільнити 
серцебиття. Крім того, червоний колір захищає 
від страхів і занепокоєння, заряджає енергією 
і позитивом. Помаранчевий колір - допома-
гає впоратися з депресією, підвищує настрій  
і стимулює сексуальну енергію. Жовтий 
колір - дарує почуття впевненості і оптимізм. 
Зелений колір - відомий своєю заспокійли-
вою дією. Він знімає стрес, дарує спокій і 
розслаблення, допомагає досягти емоційної 
рівноваги. Блакитний колір постільної білиз-
ни нагадує колір моря, допомагає впоратися з  
безсонням. Білий колір - дуже традиційний 
колір для постільної білизни. Символізує 
чистоту, дарує спокій і ясність розуму. Чорний 
колір - вельми сексуальний колір, глибокий і 
загадковий. Але він дуже важкий для емоцій-
ного сприйняття, тому окремих людей він ви-
снажує і потрібно задуматись, чи варто спати 
на ньому.

Отож, як каже народна мудрість, як  
постелиш так і виспишся. Тож будьте 
уважними до свого здоров’я, і, сподіваюсь,  
що ці поради допоможуть вам у цьому.

Підготував Віктор Рудь,
член Молодіжної організації журналістів

средство механической контрацепции. Могут 
вызывать субъективное ощущение дискомфорта,  
особенно у мужчин.

Календарный метод - высчитывание 
«безопасных» дней, это могут позволить себе 
лишь женщины со стабильным менструаль-
ным циклом. Но не забываем, что сперматозо-
иды могут жить в половых путях женщины до  
4 суток. Потому этот метод часто дает сбои.

Прерванный половой акт – самый ненадеж-
ный метод. Мужчина не чувствует начала 
эякуляции. Ему кажется, что он «еще нет», а 
он уже «да». По статистике 80% «случайно» 
забеременевших женщин предохранялись с  
помощью прерванного полового акта.

Хирургическая стерилизация - в ходе 
операции у женщин маточные трубы пересе-
кают, прижигают, и они становятся непроходи-
мыми. При мужской стерилизации врач делает 
разрез в мошонке и блокирует две трубы, кото-
рые несут сперму из яичек. После таких опера-
ций беременность невозможна в принципе, но 
последствия необратимы.

Кстати, многие думают, что после родов и 
в период кормления грудью нельзя забереме-
неть, но это грубейшее заблуждение. Женская 
половая система начинает функционировать 
нормально, уже через 3-4 недели после рожде-
ния ребенка. Так что если вы не планируете 
ребёнка, то необходимо использовать контр-
ацепцию. А перед выбором того или иного 
метода, обязательно проконсультироваться с 
врачом, он поможет в выборе.

Подготовил Евгений Цио,
член Молодёжной 

организации журналистов

Вся правда про вашу постіль Методы контрацепции. Что выбрать?
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Тимчасова допомога дітям - це допомога, 
яка призначається тимчасово органами праці 
та соціального захисту населення, якщо місце 
проживання чи перебування батьків невідоме, 
або вони ухиляються від сплати аліментів, 
або не мають можливості утримувати дитину.  
Зазначена допомога призначається відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України № 
189 від 22.02.2006 року.

Вона призначається дитині віком до  
18 років у разі, коли: рішення суду про стяг-
нення аліментів з одного із батьків не вико-
нується. Призначається і виплачується дана 
допомога з місяця звернення одного з батьків  
(одержувача), який утримує дитину. Одержувач 
повинен подати до органу праці та соціального 
захисту населення за місцем проживання такі 
документи: заява встановленої форми; копія 
свідоцтва про народження дитини; довідка 
про реєстрацію місця проживання дитини; до-
відка про реєстрацію місця проживання одер-
жувача; рішення суду про стягнення з одного  
з батьків аліментів на дитину; довідка дер-
жавної виконавчої служби, що підтверджує 
факт несплати аліментів одним із батьків 
протягом шести місяців, що передують місяцю 
звернення; довідка про здійснення стосовно од-
ного з батьків кримінального провадження або 
про його перебування на примусовому лікуван-
ні, у місцях позбавлення волі, визнання його в 
установленому порядку недієздатним, а також 
перебування на строковій військовій службі; 
повідомлення органу внутрішніх справ про те, 
що місце проживання одного з батьків дитини 
не встановлено; довідка про розмір сплачених 
аліментів.

Якщо розмір аліментів, визначений  
судом у твердій грошовій сумі, менший від 
мінімального розміру аліментів на одну дити-
ну, тимчасова допомога призначається у роз-
мірі різниці між визначеним розміром алімен-

Державна реєстрація прав на об’єкт не 
завершеного будівництва та їх обтяжень у 
випадках, установлених законом, проводиться 
у порядку, визначеному цим Законом, з ураху-
ванням особливостей правового статусу тако-
го об’єкта. Дія цього Закону не поширюється 
на державну реєстрацію прав на повітряні  
і морські судна, судна внутрішнього плавання, 
космічні та інші об’єкти  цивільних прав, на які 
поширюється правовий режим нерухомої речі.

У цьому Законі терміни вживаються в тако-
му значенні: державна реєстрація речових прав 
на нерухоме майно (далі - державна реєстра-
ція прав) - офіційне визнання і підтвердження  
державою  фактів виникнення, переходу або 
припинення прав на нерухоме майно, обтяжен-
ня таких прав шляхом внесення відповідного 
запису до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно; державний реєстр речо-
вих прав на нерухоме майно (далі - Державний 
реєстр прав) - єдина державна інформаційна си-
стема, що містить відомості про права на неру-
хоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти 
та суб’єктів цих прав; нерухоме майно - земель-
ні ділянки, а також об’єкти, розташовані на зе-
мельній ділянці, переміщення яких неможливе 
без їх знецінення та зміни призначення; обтя-
ження - заборона розпоряджатися та/або кори-
стуватися нерухомим майном, яка встановлена 
або законом, або актами уповноважених на це 
органів державної влади, їх посадових осіб або 
яка виникає на підставі договорів.

Державна реєстрація прав є обов’язковою. 
Інформація про права на нерухоме майно та їх 
обтяження підлягає внесенню до Державного 
реєстру прав. Держава гарантує достовірність 
зареєстрованих прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень. Права на нерухоме майно та їх об-
тяження, які підлягають державній реєстра-
ції, відповідно до цього Закону, виникають з 
моменту такої реєстрації. Права на нерухоме 
майно та їх обтяження, що виникли до набран-
ня чинності цим Законом, визнаються  дійсни-
ми у разі відсутності їх державної реєстрації, 
передбаченої цим Законом, за таких умов: 
якщо реєстрація прав та їх обтяжень була 
проведена відповідно до законодавства, що 
діяло на момент їх виникнення, або якщо на 
момент виникнення прав та їх обтяжень діяло  

тів і сумою, що становить 30% прожиткового 
мінімуму, встановленого законом для дитини 
відповідного віку. Для призначення допомоги 
на наступний шестимісячний строк одержувач 
подає лише заяву, в якій повідомляє про обста-
вини, що можуть бути підставою для продов-
ження виплати допомоги.

Виплата тимчасової допомоги припиняєть-
ся в таких випадках: 1) встановлення місця  
проживання особи, яка зобов’язана сплачува-
ти аліменти за рішенням суду; 2) виявлення 
обставин, що свідчать про можливість одного 
з батьків утримувати свою дитину; 3) досяг-
нення дитиною 18-річного віку; 4) виконання 
в повному обсязі зобов’язань одного з батьків 
щодо сплати аліментів у разі виїзду на по-
стійне місце проживання за кордон; 5) вла-
штування дитини до відповідної установи на 
повне державне утримання; 6) скасування або 
визнання усиновлення недійсним; 7) усинов-
лення дитини (чоловіком матері або дружи-
ною батька); 8) відмови від стягнення алімен-
тів; 9) добровільного виконання рішення суду 
особою, зобов’язаною сплачувати аліменти; 
10) скасування в установленому законодав-
ством порядку рішення суду щодо стягнен-
ня аліментів; 11) смерті дитини, якій була 
призначена тимчасова допомога; 12) смерті 
одного з батьків, зобов’язаного сплачувати 
аліменти, або визнання його в установлено-
му порядку безвісти відсутнім чи оголошення  
померлим; 13) позбавлення в установленому 
порядку одного з батьків, який утримує дити-
ну, батьківських прав; 14) відібрання дитини 
від одного з батьків, який утримує дитину, без 
позбавлення батьківських прав; 15) встанов-
лення над дитиною опіки чи піклування.

Протягом 2012 року задоволено судами на 
користь управління 27 позовів щодо стягнен-
ня сум сплаченої тимчасової допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів на 
суму 161 784 грн. За повідомленням управління 
в добровільному порядку платниками аліментів 
повернуто 40 465 грн.

Начальник відділу правового та кадрового 
забезпечення управління праці та соціально-

го захисту населення 
Вінницької районної державної ад-

міністрації  Н.П.Козак

законодавство, що не  передбачало обов’язкової 
реєстрації таких прав та їх обтяжень.

Державна реєстрація прав є публічною,  
проводиться органом державної реєстрації 
прав, який зобов’язаний надавати інформа-
цію про зареєстровані права та їх обтяження в 
порядку,  встановленому цим Законом. Вона 
проводиться в порядку черговості надходжен-
ня заяв. Державна реєстрація прав власності, 
реєстрація проведена відповідно до законодав-
ства, що діяло на момент їх виникнення, під  
час вчинення нотаріальної дії з нерухомим 
майном, об’єктом незавершеного будівництва 
проводиться нотаріусом, яким вчиняється така 
дія.

Будь-які правочини щодо нерухомого май-
на (відчуження, управління, іпотека тощо)  
вчиняються, якщо право власності чи інше 
речове право на таке майно зареєстровано згідно 
з вимогами цього Закону, крім випадків, 
передбачених частиною четвертою цієї статті.

Реєстрація права власності та інших 
речових прав проводиться за місцем  
розташування об’єкта нерухомого майна в  
межах території, на якій діє відповідний  
орган державної реєстрації прав, крім випадків, 
установлених абзацами другим і третім  
частини п’ятої цієї статті. І це незалежно від 
місця розташування об’єкта нерухомого майна.

нотаріус 
Терещенко Валентина Василівна

вул. Ленінградська, 36,
тел.: (0432) 27-99-97; (067) 90-00-992

Кому має призначатися тимчасова допомога Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно
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Козятинська об’єднана державна  
податкова інспекція Вінницької області дер-
жавної податкової служби 11 грудня 2012 
року за № 1548 надіслала лист гр. О., яка 
мешкає в м. Козятин і працює підприємцем з 
повідомленням про те, що її звернення на пе-
ревірку підприємницької діяльності гр. Ю. 
не відповідає суті. «За результатами пере-
вірки не встановлено здійснення торгівлі гр. 
Ю.». Козятинська ОДПІ посилається на те, 
що вони проводили «спільно з працівниками  
Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій 
області перевірку на предмет зайняття підпри-
ємницькою діяльністю гр. Ю. в місцях здій-
снення торгівлі в м. Козятин».

Всім громадянам відомо, що за підприємни-
цьку діяльність треба звітувати та сплачувати 
податки. Але чому частина громадян, до яких 
відноситься О., офіційно займається підпри-
ємницькою діяльністю, звітує та сплачує по-
датки? І чому друга частина громадян, до яких 
відноситься Ю., займається підприємницькою 
діяльністю і при цьому не звітує та не сплачує 
податки?

Чому Вінницька обласна державна  
податкова служба не контролює діяльність Ко-
зятинської об’єднаної податкової інспекції?

Чому прокуратура та працівники міліції  
м. Козятин не реагують на порушення норм 
законодавства деякими громадянами, до яких 
відноситься Ю.?

Висновок я не буду роботи, але надаю ін-
формацію, яка підкреслює бездіяльність подат-
ківців м. Козятина. В Постанові про відмову в 
порушенні кримінальної справи від 01.12.2010 
року, затвердженій начальником Козятинської 
РВ УМВС України у Вінницькій області пол-
ковником міліції Будківським О.І., визначаєть-
ся «В ході проведеної перевірки було встанов-
лено, що гр. О. займається торгівлею та має 
власний торговий об’єкт, що знаходиться по 
вул. Комсомольській м. Козятин. Неподалік від 
неї знаходиться торговий об’єкт, де продає то-
вари гр. Ю.».

В Постанові про відмову в порушен-
ні кримінальної справи від 22.12.2010 року. 
затвердженій Будківським 0.І. Зазначаєть-
ся: «В ході проведення перевірки було вста-
новлено, що гр. О. має торгове місце по 
вул. Комсомольській, де поряд з нею також тор-

гує гр. Ю.».
В третій Постанові про відмову в порушен-

ні кримінальної справи від 31.01.2011 року за-
значається «В ході проведеної перевірки було 
встановлено, що гр. О. знаходилась на ринку 
«Хлібодар», що в місці Козятин, де здійснюва-
ла роздрібну торгівлю, також на даному ринку  
поряд з нею здійснювала роздрібну торгівлю 
гр. Ю. жителька м. Козятин».

Я вважаю, що громадянам України не-
потрібні в такому вигляді податківці, пра-
цівники прокуратури та міліції. Настав час 
реформувати, шляхом скорочення штатів, 
податківців, працівників прокуратури 
та міліції.

Як громадянам захищати свої права?
1.Необхідно накопичувати копії заяв, скарг 

та відповіді з податкових служб від працівників 
прокуратури та міліції.

2. В разі порушення норм чинного законо-
давства посадовцями, звертатись з позовними 
заявами до судової гілки влади.

Мені відомо, що гр. О. готова твердо захи-
щати свої права, а тому звернулась до судової 
гілки влади. Про результати її боротьби за 
свої права Вінницька правозахисна Асоціація 
«Адвокасі - АЗА» буде інформувати. 

Свої думки по вказаній статті надсилайте 
факсом за номером: 61-72-28, або
за телефонами: 69-96-76, (067) 767-03-65.

З повагою, Душко В.П.
Голова правозахисної Асоціації „Адвокасі-АЗА”

Керівник міської Партії Честі,
 боротьби з корупцією 

та організованою злочинністю
Заступник Президента ветеранів 

силових структур, ветеран СБУ

Чому податківці не виконують своїх обовязків?
Як громадянам захищати свої права від податківців, які порушують норми чинного законодавства Говорила мені мама: «Доню, головне для жін-

ки — дбати про чоловіка і діток». Не послухала і, 
закінчивши найкращий ВНЗ України, всі молоді 
сили і завзяття мала намір спрямувати на роз-
будову справедливого суспільного ладу в дер-
жаві, як нам, молоді, твердила вся ідеологічна 
політика того часу, - комунізму. З успіхом захи-
стила у 29 років дисертацію, і держава направи-
ла мене працювати у чудове місто над Бугом, де 
мої молоді сили і здібності, як вважала країна,  
конче були потрібні. За виконання потреб  
держави вона гарантувала мені, як молодо-
му спеціалісту у Направленні МОН гідну зар-
платню і,  позачергово, відповідне державним  
стандартам житло. Але посадовці міста над Бугом,  
певно, щось не так зрозуміли: замість гарантованої  
квартири та ще й з кабінетом (як науковцю) 

поселили у кімнатку в гуртожитку, в котрому 
мешкали студенти, яким я й приїхала викладати, та 
поставили на квартирний облік із чудернацькою на-
звою «позачергова черга» …

Не встигла я попрацювати на розбудову «єдино 
справедливого державного устрою», як старше по-
коління додумалось, що комунізм - утопія, а реаль-
но справедливий устрій - це незалежна і самостійна 
Україна. Розпочалась «перебудова» за принципом, 
відомому старшому поколінню з їхніх підручників, 
- «весь мир егодня мы разрушим до основанья, а за-
тем …». Як свідома громадянка, я розуміла, що коли 
вся країна спрямована на «розвал до основанья»,  
вимагати від держави житло антипатріотично, тож 
17 років в кімнаті гуртожитку терпляче очікували 
(вже разом з чоловіком і сином) той час, коли «мы 
наш, мы новий мир построим …». Але «мир», ко-
трий будувався в державі, все ще був не для нас …

Та незабаром нові політичні сили, котрі були 
новими лише у владі, бо за віком не сильно відріз-
нялись від старих, з’ясували, що «незалежна і са-
мостійна» Україна не є справедливим державним 
устроєм, і вони знають більш справедливий – демо-
кратична Україна. Народ знову щиро повірив!

Наші викладачі ВНЗ також повірили, що  
новопризначений в цей же період в.о. ректора 

теж буде розбудовувати демократію у «виші», а 
тому й відправили попереднього ректора на пен-
сію … Новий керівник не набагато був молодший 
за попереднього, і так само у молоді роки ще вчив 
«Капітал» К. Маркса як обов’язковий. (Щоправ-
да, старі викладачі, які пам’ятали його студентом, 
говорили, що був він заочником фізкультурного 
факультету та ще й безпросвітним трієчником.  
Говорили й ще багато про що… ). І, може, тому 
що новопризначений ректор у свої студентсь-
кі роки нехлюйствував, тезу з твору «Капітал» -  
«товар-гроші-товар» - почав втілювати на пра-
ктиці навиворіт: «гроші – товар - гроші». Як різ-
новид «товару» пішли й посади. Гасло гідне Ос-
тапа Бендера, але у новопризначеного ректора 
процес пішов ідеально. Першим випробуванням 
нової тези в дії для нового ректора стала збудована  
з 1990 по 2003 рік 48 - квартирна малосімейка-довго-
буд, квартири в котрій очікували викладачі всі роки 
її будівництва.

Але 48 державних квартир ректор розподілив 
лише тим, хто підтримав його «ноу-хау» - гроші 
йому, і вперед, а взамін державну квартиру або на-
віть цілий поверх! Моїй сім’ї квартири, гарантованої 
державою позачергово, не дісталось. Отже, й надалі 
залишилась я у статусі молодого спеціаліста під 
твердо гарантованим номером №3 в отій чудерна-
цький позачерговій черзі та у кімнаті студентського 
гуртожитку. Щоправда, сьогодні прибиральницю на-
зивають «техробітником», а тому і кімнату на 9 м. кв. 
студентського гуртожитку записали в моєму паспор-
ті як квартиру і як кабінет одночасно...

Так, через 27 років перебування на  
квартирному обліку з назвою «позачерго-
ва черга», я зрозуміла, що «молодість» за  
статусом молодого спеціаліста в демократичній, не-
залежній, самостійній і перебудованій Україні не за-
кінчується до смерті самого «молодого спеціаліста», 
а це вже, як процес і феномен, варте Нобелівської 
премії чи, принаймні, Книги рекордів Гіннеса.

Тереса Славина,
кандидат філософських наук

і молодий спеціаліст ВНЗ з 1986 року

Буду завжди «молодою» ?..
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Як часто кожен із нас впадає у депресію? 
Наприклад, я нещодавно помітила, що у мене 
був пригнічений настрій, дратувало усе. У мою 
голову навіть не приходила думка, що виною 
усьому є зимова депресія. А що ж це таке?

Зимова депресія (відома також за назвою 
«сезонний афективний розлад») – це розлад 
настрою, при якому в людей, які нормально 
почуваються протягом більшої частини року, 
у зимовий час з’являються відповідні сим-
птоми: поганий настрій, підвищена дратів-
ливість, зниження самооцінки. Порушення 
когнітивних функцій виявляється у зменшенні 
концентрації уваги, погіршенні пам’яті, зни-
женні інтелектуальної активності. Збільшуєть-
ся потреба у сні, людина важко або, навпаки, 
передчасно прокидається. Погіршується са-
мопочуття в денний час: сонливість, млявість, 
апатичність, втома, стійка втрата енергії,  
погане сприйняття звичайних навантажень. 
Це найчастіше погіршує виконання повсяк-
денних обов’язків і призводить до зниження  
або втрати працездатності. Порушення 
соматичних виявляється у: болях в  
суглобах, зниженні лібідо, порушенні 
травлення, погіршенні імунітету. Люди із 
зимовою депресією часто уникають будь-якого 
спілкування, можуть поводити себе конфлік-
тно.

Вміст спирту в алкогольних напоях зазви-
чай визначається у градусах і позначається на 
етикетці цифрою з маленьким кружечком вгорі: 
40°, 45° тощо. Практично кожен сьогодні вва-
жає, що міцності в 40 градусів горілка завдячує 
Д. І. Менделєєву. 

Однак насправді цей всесвітньо відомий 
вчений не винаходив горілки і не має ніяко-
го відношення до встановлення стандарту в 
40 градусів на вміст спирту в ній. Хоча  
2 лютого 1865 року (31 січня по старому 
стилю) він і захистив дисертацію «Про  
сполучення спирту з водою». Однак це була 
суто наукова робота, вона стала основою ство-
рення відомої в хімії гідратної теорії розчинів,  
і там не було жодного слова про горілку. В роботі 
справді є вказівка на специфічні властивості 
суміші з однієї частини етилового спирту та 
трьох частин води. Однак даний молекулярний 
склад ніяким чином не відповідає 40 об’ємним 
відсоткам. А популяризуються такі легенди 
в основному виробниками алкогольних напоїв 
в рекламних та пропагандистських цілях.

Проте лякатися не варто, бо у кожної 
проблеми є своє розв’язання. Отож, щоб знайти 
правильне рішення моєї проблеми, я виріши-
ла звернутися до професіонала - Лесі Ігорівни 
Коломієць, асистента кафедри психології, яка 
поінформувала мене про методи боротьби із 
депресивним станом узимку. З її консультації 
я дізналась, що зимова депресія – це феномен, 
який має двоякий зміст. Часто це наша відмов-
ка, яка пояснює бездіяльність, безпорадність, 
втому. Симптоми зимової депресії можуть 
швидко зникнути, якщо ми докладемо хоча б 
мінімум зусиль для цього.

Спробуємо скористатися такими  
правилами:

1. Песимістичні думки -геть! Рух -  
найкраща панацея. Корисне дозвілля: 
можна покататися на санчатах, ковзанах, 
лижах, зліпити сніговика, пограти у сніжки. То-
вариство друзів, жарти, розваги, веселе спілку-
вання – на депресію часу не вистачить!

2. Мало сонця – наповнюємо барвами  
життя! Яскравий одяг, кумедні рукавички, фото 
друзів та родичів у яскравій рамці, побільше 
світла в оселі, яскраві барви, позитивні емоції 
від перегляду комедії разом із друзями.

3. Малі дрібниці у великій справі! Ласощі, 
шоколад, чашка кави, запашний чай, фрук-
ти, свіжі соки – піднімають настрій, дарують 
насолоду.

4. Частіше посміхайтеся! Усміхнені  
обличчя створюють атмосферу позитиву, 
стимулюють бажання бути корисним, бути 

поруч, бути разом.
Отож, не витрачайте прекрасних мит-

тєвостей у житті на якісь депресії. Живіть  
у повну силу і будьте позитивними завжди.

Тетяна Кондель

А стандарт в 40 градусів був впровадже-
ний російським урядом, коли самому Мен-
делєєву було ... лише 9 років. До цього горілка 
мала 38,3 градуси, оскільки це була норматив-
на одиниця її міцності. У ті часи акциз бра-
ли з градуса, його треба було вимірювати, 

а шкала вимірювань була досить неточною.  
Крім того, виявлялося, що на шляху від вироб-
ника до споживача горілка мала властивість 
“знижувати градуси”. Чиновники вирішили 
округлити це значення до 40 градусів, оскіль-
ки це було зручніше в підрахунках. Уряд видав 
указ, згідно з яким горілка повинна була посту-
пати до споживача виключно 40-градусною, 
мінімум – 38-градусною. Інакше учасникам про-
цесу виготовлення та збуту загрожувала кримі-
нальна відповідальність! Пропозицію змінити  
38,3 на 40 було прийнято 1866 року, після чого 
40 градусів стало мінімальною нормативною 
одиницею міцності цього напою.

Сам термін, а згодом і торгова одиниця 
«горілка», в його сучасному значенні ( тобто 
розчин води і очищеного етанолу) отримала в 
Радянському Союзі в 1936 році. До цього часу 
такого чіткого поняття як «горілка» не було, 
а під цим словом розуміли настій з трав, ягід 
або коріння на міцному алкоголі. Вперше ж 
слово «горілка» в офіційному документі було  
вжито в 1751 році в указі російської імператри-
ці Єлизавети I. Пізніше горілку називали також 
«напівгар», «гаряче столове вино», «окови-
та» або «самогон». А починаючи з 50-х років 
ХХ століття термін «горілка» став міжнарод-
ним. 

Підготував Олекса Теплий

«Зимова депресія», шукаєте вихід? Хто і чому встановив для горілки стандарт в 40°?
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Як продовжити строк дії та поновити дого-
вір оренди землі?

Відповідно до ст. 33 Закону України  
«Про оренду землі», після закінчення строку, 
на який було укладено договір оренди землі, 
орендар, який належно виконував обов’язки 
за умовами договору, має переважне право 
перед іншими особами на укладення договору 
оренди землі на новий строк. Орендар, який 
має намір скористатися переважним правом 
на укладення договору оренди землі на новий 
строк, зобов’язаний повідомити про це орендо-
давця до спливу строку договору оренди зем-
лі у строк, встановлений цим договором, але 
не пізніше ніж за місяць до спливу строку 
договору оренди землі. До листа-повідомлення 
про поновлення договору оренди землі орендар 
додає проект додаткової угоди.

Таким чином, для поновлення договору 
оренди землі потрібні такі документи:

-лист-повідомлення про поновлення  
договору оренди землі;

-проект додаткової угоди до договору 
оренди землі.

При поновленні договору оренди землі його 
умови можуть бути змінені за згодою сторін.  
У разі недосягнення домовленості щодо 
орендної плати та інших істотних умов  
договору переважне право орендаря на 
укладення договору оренди землі припиняєть-
ся. Орендодавець у місячний строк розглядає 
надісланий орендарем лист-повідомлення  
з проектом додаткової угоди, перевіряє його 
на відповідність вимогам закону, узгоджує з  
орендарем (за необхідності) істотні умови 
договору і за відсутності заперечень, приймає 
рішення про поновлення договору оренди землі 
(щодо земель державної і комунальної власно-
сті), укладає з орендарем додаткову угоду про 
поновлення договору оренди землі. За наявно-
сті заперечень орендодавця щодо поновлення 
договору оренди землі орендарю направляєть-
ся лист-повідомлення про прийняте орендодав-
цем рішення.

Нормами чинного законодавства Украї-
ни не передбачено порядок автоматичного  
поновлення договору оренди земель-
ної ділянки у випадку відсутності запере-
чень сторін, а лише визначено, що в цьому 
випадку договір підлягає поновленню. У 
разі якщо орендар продовжує користуватися 

земельною ділянкою після закінчення стро-
ку договору оренди і за відсутності протягом  
одного місяця після закінчення строку 
договору листа-повідомлення орендодавця про 
заперечення у поновленні договору оренди зем-
лі, такий договір вважається поновленим на той 
самий строк і на тих самих умовах, які були пе-
редбачені договором.

Відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону України 
«Про оренду землі» визначено, що у цьому  
випадку укладання додаткової угоди про  
поновлення договору оренди землі здійснюєть-
ся із:

- власником земельної ділянки (щодо земель 
приватної власності );

-уповноваженим керівником орга-
ну виконавчої влади або органу місцевого  
самоврядування про поновлення дого-
вору оренди землі (щодо земель держав-
ної або комунальної власності). Керівник 
органу виконавчої влади або органу місцевого  
самоврядування, який уповноважений під-
писувати додаткову угоду до договору орен-
ди землі щодо земельної ділянки державної 
або комунальної власності, визначається рі-
шенням цього органу.

Водночас судова практика свідчить про 
інше: поновлення договірних відносин  
стосовно оренди земельної ділян-
ки комунальної або державної власності  
можливе лише шляхом прийняття відповідного 
рішення органу місцевого самоврядування або 
виконавчої влади, який за законодавством має 
такі повноваження.

Для поновлення права оренди земельної 
ділянки відповідно до чинного законодавства 
України необхідна наявність таких юридичних 
фактів:

-орендар продовжує користуватися виділе-
ною ділянкою;

-сторони сумлінно виконують свої 
зобов’язання за договором;

-відсутнє письмове повідомлення орендо-
давця про відмову поновити договір;

-орган місцевого самоврядування або 
виконавчої влади за результатами розгляду 
звернення орендаря ухвалює рішення щодо  
поновлення договору (щодо земель державної 
або комунальної власності);

-сторони укладають відповідну угоду 
(новий договір оренди або додаткову угоду  

Вінницьке районне управління юстиції інформує до існуючого договору оренди землі), що підля-
гає державній реєстрації.

Додаткова угода до договору оренди землі 
про його поновлення має бути укладена сторо-
нами у місячний строк в обов’язковому поряд-
ку. Відмова, а також наявне зволікання в укла-
дені додаткової угоди до договору оренди землі 
може бути оскаржено в суді. У разі зміни межі 
або цільового призначення земельної ділянки 
поновлення договору оренди землі здійснюєть-
ся у порядку одержання земельної ділянки на 
праві оренди.

Спеціальні заходи з попередження насиль-
ства у сім’ї

Законом України «Про попередження на-
сильства в сім’ї» передбачено чотири види спе-
ціальних заходів з попередження насильства в 
сім’ї:

1.Офіційне попередження про неприпусти-
мість вчинення насильства в сім’ї. Члену сім’ї, 
який вчинив насильство в сім’ї, виноситься 
офіційне попередження про неприпустимість 
вчинення насильства в сім’ї, за умови відсут-
ності в його діях ознак злочину, службою діль-
ничних інспекторів міліції або кримінальною 
міліцією у справах дітей, про що йому повідом-
ляється під розписку. Офіційне попередження 
про неприпустимість вчинення насильства в 
сім’ї може бути винесено осудній особі, яка на 
момент його винесення досягла 16-річного віку. 
Після отримання офіційного попередження про 
неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, 
ця особа направляється до кризового центру 
для проходження корекційної програми, а та-
кож щодо неї у випадках і в порядку, передба-
чених цим Законом, може бути винесено захи-
сний припис.

2.Взяття на профілактичний облік та знят-
тя з профілактичного обліку членів сім’ї, які 
вчинили насильство в сім’ї. Членів сім’ї, яким 
було винесено офіційне попередження про 
неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, 
служба дільничних інспекторів міліції чи кри-
мінальна міліція у справах дітей беруть на про-
філактичний облік. Зняття з профілактичного 
обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в 
сім’ї, проводиться органами, які брали особу на 
такий облік, якщо протягом року після остан-
нього факту вчинення насильства в сім’ї особа 
жодного разу не вчинила насильства в сім’ї.  
Порядок взяття на профілактичний облік та по-
рядок зняття з профілактичного обліку членів 

сім’ї, яким було винесено офіційне поперед-
ження про неприпустимість вчинення насиль-
ства в сім’ї, затверджуються Міністерством 
внутрішніх справ України.

3. Захисний припис. Особі, яка вчинила на-
сильство в сім’ї після отримання офіційного 
попередження про неприпустимість вчинення 
насильства в сім’ї, дільничним інспектором 
міліції або працівником кримінальної служби 
у справах дітей за погодженням з начальником 
відповідного органу внутрішніх справ і проку-
рором може бути винесений захисний припис. 
Захисний припис не підлягає погодженню у 
разі наявності в діях особи, яка вчинила на-
сильство в сім’ї, ознак злочину. Захисний при-
пис може бути винесений до осудної особи, яка 
на момент винесення захисного припису дося-
гла 16-річного віку. Захисним приписом особі, 
стосовно якої він винесений, може бути заборо-
нено чинити певну дію (дії) по відношенню до 
жертви насильства в сім’ї, а саме: 

- чинити конкретні акти насильства в сім’ї;
- отримувати інформацію про місце пере-

бування жертви насильства в сім’ї;
- розшукувати жертву насильства в сім’ї, 

якщо жертва насильства в сім’ї за власним ба-
жанням перебуває у місці, що невідоме особі, 
яка вчинила насильство в сім’ї;

- відвідувати жертву насильства в сім’ї, 
якщо вона тимчасово перебуває не за місцем 
спільного проживання членів сім’ї;

- вести телефонні переговори з жертвою на-
сильства в сім’ї.

4. Стягнення коштів на утримання жертв 
насильства в сім’ї у спеціалізованих установах 
для жертв насильства в сім’ї Рішення про стяг-
нення з осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 
коштів на відшкодування витрат на утриман-
ня жертв насильства в сім’ї у спеціалізованих 
установах для жертв насильства в сім’ї прий-
мається судом в установленому законом поряд-
ку за позовом адміністрації спеціалізованих 
установ для жертв насильства в сім’ї.

Анна Швець,
провідний спеціаліст Вінницького РУЮ
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Цікаво, чому ставка Гітлера в кількох кі-
лометрах від м. Винниці (у смт Стрижавці) 
була названа «Вервольф», і чим взагалі ві-
доме це місце? Як виглядав «Вервольф» під 
час фашистської окупації, і що ховається під 
брилами цементу і металу під товщею землі?  
Як реагує громадськість на ідею будівницт-
ва музею на місці, де розташована ставка? 
Як зазирнути в очі вовку-перевертню, який був  
поруч?

Навесні 1941 року, через місяць після 
окупації Вінниці до Стрижавки прибула  
група німецьких фахівців, які детально вив-
чали місцевість. Незабаром, після цього 
з’явився загін, який ретельно «зачистив» тери-
торію від місцевого населення: мешканці села  
Стрижавки були переселені в гетто, а потім 
просто знищені. В Адольфа Гітлера було  
близько десятка польових ставок. «Вервольф» 
(«Вовче лігвище») планували будувати в Луб-
нах, а місце під Вінницею затвердили в остан-
ній момент. Роботи тривали з вересня 1941 
року по квітень 1942 року. На будівництві 
працювали фахівці німецької фірми «Тодт», 
сюди зігнали понад десять тисяч військово-
полонених чехів, поляків, росіян, українців, 
французів. Існує версія, що вони були знищені, 
але дотепер невідомо, де і за яких обставин. Дві 
тисячі людей загинули від голоду й морозів. 
Чотири тисячі вже непотрібних на об’єкті роз-
стріляли. На внутрішні опоряджувальні роботи 
в березні зігнали українських євреїв із приле-
глих сіл. Пізніше їх усіх вивезли до вінницької 
в’язниці й розстріляли. Загалом, загинули всі 
хто знав схему бункера та його комунікацій. Со-
тні німецьких фахівців після введення об’єкта в 
дію також були розстріляні. Випадок безпреце-
дентний − «своїх» фашисти зазвичай залишали 
живими. Виходить, таємність будівництва була 
найвищою.

Що ж то був за об’єкт? «Вервольф» − це 
середня за розмірами ставка. Деякі були на-
багато більшими, порівняно зі ставкою Гітле-
ра під Вінницею, наприклад, «Вольфшанце» 
у Східній Прусії. На території «Вервольфа» 
збудовані три підземні бункери. Один із них 
призначався для Гітлера. Це були відносно 
невеликі приміщення − по 85 квадратних 
метрів. Розташовувалися вони на 40-метро-
вій глибині й за формою нагадували вагон.  
Споруди були міцно укріпленими: на один 

квадратний метр площі витрачалося по 212 кг  
бетону. До бункерів та інших споруд 
підводилися комунікації, які, до речі, 
залишилися практично неушкодженими та  
перебувають у справному стані й нині. Всі стіч-
ні води піддавалися ретельному очищенню.  
На поверхні ставки було розташовано 85 
наземних споруд − житлові будинки, їдальні, 
приміщення для обслуги тощо. Будівлі були 
дерев’яними. Гітлер, перебуваючи у «Верволь-
фі», жив, звичайно ж, не під землею, а в назем-
ному будинку. На території ставки був досить-
таки великий басейн, який зберігся понині.

«Верфольф» мав сім поверхів. У перших 

двох, якщо рахувати знизу, розташовувалися 
технічні служби – станція забезпечення подачі 
повітря, водонапірна система й електростанція, 
де стояли дизельні двигуни, що застосовува-
лися на підвідних човнах. Висота поверхів  
3метри кожний. З’єднували їх вузькі сходи типу 
корабельних трапів. Третій поверх висотою  
4 метри-резиденція фюрера. Там його спальня, 
кабінет, приймальня, їдальня, ванна, басейн.  
Із третього на четвертий поверх ведуть широкі 
мармурові сходи. Четвертий поверх призначав-
ся для служби безпеки та працівників штабу. 
На п’ятому − апарат обслуговування, сюди вела 
гілка підземної дороги. На інших поверхах 
охорона бункера й обслуговуючий персонал. 
Загальна висота ставки 25 метрів, довжина  
50-55 метрів, ширина − 30-35 метрів.

Територія була поділена на 13 секторів, 
кожний із який оточували мінні поля й  
двометрова огорожа з колючого дроту, увінча-
на електролінією високої напруги. Спорудже-
ний могутній вузол зв’язку з Берліном, Киє-
вом, Харковом, Рівним та іншими населеними  
пунктами. Під землею облаштовані три 
бомбосховища із вражаючою товщиною стін. 

Вервольф, або як зазирнути в очі вовку-перевертню? Територія ретельно маскувалася спеціальним 
покриттям, штучними деревами й чагарника-
ми. Через кожні 200 метрів на верхівках дерев  
розташовувалися спостережні пункти, там  
вояки несли службу цілодобово. Крім того, була 
споруджена велика кількість укриттів, дотів, 
кулеметних гнізд, територію охороняли пере-
сувні патрулі. А на прилягаючих до об’єкта 
полях місцевому населенню було заборонено 
сіяти пшеницю й інші високорослі рослини. 
Об’єкт ретельно охоронявся співробітни-
ками служби безпеки. Навколо ставки був  
розгорнутий танковий полк дивізії СС  
«Мертва голова» та два піхотних полки дивізії 
СС «Вільна Німеччина», по два зенітні дивізіо-
ни та авіаполки літаків-перехоплювачів. Добір-
ні сили...

Вінницька ставка проіснувала до березня 
1944 року − відступаючи, гітлерівці підірвали 

її двома вагонами вибухівки. А відразу після 
Великої Вітчизняної, як тільки світ позбувся 
фашизму, ставка «Вервольф» під Вінницею 
стала об’єктом пильного вивчення фахівців. 
Але ненадовго: невдовзі радянські ідеологи  
заборонили цікавитися цим об’єктом − щоб 
уникнути будь-яких проявів неонацизму. На-
віть німцям відмовили в ретельному обсте-
женні ставки. Завіса таємничості навколо 
ставки привідкрилася в 1959-1960 рр., коли 
вінничанин Іван Безуглий, колишній співро-
бітник КДБ, опублікував у періодиці матеріали 
про боротьбу місцевого населення з окупанта-
ми. Ставка досі залишається малодослідженим 
об’єктом. Упродовж 1988-1991 рр. на ставці 
працювала експедиція кафедри технічної кі-
бернетики Московського геологорозвідуваль-
ного інституту під керівництвом професора  
Л. З. Бобровнікова. Працівникам експедиції 
вдалося відновити точні розміри території 
ставки та її окремих зон. Крім того, було вияв-
лено місце розташування центрального в’їзду, 
котельні, електростанції, водокачки, очисних 
споруд, плацу та КПП. 

Але багато таємниць залишаються  
нерозкритими й досі. Навколо ставки  

і точиться чимало пересудів, висловлюють-
ся нові гіпотези пов’язані з нею. Проблема її  
розкопок та дослідження залишаєть-
ся актуальною. Водночас цей об’єкт є  
одним із найпривабливіших для туристів.  
Ухвалене рішення про створення тут  
історико-меморіального комплексу пам’яті 
жертв фашизму. Донедавна він включав тіль-
ки камені, що залишилися від підірваних бун-
керів і Братську могилу військовополонених.  
Зараз починається будівництво великого 
музейного павільйону. Для експозиції ком-
плексу колекціонери мають надати музею 
макет ставки розміром приблизно 2х2 м.  
На ньому зображені всі наземні споруди, які були 
на ставці до її руйнування. Від ставки Гітлера  
тепер мало що залишилось, але історики 
планують встановити вказівники біля тих міс-
ць, де були штабний бункер, басейн Гітлера та 
інші об’єкти.

Експозиційний зал буде розташований на 
площі 225 квадратних метрів. Екскурсії бу-
дуть проводиться чотирма мовами − українсь-

кою, російською, англійською й німецькою, 
оскільки інтерес іноземних туристів до  
комплексу досить великий, − розповіла 
заступник директора Вінницького обласно-
го краєзнавчого музею Світлана Шарварська. 
Експозиція буде присвячена історії Великої 
Вітчизняної на території Вінниччини та, вла-
сне, ставці й важким наслідкам будівництва. 
 До колекції нового музейного комплексу увійде  
багато експонатів, які наразі зберігаються у 
фондах. Територія самої колишньої ставки 
Гітлера не зазнає великих змін. Тож чи вдасть-
ся зазирнути в очі вовку-перевертню − судіть 
самі…

За словами Світлани Петрівни, ціни на вхід 
будуть помірними − 10 гривень для дорослих, 
5 гривень − для дітей і студентів. Вартість ек-
скурсій складе відповідно 50 і 20 гривень.

Сергій Ліпінський,
Іван Ковтонюк
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Нещодавно в прямому ефірі дав інтерв’ю 
директор Центру російських досліджень  
МосДУ академік міжнародної академії Андрій  
Фурсов. Він дав блискучий аналіз таємних  
пружин, котрі скеровують сучасну геополітику.

Оцінюючи останні вибори в США і пере-
обрання президента Обами, Фурсов заявив, 
що слід очікувати посилення тиску на Росію 
та Сирію, де проти уряду Асада воюють най-
манці, підготовлені західними спецслужбами. 
Він також зазначив, що президенти США не 
є самостійними фігурами, а, зазвичай, вико-
нують накази верхівки фінансово-промисло-
вого капіталу. Спроба вести власну політи-
ку закінчилась для президента США Джона 
Кеннеді та його клану трагічно і нагадувала 
скоріше публічну страту. За перші десять 
років двадцять першого століття правлін-
ня неоконсерваторів за президентства Буша 
Америка «перенапружилась» і перейшла «від 
встановлення нового порядку» до політи-
ки «керованого хаосу» – головну роль в  
цьому процесі будуть грати ісламісти.  
В цьому випадку Ізраїль, як міжнародний  
жандарм на Близькому Сході, вже не потрі-
бен, тому що консолідує і об’єднує арабів  
проти себе. Андрій Фурсов відзначив зростан-
ня ролі Німеччини, якій дозволили критику 
Ізраїля в його політиці щодо Ірану. Мається 
на увазі дуже гострий вірш нобелевського ла-
уреата Гюнтера Грасса, колишнього вояка СС, 
опублікований майже одночасно в «Нью-Йорк 
Таймс» і провідних газетах Європи. Критика 
політики Ізраїля, опублікована німцем, означає, 
що такі рішення приймаються на дуже високо-
му рівні наднаціональних еліт світу. Це також 
означає, що світові правлячі еліти організовані 
не за національним принципом, а відповідно до 
фінансових інтересів міжнародних корпорацій.

Їм можуть і повинні протистояти об’єднані 
зусилля національно-патріотичних сил, але 
самостійну роль у цьому може собі дозволити 
хіба що Китай. Захід став правити світом не 
тому, що в нього була більш розвинута проми-
словість, а через формування наднаціональних 
еліт, що тривало кілька століть. Почалося все з 
Венеціанської республіки, куди втекла верхів-
ка розгромленої князем Святославом Хозарії. 
Потім вони перебралися до Голландії, де вла-
штували революцію, а пізніше – до Англії за  
Георга Восьмого. Величезну роль у формуван-

ні наднаціональних еліт відіграли масонські 
ложі Великобританії, які сповідували принцип 
патріотизму та націоналізму і підготували той 
людський матеріал, який сьогодні відіграє про-
відну роль у світі.

Андрій Фурсов підкреслив, що цю страте-
гію варто наслідувати й іншим країнам. Про-
тиріччя капіталізму не могли бути вирішені 
на національному рівні. Монополіям потрібно 
було приходити в іншу країну, порушувати і 
свої, і чужі закони, а це можна було зробити 
лише на наднаціональному рівні. Тому й були 
створені неомасонські утворення: «Римський 
клуб», «Рада з міжнародних відносин», «Біль-
дербергська група», «Тристороння комісія» та 
інші. Власниками цих організацій є сімейст-
ва Рокфеллерів, Барухів, Ротшильдів, які во-
лодіють трильйонами доларів. Знаковими, в 
цьому контексті, є події і для України, коли зятя 
Кучми, мільярдера Віктора Пінчука, запросили 
на засідання Більдербергської групи. Це озна-
чає, що наднаціональний фінансовий спрут вже 
запустив свої щупальця і до нашої держави.

Ще однією проблемою для наднаціональ-

них еліт є постійне зростання чисельності на-
селення в таких країнах як Індія, Китай, Бра-
зилія, африканські держави. Люди, що існують 
на межі виживання, рано чи пізно хлинуть 
туди, де кращі умови. Є дані, що в Африці вже 
є випадки людожерства. За оцінками 2002 року, 
бідних людей у світі вже понад один мільярд. 
Не думаю, що наші громадяни зрадіють, коли 
Україну заполонять азіати чи африканці. Тому 
стримування міграційних процесів для нашого 
народу є абсолютно правильною політикою.

Валерій Кульматицький,
політолог

Таємна гра світових еліт

1. Бензин коштує дешевше води. 1 літр 
бензину – 0,14 $.

2. Нареченим дарується 64 000 $ на купівлю 
квартири.

3. Освіта та медицина повністю безкоштов-
ні.

4. На кожного члена сім’ї держава виплачує 
в рік 1 000 $ дотацій.

5. Допомога по безробіттю – 730 $.
6. Закриті військові бази НАТО.
7. Зарплата медсестри – 1 000 $.
8. За кожного новонародженого виплачуєть-

ся 7 000 $.
9. На відкриття особистого бізнесу  

одноразова матеріальна допомога – 20 000 $.
10. Великі податки і побори заборонені.
11. ВВП на душу населення – 14 192 $.
12. Освіта і стажування за кордоном –  

за рахунок держави.
13. Мережа магазинів для багатодітних 

сімей, із символічними цінами на основні  
продукти харчування.

14. За продаж продуктів із простроче-
ним строком придатності – великі штрафи і  
затримання підрозділами спецполіції.

15. Частина аптек з безкоштовним відпу-
ском ліків.

16. За підробку ліків – смертна кара.
17. Квартирна плата відсутня.
18. Плата за електроенергію для населення 

відсутня.
19. Продаж і вживання спиртного заборо-

нені «сухий закон».
20. Безвідсоткові кредити на купівлю авто-

мобіля і квартири.
21. Ріелторські послуги заборонені.
22. Купівлю автомобіля до 50% оплачує  

держава, бійцям народного ополчення – 65%.
23. Прийшовши до влади, він вигнав з краї-

ни міжнародні корпорації.
Тільки за правління Каддафі, чорношкіре 

населення Південної Лівії отримало «людські» 
права. За сорок років його правління населен-
ня Лівії виросло в три рази. Дитяча смертність 
зменшилася в дев’ять разів. Тривалість життя в 
країні збільшилася з 51,5 до 74,5 років. Кадда-

фі прийняв рішення вивести Лівію зі світової 
банківської системи, і його приклад хотіли на-
слідувати ще 12 арабських країн.

Певно, Каддафі відмовився грати за 
правилами, встановленими світовими  
державами. Але найбільше тому, що він був 
дестабілізуючим фактором у регіоні, що  
заважало світовим наддержавам безперебій-
но отримувати нафту та інші ресурси Лівії. 
Процвітаючі міста зруйновані вщент авіацією 

НАТО. 
Це говорить про їхню хижацьку позицію 

стосовно інакомислячих; така сама експансія, 
виражена у насадженні прозахідних цінностей 
іншим суспільствам.

Олекса Славин, НСЖУ

За які «гріхи» вбили Муаммара Каддафі
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Правління Національного банку України 14 
грудня 2012 року прийняло постанову № 531 
«Про внесення змін до деяких нормативно-пра-
вових актів Національного банку України», яка 
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 
08 січня 2013 року за № 78/22610.

Вона була прийнята у зв’язку із необхідніс-
тю подальшої адаптації деяких нормативно-
правових актів Національного банку України 
у відповідність до запроваджених вимог щодо 
обов’язкового продажу на міжбанківському 
валютному ринку України надходжень в іно-
земній валюті у вигляді валютної виручки 
резидентів від продажу товарів за зовнішньо-
економічними договорами та надходжень на 
користь фізичних осіб.

Зокрема, конкретизовано механізм 
обов’язкового продажу валютної виручки, що 
надходить на рахунки юридичних осіб або 
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 
діяльності, відкриті за межами України на під-
ставі індивідуальної ліцензії на розміщення 
валютних цінностей на рахунках за межами 
України. Передбачено, що обов’язковий про-
даж здійснюватиметься власником ліцензії 
або шляхом перерахування суми в іноземній 
валюті, необхідної для обов’язкового продажу 
в уповноважений банк, або шляхом здійснен-
ня обов’язкового продажу тієї самої іноземної 
валюти з власного рахунку, відкритого в упов-
новаженому банку, який зазначений у ліцензії.

Хто з нас не мріяв про ідеальну роботу? 
Однак, на жаль, дуже часто чогось не вистачає: 
грошей, вільного часу, престижу або творчості. 
І тому, прагнучи оптимізувати процес праці, 
все більше, як працівників, так і роботодавців  
починають практикувати роботу на дому. Дій-
сно, людина, що працює в комфортних для неї  
умовах, за той самий час встигає зробити біль-
ше роботи і при цьому більш якісно. Так, у  
Сполучених Штатах підвищення продук-
тивності за рахунок переведення співро-
бітників на надомну роботу складає, в се-
редньому, 15%, а в окремих галузях і до 
40%. Варіант фрілансу, щоправда, мож-
ливий далеко не завжди. Це, в основному,  
робота для письменників, юристів, жур-
налістів,  публіцистів, програмістів, ху-
дожників, фотографів та дизайнерів. А  
також для косметологів, манікюрниць, перу-
карів, перекладачів, телефоністів, бухгалтерів, 
тощо.

Звісно ж, робота в домашніх умовах має ряд 
переваг.

- Не потрібно рано вставати, цілу годину 
маринуватися в транспорті, метушливо по-
спішати, а потім висиджувати «від дзвінка 
до дзвінка». Ви керуєте власним часом, самі 
собі встановлюєте робочий графік, можете  
працювати тоді, коли ваша працездатність на 
піку активності.

- Відсутність злих керівників, незадово-
лених бухгалтерів та підступних колег, що 
прагнуть підставити, попліткувати або закрути-
ти інтригу.

- Зменшення стресових ситуацій, зниження 
кількості та гостроти конфліктів з колегами.

- Не потрібно витрачати кошти на обід, 
оплачувати проїзд. До того ж, по дорозі з  
роботи додому немає спокуси заскочити в 
найближчий супермаркет і накупити непотріб-
них речей або продуктів.

- Немає потреби щоранку мучити себе що 
ж одягнути. Працювати можна навіть у звичай-
ному одязі. Кількість прання і прасування знач-
но скорочується, а значить, одяг служитиме  
набагато довше. Економлячи гроші на гарде-
робі для роботи, з’являється можливість прид-
бати більш дорогі і красиві речі «на вихід». І  
косметики потрібно менше.

- Свобода вибору роботи, напрямку і 
навіть власного начальника (замовника). 

Для фізичних осіб передбачена можливість 
купівлі іноземної валюти для її повернення, 
якщо іноземна валюта була помилково отрима-
на цими фізичними особами та продана упов-
новаженими банками, згідно із вимогами щодо 
обов’язкового продажу надходжень на користь 
фізичних осіб в іноземній валюті за кордоном. 
Також цією постановою Національний банк 
України зняв обмеження щодо граничної суми 
переказу фізичними особами-резидентами 
іноземної валюти за межі України на підставі 
індивідуальної ліцензії Національного банку 
України на розміщення валютних цінностей 
на рахунках за межами України. Тепер фізичні 
особи можуть здійснювати на ці рахунки пере-
кази іноземної валюти без обмежень на підставі 
вищезазначеної ліцензії.

Крім того, удосконалено процедуру доку-
ментування операцій з переказу коштів фізич-
ними особами в банківських установах. Так, 
Національний банк України скасував вимоги 
щодо ведення банками журналу обліку здійсне-
них в іноземній валюті переказів за межі Украї-
ни та виплати цих переказів, а також журналу 
обліку здійснених у межах України за дору-
ченням фізичних осіб-нерезидентів переказів у 
національній валюті та виплати цих переказів, 
оскільки зазначені операції відображаються в 
електронному вигляді в програмному комплек-
сі «Операційний день банку».

Ця постанова набирає чинності з 25 січня 

2013 року, з дня її офіційного опублікування 
в періодичному виданні нормативно-правових 
актів «Офіційний вісник України».

Сергій Ярмоленко,
експерт Департаменту 

економічного аналізу НБУ

Легкість зміни партнера або замовника,  
практично без ризику.

- Можливість роботи на кілька організацій 
одночасно.

- Кар’єра, яка залежить тільки від власної 
майстерності та освіти, а не від родинних 
зв’язків і службових романів. Можливість про-
фесійного росту без зайвого формалізму.

- Оплата праці практично одразу, яку не по-
трібно чекати цілий місяць.

- Це шанс заробити гроші тим, хто живе в 
глибинці, де іншої роботи просто немає. 

Проте робота на дому має і свої недоліки.
- Незважаючи на те, що працювати за  

власним графіком набагато зручніше, ви повин-
ні зробити його максимально продуктивним і 
суворо дотримуватися, а це під силу далеко не 
всім.

- Розслабляє домашня обстановка, тому 
складо налаштуватися на роботу. 

- Працюючи вдома, починаєш менше при-
діляти увагу зовнішньому вигляду. Дуже важ-
ливо стежити за собою, інакше можна доволі 
швидко запустити себе. А як швидко наби-
рається зайва вага і говорити не варто.

- Відсутність живого спілкування, візуаль-
них і мовних комунікацій.

- Недосконалість і часто ненадійність ліній 
зв’язку, труднощі в обміні інформацією, не-
можливість бути «в епіцентрі подій».

- На відміну від звичайної роботи, тут немає 
лікарняних, відпусток та премій. Працюючи 
вдома, не відчуваєш себе захищеними фінансо-
во і соціально, як працюючи на підприємстві. 
Але, дуже часто це всього лише ілюзія - на-
справді стаціонарна робота нерідко гарантує 
лише формальний захист.

- Для дівчат і жінок, які шукають своїх 
принців, це просто кінець сподіванням, тому 
що навіть будь-який вихід на вулицю, не ка-
жучи вже про роботу в колективі або великому 
бізнес-центрі — це шанс зустріти свою другу 
половинку.

Тому робота на дому підходить тільки дис-
циплінованим і відповідальним людям, які 
можуть самостійно керувати своїм часом і не 
потребують постійного контролю

Саме тому працювати вдома можуть одини-
ці.

Підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів

Вимоги щодо обов’язкового продажу валютиРобота вдома: ідеальний варіант чи прекрасна ілюзія
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Про користь сої і соєвих продуктів останнім 
часом сказано доволі багато. Але чи корисна 
вона насправді? І в чому, власне, полягає її ко-
ристь? Виробники досить активно намагаються 
впроваджувати соєві продукти на наш ринок. А 
властивості сої, як харчового продукту, сьогод-
ні об’єктивно оцінює все більше споживачів, і 

не обов’язково вегетаріанців. Середньостати-
стичний житель Японії, наприклад, з’їдає її в 
різному вигляді близько 27 кг на рік, а амери-
канці, німці і фіни – приблизно, по 3 кг. У нас 
коло споживачів соєвих продуктів теж збіль-
шується. У магазинах можна зустріти безліч 
різноманітних продуктів з цієї культури: соєве 
борошно, висівки, паростки, «соєве молоко», 
«соєве м’ясо», соуси, сири, майонези, кисломо-
лочні продукти та ін. Між іншим, думки вчених 
щодо сої дуже різняться. Хтось приписує соє-
вим продуктам чарівні властивості попереджа-
ти рак грудей, знижувати рівень холестерину, 
протистояти клімаксу, припливам і зміцнювати 
кісткову тканину та багато іншого. А їх опонен-
ти стверджують, що роль сої в боротьбі з цими 
неприємностями мінімальна, а деякі науковці 
взагалі вважають, що соя, з її численними по-
бічними ефектами, приносить більше шкоди, 
ніж користі. Істина ж, як зазвичай, десь посе-
редині.

В чому ж її плюси? По-перше, вона є дже-
релом рослинного білка, що майже не посту-
пається за харчовою цінністю білкам тваринно-
го походження. До складу бобів сої входить 40 
% білка, по 20% жирів і вуглеводів, 10% води, 
5% клітковини. По-друге, вона багата лецити-
ном - речовиною, яка регулює рівень холесте-
рину в крові, сприяє уповільненню процесу 
накопичення жирів у печінці і допомагає від-
новленню клітин мозку. По-третє, до складу сої 

входять також фітинова кислота і генестеін, які 
пригнічують ріст злоякісних пухлин і сприяють 
виведенню з організму радіонуклідів. Нарешті, 
соя - це низькокалорійний продукт. Вживання 
соєвих продуктів рекомендовано при гіпер-
тонічній хворобі, атеросклерозі, цукровому 
діабеті, ожирінні, захворюваннях суглобів. 
Найцікавіше в сої те, що в ній використовуєть-
ся практично все – відходів майже немає.

У сої є і свої мінуси. До її складу входять 
фітати - солі фітіновой кислоти. Причому біль-
ше, ніж в інших бобових. До них дієтологи 
завжди ставилися негативно. Ці солі містять 
хімічну групу, яка може утворювати міцні 
зв’язки з кальцієм, магнієм, залізом, цинком 
або міддю. У сої містяться також гемаглю-
тиніни. Ці білкові речовини іноді викликають 
склеювання еритроцитів крові. Проявляється 
цей феномен у вигляді токсичних реакцій. В ек-
спериментах на тваринах, що вживали сою, це 
викликає уповільнення росту. Буває й алергіч-
на реакція на соєві білки, але вдвічі рідше, ніж 
на молочні. Ізофлавони, що входять до складу 
сої, можуть пригнічувати ендокринну систему, 
а фітоестрогени - порушувати гормональний 
фон в період статевого дозрівання. Особам, що 
страждають сечокам’яною хворобою, рекомен-
дують утриматися від вживання соєвих продук-
тів через наявність в них щавлевої кислоти, яка 
сприяє утворенню каменів у нирках. Вагітним 
та літнім людям також краще обмежити сою 
в раціоні. Вживання соєвих продуктів зовсім 
не приводить до зниження в крові рівня шкід-
ливого холестерину - одного з головних фак-
торів ризику серцево-судинних захворювань. 
Особливо небезпечний для організму різкий 
перехід від соєвої дієти до нормального хар-
чування. На жаль, соя, яка надходить на наш 
ринок, в основному, генетично модифікована. 
Як вживання таких продуктів може відбитися 
на здоров’ї людей в майбутньому, поки ніхто 
точно не знає. Це стане видно через покоління. 
З іншого боку, соя входить до складу вареної 
ковбаси, сосисок та інших «м’ясних» продук-
тів, так що уникнути її вживання звичайному 
пересічному українцю буде складно.

Підготував Олександр Самойленко,
член Молодіжної організації журналістів

Соя - добро чи зло
КОШИК СПОЖИВАЧА

Сьогодні наші міста заполонили нові пред-
ставники торгівельної мережі, які пропонують 
різні види послуг споживачеві – це супермар-
кети. Вони є американським винаходом, який 
належить Майклу Каллену — адміністратору 
бакалійного магазину в штаті Іллінойс (CША).

Ще зовсім нещодавно обсяги реалізації 
продукції через мережі великих супермар-
кетів становили трохи більше 5 %, сьогодні ж 
ця цифра збільшилася до 28 %. Товару в них 
як правило завозять багато, він довго стоїть на 
полицях, продається повільно, а тому псується 
ще на полицях магазину. Щоб не допустити 
зменшення прибутків існує звичайна практи-
ка супермаркетів — викладати залежалі про-
дукти на прилавку першими, а вже за ними 
— свіжі. Наприклад, свіжий хліб доводиться 
«відкопувати» серед сухих буханців, а залежалі 
сир або ковбасу — переупаковують в новий 
целофан і клеють свіжий цінник. Про м’ясо, 
пересипане спеціями, взагалі говорити не  
доводиться.

Щодо розпродажів перед святами, то тут 
основні цілі - вивільнення грошових коштів, 
вкладених у товари, і звільнення торгових 
площ від старого товару. Зазвичай, тоді покупці 
здійснюють багато імпульсивних покупок. Ве-
лику роль в успіху таких акцій відіграє величи-
на знижок, які готовий надати магазин. Знижки 
від 20 до 50 % - типова брехня, і розповсюд-
жуються вони не на всі речі. Зверніть увагу 
на те, що за 2-3 тижні після проведення таких 
«розпродажів» у маленьких магазинах ціни па-
дають на ті ж самі відсотки.

Окрема історія — камери схову. Вони  
радше схожі на комірчини з вічно поламани-
ми замками, в які раз по раз грізні охоронці  
змушують покупців запихати сумки — аби 
нічого не поцупили. Хоча, ви не зобов’язані 
залишати там речі, це згідно до законодавст-
ва, носить рекомендаційний, а не примусовий 
характер. Багато зауважень і стосовно розташу-
вання товару на полицях, полиці та стелажі так 
щільно заставлені, що покупці часто не можуть 
зняти з них товар, не можуть до нього навіть 
дотягнутися. Ціна в торговельному залі — дуже 
часто вказується без ПДВ і не збігається з ціною 
на чеку. Це робитися свідомо, щоб заплутати 
покупця.

Доречі, американські маркетологи вже об-
числили, що кожна зайва хвилина перебуван-
ня в супермаркеті європейцям обходиться в 
2 долари, а імпульсивним українцям – в  
2,5 долари. Саме через це три групи  
повсякденних товарів – хліб, молоко та м’ясо 
– розташовані, частіше за все, в протилежних 
кутках торгового залу. Все зроблено навмисно: 
чим довше ви йдете від одного відділу до ін-
шого, тим більше часу перебуваєте в магазині 
та більше товарів бачите. Отже, зростає ймовір-
ність того, що зробите незаплановану “імпуль-
сивну” покупку. Психологи давно встановили, 
що 60 % покупок в супермаркетах здійснюєть-
ся за принципом “прийшов, побачив та прид-
бав”. І навіть якщо покупка запланована, 7 з 10 
покупців приймають остаточне рішення безпо-
середньо в торговому залі.

Отже, будьте обережні та уважні, не дозво-
ляйте ніяким хитрощам спустошувати ваш га-
манець.

Леонід Вінницький,
член Молодіжної організації журналістів

Супермаркет - територія обману
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Україна... Моя Батьківщина, той найрідніший 
у світі куточок, де я народилася, де стоїть моя ха-
тина, де могили моїх рідних мені людей, де моя 
школа, рідні та близькі. Навколо усе таке звичне, 
дороге, але справжню ціну усього цього відчуваєш 
лише тоді, коли втратиш. Люди, схаменіться! Не 
живіть одним днем, не поспішайте, життя - це 
не матеріальні блага і гроші, це-щось більше і 
вище. Це почуття щастя, затишку і користі свого 
існування. Це прекрасні традиції та звичаї наших 
пращурів, це знання, це усвідомлення своєї значу-
щості, самобутності та незалежності, почуття го-
сподаря, почуття причетності до долі свого народу. 
Згадайте Шевченка, його слова: «Для кого в світі 
живите?» Задумайтеся, знайдіть у серці відпо-
відь, визначіть для себе свої пріоритети. І живіть 
для себе, своєї сім’ї і нашої багатостраждальної 
України. Моє серце, я впевнена, вміє любити свій 
рідний край, свою Батьківщину, бо вона зберігає 
великі цінності і скарби вітчизняної історії.Моє 
серце пам’ятає перші кроки по стежині життя, по 
тій стежині де ходили мама, бабуся, дідусь, вона 
таїть у собі багатющу історію моїх близьких і рід-
них.

Як же я люблю свою Батьківщину! Ти прекра-
сна на весні, і влітку, і в пору золотої осені, коли 
буйна рослинність виграє своєю чарівною красою. 
Дивлюсь на грудочку простої землі і бачу багато 
цікавого, бачу як наші пращури боролися за цю 
грудочку землі, пролили свою кров на неї, і як пі-
сля цього бути байдужим до неї. А ось ніжний сла-
бенький паросток клена, якому дала життя земля. 
Рідна моя земля-це Україна, з її славною героїчною 
історією, але й трагічною долею. Нам, українцям, 
всім серцем потрібно любити й гордитися своєю 
найпрекраснішою матір’ю-Батьківщиною.

Моє село надзвичайне, навіть повітря в ньому 
інше, настояне на терпких травах чебрецю, мате-
ринки, деревію, воно лікує душу, тут солодко пах-
не чимось рідним, неповторним, що йде з самого 
дитинства... Ось я, маленька дівчинка з косичками, 
з веснянками на щічках, мчу назустріч невіданій 
таємниці високих трав. Все там цікаве, незвичне, 
ще не досліджено мною. І дідусеві застороги мене 
не зупиняють, та й ніжки мої, хоч і маленькі, але 
значно прудкіші за дідусеві. І ось я вже в царстві 
трав... Заглядаю в сині очі луговій герані, посмі-
хаюсь сонечку і слухаю неповторний луговий ор-
кестр, який створити може лише природа:трепетну 
бджолину мелодію пронизує коникова скрипочка, 
а метелик з тендітними крильцями кружляє у тан-

ці...
У моєму селі добрі, щирі, мудрі люди. На жаль, 

зникає моя маленька Батьківщина, все рідше чути 
дзвінкі дитячі голоси із дворів, і все частіше при-
їжджають сюди, щоб взяти грудочку святої землі 
з рідного обійстя... Але я не можу повірити в те, 
що така краса буде байдужа людям. Я вважаю, 
що кожного з нас його маленька Батьківщина не 
відпустить, що в кожного з нас є та невидима ни-
точка, що з’єднує його з тим місцем, де зробив 
перші кроки, де навчився добра, щирості, любові 
до людей. Я не знаю, як складеться моя доля, але я 
завжди пам’ятатиму найрідніший куточок на землі 
що лікує душу, де мене завжди приймуть, вибачать 
і зрозуміють!

Віхтюк Вікторія,
студентка ВДПУ ім. Коцюбинського

Відзначено в лютому на конкурсі  
«Моя маленька Батьківщина»
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Що вам приходить в голову, коли  
чуєте назву мого рідного міста? Невже 
той самий славнозвісний фонтан? Мені 
ось - ні. Він, звісно, чудовий, але навіть 
найсмачніша у світі цукерка швидко 
набридне, якщо її їсти кожного дня. Ви 
були хоча б раз на центральній вулиці у 
час, коли фонтан функціонує, і звертали 
увагу на те, що з усіх сусідніх сіл 
приїздять цілими сім’ями. Дуже смішно 
спостерігати, як цілі династії гостей 
міста окуповують наш центральний 
МакДональдз за декілька годин до 
світлового шоу.

А чи ходили ви хоча б раз вночі через 
центральний міст? Цей запах плавленої 
карамелі із заводу «Рошен» не може не 
змусити зупинитись і вдихнути на повні 
легені хоча б декілька разів. А, сидячи у 
теплу пору року в одному із численних 
кафетеріїв на свіжому повітрі, чи не 
було вам цікаво, з яких клумб малолітні 
розбишаки нарвали ті самі букетики, 
які пропонують вам придбати? І чи не 
захоплювались ви нотами та гармоніями 
сліпого дідуся-скрипаля, який влітку грає 
у сквері Козицького? За такі неповторні 
моменти я і люблю Вінницю.

Ніколи не доводилось проводжати 
день, знаходячись на даху 
багатоповерхівки на кінцевій Вишеньки, 
коли все місто ніби на долоні, а поки 
що ще теплий вітер грається волоссям? 
Навіть перші зорі нічного неба 
виглядають зовсім інакше на тому даху. 
За ці зорі я і люблю моє рідне місто.

А ці милі дідусі та бабусі, які теплими 
вечорами вихідних днів танцюють 
біля фонтану у парку ім. Горького, їх 
усмішки навіюють думки про те, що 

навіть старість може бути щасливою. 
І за їх палаючі очі та щирі посмішки я 
люблю Вінницю.

Люблю я своє місто й за те, що куди 
б ти не пішов, ти зустрінеш когось зі 
знайомих. Сумувати одному не вийде. 
Вінниця - місто друзів, родичів, близьких 
та знайомих. Вона об’єднує людей 
навколо мальовничих берегів Південного 
Бугу, манить до себе чарівною мелодією 
талановитих музик й солодким запахом 
солодощів, полонить містичними 
ліхтариками й зручними лавочками. Ось 
така вона - моя маленька батьківщина!

Олена Пидоченко,
студентка ВДПУ ім. 

Коцюбинського

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
“МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ”

та РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ “ВІННИЦЯ”
ОГОЛОШУЮТЬ МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС 

МОЯ МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА
на найкращу історію

 про рідний край, місто, село, вулицю...

ГО “МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ” запро-
шує до співпраці творчу обдаровану молодь, а також 

педагогічні колективи навчальних закладів м. Вінниці 
та Вінницької обл., з метою пошуку талантів серед 
молоді та сприяння їхньому розвитку; дослідження 

історії рідного краю та реалізації наукового, творчого 
потенціалу молодих людей, а також стимулювання 

учнівської та студентської молоді до вивчення власної 
історії, поглиблення знань з історії рідного краю; сти-
мулювання до розвитку місцевого краєзнавства; під-
вищення інтересу до вивчення культурної спадщини 
свого народу, пам’яток історії та культури, любові до 
малої батьківщини; сприяння вихованню патріотизму 

серед молоді.

Деталі конкурсу шукайте на сайті 
www.vinnicya.vn.ua

партнери
конкурсу:

вінницькиЙ
облаСниЙ краєзнавЧиЙ

музеЙ

Вінницький
літературно-меморіальний

музей м. коцюбинського

відзначено в січні на конкурсі “моя маленька батьківщина”

ВінницЯ - моЯ маленька батькіВщина
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автозапчастини.
шини. автофарби. аксесуари

1

р-к „Сатурн”, маг. №10
(067) 970-49-80, (067) 979-82-74,

(0432) 69-01-64
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Автозапчасти на “Газель”, “Волга”,
“УАЗ”, “Daewoo”, “Chevrolet”.

Оригинальные запчасти
торгового дома “ГАЗ”

ул. Свердлова, 58
т./ф.: (0432) 52-46-40
тел.: (0432) 56-20-80
evgenx@svitonline.com

НациоНальНая сеть
дорожНая карта

ЗАпчАстини
до автомобілів, тракторів та с/г техніки

вітчизняного та імпортного виробництва.
Шини, АКБ, ланцюги, підшипники.

Філії в містах Липовець, Хмільник, Козятин, Гайсин, тульчин, 
староконстянтинів, с.Джурин

вул. Гонти, 35Б
тел.: (0432) 57-34-47
тел.: 55-02-31, 55-41-30
моб.: (067) 853-22-77
моб.: (096) 455-22-45
e-mail: atpv@mail.ru

пп
“агротехпостач

плюс”

Продаж автошин в кредит:
до легкових, вантажних, сільськогоспо-

дарських автомобілів.

вул. ватутіна, 141
тел.: (0432) 69-50-96
тел.: (0432) 55-74-84
моб.: (097) 527-47-57
www.utp.com.ua

тел.: (097)-077-50-35, (067)-696-73-20

м. В нниця вул. Пирогова 111А
(вх д з вул. Зодчих навпроти гастроному В нниця)

i
i i

АВТОЗАПЧАСТИНИ

Автозапчастини та аксесуари
до номарок та в тчизняних автоi i
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запчастини 
до сільськогосподарської техніки

2

спд
МаруНяк

Автозапчастини до автомобілів 
ВАЗ 2101-2115

та LADA “Калина”, “пріора”.
Газове обладнання

до автомобілів (ремкомплект)

авторинок “Сатурн”
кіоск №312
моб.: (067) 900-41-75
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ВиГОтОВЛЕннЯ: сайлентблоків, направляючих 
супортів. РЕстАВРАЦІЯ: ходової, алюмінієвих 

ричагів (гарантія 50 тис.). БЕЗКОШтОВнА
ДІАГнОстиКА. Відновлення задніх балок

а/м “Peugeot”, “Samand”, “Citroen”.

тел.: (0432) 69-77-00
моб.: (067) 741-09-03
моб.: (067) 430-27-26

автошторМ

автосервіс. сто3

чистка автопечек (без разборки панелей), 
систем охлаждения (FULL),

интеркуллеров
нет эффекта – нет оплаты!

тел.: (067) 493-01-07

чистка автопечек

Механічна обробка деталей двигунів,
ремонт головок блока циліндрів.

Реставрація шатунів.
Зварювальні роботи: алюміній, чавун.

Балансування колінчастих валів

вул. Пирогова, 133а
тел.: (0432) 68-23-21
тел.: (0432) 68-23-22
vegamotor@svitonline.com
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Механічна обробка деталей двигунів, 
ремонт головок блока циліндрів. Рестав-

рація шатунів. Шліфування та балан-
сування колінчастих валів. Державний 

технічний огляд усіх категорій

пров. Щорса, 14а
тел.: (0432) 61-27-94
тел.: (0432) 69-62-74
моб.: (098) 007-96-46
моб.: (063) 103-31-51
e-mail: vlsignal@gmail.com

тов “сигНал”

Автоскло на іномарки
від європейських виробників.

Автоскло на автомобілі
вітчизняних марок.

AGC. PILKINGTON. SAINT-GOBAIN

тел.: (0432) 69-07-60
моб.: (067) 298-09-78
kolos_oleg@mail.ru

стО.
Ремонт ходової.

Розвал-сходження.
Шиномонтаж

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

тахоГрафы - ремонт, установка, калибров-
ка. изготовление Рти, сайлентблоков.
Реставрация реактивных, продольных, 

лучевых, треугольных тяг (штанг),
подвесных подшипников. Ремонт турбин.

ул. Энергетическая, 1а
тел.: (0432) 57-96-72
моб.: (067) 447-22-57 

фоп
щербацкий с.а.

автосалони4
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перевезення по місту, області, країні.
працюємо ЦІЛОДОБОВО.

Форма оплати:
готівковий та безготівковий розрахунок + пДВ

моб.: (097) 939-24-24
моб.: (093) 909-54-45

евакуатор

вантажні перевезення7

таксі6

велоСиПеди, моПеди, БензоПили,
а також широкий вибір запчастин

та комплектуючих до них.

вул. шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82
моб.: (067) 726-61-94
www.velomoto.vn.ua

продажа велосипедов, компонентов, 
одежды. продажа туристического 
снаряжения. палатки, спальники, 

рюкзаки, горелки, посуда.
самый большой выбор в регионе.

ул. Пирогова, 135
тел.: (0432) 69-86-59
тел.: (0432) 67-27-33
e-mail: vinbike@mail.ru
www.vinbike.com.ua

вело-, мототехніка5
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дошка
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі

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

фоп ковалеНко о.г.

будівельні та оздоблювальні матеріали8

Продаж Будівельних матеріалів
з доСтавкою:

щебінь, відсів, пісок, камінь.
Можливий вивіз будівельного сміття.

тел.: (0432) 52-65-60
моб.: (067) 255-70-83

Відсів, пісок, щебінь, цегла, шпаклівка, сітка рабиця, 
шифер, профнастил, кріплення. Широкий вибір 

бетономішалок, бензопил, шліфмашин, будівельних 
тачок, драбин, бензинових генераторів. Дешева до-

ставка, можливе замовлення по телефону.

немирівське шосе, 15
тел.: (0432) 66-97-47
моб.: (063) 107-03-77

МагазиН
“усадьба”

Салон оздоблювальних матеріалів.
студія дизайну.

Ландшафтний дизайн.

вул. московська, 109
тел.: (0432) 68-70-48
моб.: (067) 493-01-11

ламінат. Паркетна дошка. Плінтус.
Міжкімнатні двері.

низькі ціни. Висока якість
“KRONO ORIGINAL”, KRONOTEX”, “+KRONO”

вул. тимірязєва, 56а
(біля Центр. ринку)
вул. Пролетарська, 1
тел.: (067) 900-36-00
тел.: (067) 285-14-87
www.kronoarena.com

твоя

підлога

ЛАМІнАт.
пАРКЕтнА ДОШКА.

пЛІнтУс.
TARKETT. PARADOR. WITEX

вул. келецька, 117Б
(тЦ “шок”)
вул. Чорновола, 14
т./ф.: (0432) 55-43-43
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дошка, БруС, рейка
ваГонка, Блок-хауС, дошка ПідлоГи

фанера

немирівське шосе, 1
тел.: (0432) 27-20-65
тел.: (0432) 27-43-04
моб.: (068) 83-707-61

залізоБетонні оГорожі
тротуарна Плитка

Виготовлення. Доставка.
Встановлення по місту та області.

вул. Баженова, 24
тел.: (0432) 57-71-98
тел.: (0432) 57-71-97
моб.: (098) 595-07-39

“реМбудМоНтаж”

дошка: дуб, ясен, сосна, липа.
стропила, балки, рейка, брус.

налічник, плінтус, вагонка, двері.
послуги сушки. послуги пилорами.

вул. айвазовського, 8а
тел.: (0432) 57-53-26
моб.: (067) 433-74-63

“столярНий світ”

покрівельні матеріали9
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будівельний інструмент. бензотехніка10

металоЧереПиЦя. ПрофнаСтил
Водостоки. Вікна

Консультація спеціаліста
Доступні ціни та висока якість

від виробника!

вул. київська, 78
офіс 38
тел.: (0432) 60-24-59
моб.: (067) 592-63-38
моб.: (097) 613-54-20

пп
“борус-буд”

Водостічна система. Гідро-пароплівка. Гнучка 
черепиця KATEPAL. Утеплювач. Індивідуальні 

замовлення для монтажу. Металопласткові 
вікна. Гарантія 10 років. Монтаж покрівлі. 

Безкоштовні інженерні роботи.

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 69-96-14
тел.: (0432) 69-37-99
тел.: (0432) 27-16-33
моб.: (097) 392-70-31
моб.: (096) 555-67-89

Металочерепиця 
профНастил

МЕтАЛОчЕРЕпиЦЯ Monterey, Elite (Z-lock) метал 0,5мм 
німеччина, профнастил. Бітумна черепиця IKO. Водостічні 
системи PROFiL, BRIZA. Мансардні вікна Roto. Cходи на 

горище Oman. Утеплювач Rockwool. Гідробар’єр, паробар’єр. 
Cайдинг. Комплектуючі для даху. Флюгери. Заміри, розрахун-

ки, доставка по Вінницькому р-ну БЕЗКОШтОВнООО!

вул. Чехова 25, 2 поверх
київстар: (067) 754-54-34
мтС: (099)735-27-04
тел.: (0432) 69-07-08
факс: (0432)  27-27-16
www.dahkom.com.ua

Металочерепиця та профнастил.
Ціна від 46 гривень. Утеплення 

“ROCKWOOL“. Водосточні системи 
“PROFIL“. Мансардні вікна, сайдинг від 

виробника. Гарантія 10 років

вул. Пирогова, 154а
тел.: (0432) 65-99-29
моб.: (067) 516-43-95
www.katos.com.ua

Металочерепиця, профнастил.
Водостічні системи STRIM від виробника. 

Мансардні вікна, сходи на горище.
Заміри безкоштовно, доставка по місту.

вул. Привокзальна, 2
тел.: (0432) 26-70-68
моб.: (097) 968-59-61
моб.: (097) 968-59-62

“євросталь” Газонокосарки. Бензопили.
Мотоблоки. Культиватори.

навісне обладнання.
продаж. Гарантія. Обслуговування.

Центральний ринок
(Госп. двір)
тел.: (067) 420-12-45
тел.: (067) 433-73-61

ліцензування. сертифікація. 
технагляд інвентаризація (бті)

11

будівельні роботи12

Копка, докопка
та чистка криниць.

Робимо та встановлюємо
корби з накриттям

тел.: (0432) 56-80-06
моб.: (067) 158-87-75криНиці

Монтаж промислового ел.обладнання підприємств, 
ел.освітлення, ел.силового устаткування житлових 
будинків, агропром.комплексу. Монтаж повітряних та 
кабельних ЛЕп, тп, Рп 0,4-10 кВт, зовнішнього освіт-

лення вулиць, ел.щитового обладнання.
пусконалагоджувальні роботи

вул. Сабарівська, 1
тел.: (0432) 68-06-65
(0432) 68-06-50,68-06-47
моб.: (050) 380-06-41
моб.: (050) 986-55-35
em_425@svitonline.com
www.em425.com.ua

тов “електроМоНтаж-425
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топогеодезичні вишукування.
технічні обстеження будівель і споруд.

проектування всіх типів будівель, споруд 
та інженерних мереж.

Будівельно-монтажні роботи

вул. фрунзе, 4
тел.: (0432) 69-00-60
моб.: (067) 432-62-62

пп “гост-вМ”
ліц. ав №600910 державНої

архітектурНо-будівельНої іНспекції україНи
від 7 грудНя 2011р.

архітектурно-проектні послуги13

- загально-будівельні роботи;
- виготовлення металоконструкцій;
- виготовлення та оренда засобів малої
  механізації;
- забивання паль.

вул. тарногродського, 18
тел.: (0432) 67-02-64
т./ф.: (0432) 66-65-93

пп
“сбМу-8”

надання ПоСлуГ екСкаватора
на базі КРАЗ-255Б.

Викопування ям, треншей, котлованів.
вСі види землерийних роБіт.

підйом вантажу до 1,5т.

вул. Гонти, 35
тел.: (096) 216-75-94
тел.: (067) 430-06-20

послуги екскаватора

архітектура, дизайн.
проектування усіх видів споруд

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

тов “архітектурНо-
проектНа МайстерНя

“плясовиця”

проектні роботи.
технічне обстеження і паспортизація буді-
вель, в тому числі самовільно збудованих

Ліц. АД №031517 Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.02.2012р.
Кваліфікаційний сертифікат АР №00087

вул. Червоних Партизан, 2
офіс 19а
тел.: (0432) 56-23-81
моб.: (050) 461-00-87
e-mail: ekransbud@mail.ru

“екраН-с”

Маркізні системи.
Безшовні натяжні стелі CLIPSO.
Рулонні штори (тканинні ролети),

жалюзі вертикальні та горизонтальні.
Жалюзі бамбукові, дерев’яні, пластикові.

• вул. зодчих, 28а, оф.16
• пр. юності, 36
тел.: (0432) 57-71-11
моб.: (097) 298-95-25
www.santava.com.ua
santava@rambler.ru

НатяжНі стелі
рулоННі штори-жалюзі

натяжні стелі14

НатяжНі
стелі

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (0432) 577-906
моб.: (067) 917-88-61

будівництво басейнів15
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опалення. водопостачання. каналізація.
газифікація. вентиляція. кондиціонування

16

âóë. Ð.Ñêàëåöüêîãî, 15À, òåë.: (0432) 69-18-91, 69-18-71, (095) 888-2-999
Гарантійне та після гарантійне обслуговування котлів

- êîòëè - êîëîíêè - ðàä³àòîðè -  ïîìïè
- íàñîñí³ ñòàíö³¿ - âîäîï³äãîòîâêà.

Договори на сервісне обстеження та обслуговування
ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ

Водяні (“драбинки”, “змієвики”),
електричні і комбіновані рушникосушки.

Великий асортимент і ціни від виробника.
нЕ пОсЕРЕДниК!!!

Гарантія від 3 до 10 років.
Можливе встановлення з виїздом до замовника.

тел.: (098) 99-99-546
тел.: (063) 757-83-43

рушНикосушки

найкращі кондиціонери
для охолодження та обігріву приміщення. 

Вентиляція, повітряне опалення.
продукція: Mitsubishi, Panasonic,
Carrier, C&H, Systemair, Lessar

хмельницьке шосе, 13, 
офіс 411а
моб.: (050) 313-41-47
моб.: (097) 605-62-47
www.veneraice.prom.ua

пп
“веНера айс”

Все для опалення, каналізації,
водопостачання. Ізраїльська труба “ГО-
ЛАн”. Різьбонарізна продукція, комплек-

туючі, фітинги. ОптОВІ ЦІни.
ЗниЖКи МОнтАЖниМ БРиГАДАМ.

вул. Свердлова, 207
моб.: (067) 997-19-02
моб.: (093) 812-84-84
sanmaster@gmail.com

“саН-Майстер”
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Котли, радіатори, труби, бойлери, газові 
колонки, тепла підлога, сонячні колектори, 
насоси, фільтри для води, кондиціонери. 

проектування та монтаж систем опалення, 
каналізації, водопідготовки, кондиціонування.

вул. максимовича, 27/1
тел.: (0432) 69-26-71
тел.: (0432) 69-28-60
моб.: (067) 430-88-45
e-mail: ek_mag01@ukr.net
www.termart.com.ua

тк “єврокліМат”

кондиціонування. вентиляція. опалення. 
Енергозберігаючі технології.

проектування, монтаж та сервісне обслугову-
вання теплових пунктів потужністю 50-100кВт 

та вище на газу, на дровах та пелетах

вул. айвазовського, 2
тел.: (096) 398-05-05

ліц. аГ №574524 міністерство регі-
онального розвитку та будівництва 
україни від 28 лютого 2011р.

КОтЛи нОВІ тА Б/В.
Конденсаційні VAILLANT, BUDERUS. 

Гарантія. сервіс. Монтаж.

вул. Пирогова, 151а
тел.: (0432) 57-31-56
моб.: (063) 609-60-00
viessmann_vn@meta.ua

салоН-МагазиН 
опалювальНої 

техНіки

Енергозберігаючі технології.
КОнДиЦІОнУВАннЯ. ВЕнтиЛЯЦІЯ.

повітряне ОпАЛЕннЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх
тел.: (0432) 57-27-97
моб.: (096) 10-10-555
e-mail: 5ok.plus@i.ua

Кондиціонування. Вентиляція. Опалення. 
Енергозберігаючі технології. проектуван-
ня, монтаж та сервісне обслуговування. 
Виїзд на об’єкт та розрахунок попере-

дньої вартості - БЕЗКОШтОВниЙ.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50
моб.: (067) 430-10-30

кліМат буд сервіс

двері вхідні та міжкімнатні17
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Виготовлення міжкімнатних дверей нестандартних
розмірів. тонування. Встановлення за місцем.

Різні конфігурації сходів (відкриті, закриті) будь-якої 
складності. Виготовлення. Монтаж. Фарбування.

вул. максимовича, 10а
тел.: (0432) 55-18-11
моб.: (050) 461-30-01
моб.: (097) 335-10-02

Мпп
“ваше заМовлеННя”

Двері міжкімнатні
провідних виробників України та Білорусії.

Гуртова та роздрібна торгівля

вул. некрасова, 127
тел.: (0432) 55-72-97
тел.: (0432) 57-62-21
моб.: (098) 460-20-18

дверНе
діло

двері від вітчизняних виробників.
Замки і ручки від провідних фірм:

“MUL-T-LOCK”, “ABLOV”, “ROSTEX”, 
“APECS”, “MOTTURA”, “ЭЛЬБОР”

вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-16

МагазиН
“теМп”

металопластикові вікна18

Євровікна
з євробрусу

та металоПлаСтикові вікна
“REHAU“, “VEKA“, “Аксіом“

вул. коцюбинського, 11
(магазин “техносвіт”)
тел.: (0432) 61-79-84
моб.: (068) 210-23-25

Металопластикові вікна, 
двері, балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

тел.: (0432) 52-98-90
тел.: (0432) 67-02-59
тел.: (0432) 55-10-08
моб.: (097) 328-22-20
моб.: (067) 789-92-89

Металопластикові вікна, двері,
конструкції від виробника.

Вироби сертифіковані.
3 та 5 камерний профіль.

наші вікна - обличчя Вашої оселі!

вул. фрунзе, 4
тел.: (0432) 55-61-01
моб.: (067) 793-19-97
моб.: (050) 444-18-45

вікНа

Вікна, двері, балкони, перегородки
з металопластику та алюмінію.

профіль “DECCO“. 4-х та 6-ти камерні.
Фурнітура “МАсО”.

підвіконня, відливи, сітки.

м. вінниця
вул. р.Скалецького, 15
тел.: (0432) 655-631
тел.: (0432) 350-114
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оБшивка, утеПлення Балконів.
зварювальні роБоти

металоПлаСтикові конСтрукЦії

вул. фрунзе, 4д
(тд “алін”)
тел.: (0432) 69-74-30
моб.: (096) 155-63-03

Металопластикові

вікНа

ритуальні послуги20

Дзеркала, скло.
Шліфовка, поліровка, нанесення фацету, 

сверління отворів.
Матування скла та дзеркал.

Вироби зі скла.

пров. Цегельний, 4
т./ф.: (0432) 63-46-13
моб.: (098) 398-04-48
моб.: (063) 573-60-57
e-mail: setif_vn@rambler.ru

Дзеркала на замовлення. скло 3-5мм. 
скло візерунчасте для дверей

(більше 30 видів). скління дверей.
Шліфовка. сверління отворів.

вул. Привокзальна, 24
моб.: (097) 435-76-72
моб.: (096) 294-33-18

світ
дзеркал

скло. дзеркала19

ритуальні вироби21

Пам’ятники
немирівське шосе, 6
тел.: (093) 568-14-12
тел.: (096) 595-51-95

природНий 
каМiНь

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників

з граніту, бетону
та мармурової крихти.

вул. Чехова, 12а
немирівське шосе, 111
тел.: (0432) 57-63-04
тел.: (0432) 27-98-68
e-mail: kovalchuk_78@ukr.net 

паМ’ятНики

ритуальНі
товари

електрообладнання.
кабельна та освітлювальна продукція

22

ЛІчиЛЬниКи ЕЛЕКтРОЕнЕРГІЇ.
Автомати, пЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освіт-
лення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабілізатори 

напруги. систЕМи АсКОЕ. проектні та монтажні 
роботи систем енергозбереження.

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

вул. Пирогова, 151а, оф.23
тел.: (0432) 57-51-57
тел.: (0432) 57-19-19
oblik@cdmaua.com
www.energooblik.com.ua

тов
“ітц “еНергооблік”
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Лічильники електроенергії,
автомати, пЗВ, щити, корпуси, кабель, 

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

Діє гнучка система знижок!

вул. Пирогова, 151а
тел.: (0432) 57-19-17
oblik@cdmaua.com

Виготовлення обладнання
тп, Ктп, панелів КсО, ЩО, ВРУ,

щитів поверхових, Ятп, ЯРп.
Аерозольне та порошкове

фарбування металевих виробів

вул. Сабарівська, 1
тел.: (0432) 68-06-65
(0432) 68-06-50,68-06-47
моб.: (050) 380-06-41
моб.: (050) 986-55-35
em_425@svitonline.com
www.em425.com.ua

тов
“електроМоНтаж-425”

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

вул. Пирогова, 151а
тел.: (0432) 57-95-22
тел.: (0432) 57-30-82
факс: (0432) 57-19-30
elektrokontakt@ukr.net
www.elektrokontakt.com.ua

тов
“віННицяелектрокоНтакт”

пРАЙси
ІнтЕРнЕт-МАГАЗин

portalae.vn.ua
(0432) 57-89-00

Двигуни усіх типів.трансформатори тМ, тМЗ, тсЗ, 
тМн та ін. трансформаторні підстанції Ктп всіх типів. 
Комірки КсО, ЩО та ін. Манометри. Реле та датчики. 

Кабельна продукція, лампи усіх типів,прожектори, 
пускачі електромагнітні, муфти та ін.

вул. Стеценко, 75 а
тел.: (0432) 27-37-25
факс: (0432) 55-46-66

пп
“еНергоспецсервіс”

металопрокат. вироби з металу24

Виготовлення дитячих майданчиків,
тренажерних комплексів,

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

вул. Привокзальна, 40
тел.: (0432) 27-50-04
моб.: (050) 538-52-08
e-mail: sintez@vn.ua

тов “сиНтез-союз”

електровимірювання, випробування
мереж та обладнання

23
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ВсІ ВиДи МЕтАЛООБРОБКи:
токарні, фрезерні, зубофрезерні,

шліфувальні роботи.
Виготовлення шківів, валів, зірочок, шес-

терень, вал-шестерень, шнеків і т.ін.

вул. Червоноармійська, 67
тел.: (0432) 57-64-17
тел.: (0432) 50-81-48
моб.: (067) 430-23-22

пвкп “граНд-М”

Болти. Гайки. Шайби. сітка-рабиця.
Цвяхи. Ланцюги. Ковані вироби.
Госптовари. Канати сталеві та 

виробництво стропів на замовлення.
Інші вироби з металу.

• вул. Чехова, 29
• вул. київська, 78
тел.: (0432) 62-14-39
55-42-58, 27-77-78,
62-14-41

кбМп 
“діапазоН-експрес”

салони меблів. меблі на замовлення27

вторинна сировина26

ремонт, діагностика, сервісне технічне 
обслуговування та продаж запчастин:
гаражних секційних воріт тМ “ALUTECH” 

(Україна), автоматики для воріт тМ “NICE” 
(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

тел.: (0432) 57-22-88
www.alutech.ua 
rspgoravs@gmail.com

ворота гаражні секційні. автоматика25

Стандартні та неСтандартні рішення.
Меблі для дому та офісу:
кухні, дитячі, шафи-купе,
торгове обладнання та ін.

тел.: (0432) 69-05-55
моб.: (067) 738-35-36

корпусНі
Меблі

“viconti”   
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меБлі на замовлення: кухні, шафи-
купе, дитячі, вітальні, торгівельне облад-
нання. Виїзд дизайнера безкоштовний! 

Можливість оформлення кредиту

моб.: (063) 617-39-68
моб.: (067) 661-70-05

індивідуальні неСтандартні меБлі
Шафи-купе. Кухні. Дитячі.

спальні. Вітальні.
торгівельне обладнання. Матраци.

тел.: (0432) 57-92-25
моб.: (067) 430-38-82
avdeev133@rambler.ru

фоп
авдєєв с.о.
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торговельне обладнання28

МЕБЛІ на замовлення.
столешні, поклейка пВХ, плівкове МДФ.

сКЛО. ДЗЕРКАЛА.
порізка Дсп, ДВп.

вул. кірова, 12, склад №17
тел.: (0432) 69-08-87
моб.: (097) 797-36-77
вул. Чехова, 2, тЦ “маГніт” 
(біля Гроша”)
тел.: (097) 662-99-22
тел.: (067) 269-24-87

виробНича
МайстерНя

“іНжеНер”

МЕБЛЕВІ тКАнини,
шкірозамінник, автотканини.

поралон та все для виробництва
і ремонту м’яких меблів.

вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-93
моб.: (067) 911-20-90

Меблеві ткаНиНи

“партНер”

ремонт меблів. фурнітура29

одяг. взуття. аксесуари30

Магазин 
брендового жіночого одягу.

Класика завжди в моді.

ЦУМ ІІ поверх
тЦ “4 сезони” 
вул. Коцюбинського, 25,
ІІ поверх бутік №29
тел. (097) 205-82-81
www.natalibolgar.ua
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текстиль. рукоділля. все для шиття31

виготовлення домашніх текстильних виробів
Вироби на замовлення:

- постільна білизна; - Халати; - скатертини;
- Рушники; - спецодяг; - покривало
ОптОВА тА РОЗДРІБнА тОРГІВЛЯ

вул. фрунзе, 4
тел.: (097) 953-04-41
тел.: (063) 275-90-01
faynoVin@mail.ru

“ФАЙНО”

музичні інструменти32

музиЧні інСтрументи
Звук. сцена. світло

вул. коцюбинського, 4
тЦ “все для дому”, 3 поверх
тел.: (0432) 50-24-04
моб.: (097) 330-70-37
моб.: (063) 278-92-68
www.maestromusic.com.ua
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спортивні товари33

сувеніри. годинники. рамки. картини34

Швейцарські ножі “Victorinox“, туристичні та кухонні 
ножі “Tramontina“, “Tescoma”, “спутник”, “Krauff”, 

“Arcos”; ліхтарі: “Mag-Lite“, “Varta“, “Sonex”, “Emos“, 
“Police”; батарейки та зарядні пристрої;

термометри ВАт “стеклоприбор”, запальнички 
“Zippo”, “Bic”, “Cricket”; сувеніри тМ “Crystocraft”.

ринок “урожай”
ракушки №298, 104
моб.: (067) 285-00-26
моб.: (098) 595-13-33
vladimirlusak@rambler.ru

подаруНки
для всієї 
родиНи
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посуд36

антикваріат35

ПоСтійно куПуЄмо
антикваріат

Експертна оцінка безкоштовна

вул. кропивницького, 4
тел.: (0432) 35-26-90
моб.: (096) 633-18-18
моб.: (066) 377-85-77

аНтикваріат

насіння. добрива. засоби захисту рослин37

мисливство. рибальство38
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спецодяг. засоби захисту39 продукти харчування40

Широкий асортимент чаю, кави і аксесу-
арів. Можливість скуштувати будь-який 
сорт. Детальна консультація у виборі 
товару. Ми - учасники кожної виставки 

тпп (кінотеатр ім. Коцюбинського)

вул. хлібна, 5
(поворот в парк ім.Горького,
біля другої школи)
тел.: (068) 135-50-58

Кофе и оборудование
для его приготовления.

Широкий ассортимент чая
разных сортов.

ул. козицкого, 55
тел.: (0432) 57-76-88
моб.: (067) 430-87-66
моб.: (093) 760-66-55
моб.: (066) 458-56-65
vinvey@svitonline.com

спд чхаНь а.в.

Продам мед:
АКАЦІєВиЙ,

РІЗнОтРАВниЙ.

моб.: (098) 978-21-38
моб.: (098) 089-26-86Мед



84 85

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96ÄÎÂIÄÍÈÊ http://www.vinnicya.vn.ua, e-mail: vinnicya@mail.ru ÄÎÂIÄÍÈÊ

пЕРЕРОБКА МОЛОКА.
Виготовлення сиру

за італійською технологією.

вул. тарногродського, 34
тел.: (0432) 69-88-72
тел.: (0432) 62-37-30

“аверса-україНа”

навчання42

канцелярські товари. папір. книги41

навчання роботі
з програмними продуктами
“1с: підприємництво 8” - 

індивідуальне, в групі.

вул. Пирогова, 47, кім.8
тел.: (0432) 67-47-91,
35-23-47, 61-17-15, 68-25-23
e-mail: falconlavr@gmail.com
www.1c.vn.ua

Бухгалтер. Оператор комп’ютерного
набору. секретар керівника.

1с: підприємство, початкова підготовка.
свідоцтво державного зразка.

Ліцензія АБ №298745 Міністерство освіти і науки України від 26.01.2006р.

вул. фрунзе, 4, оф. 306
(за інститутом Сучасних знань)

тел.: (0432) 50-82-64
моб.: (067) 795-37-39

курси
бухгалтерів

Масаж. перукар.
Манікюр. педикюр. Косметологія.

Молодша медсестра.
Державні свідоцтва

Ліц. АА №627160

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “ювілейний”, 6пов., оф.28
тел.: (0432) 27-56-08
тел.: (0432) 57-96-55
моб.: (067) 251-15-05
моб.: (093) 979-68-69

“курси”

автошколи43

вул. Фрунзе, 4 (комплекс), тел.: (0432) 69-84-24, (067) 392-06-82

ÀÂÒÎØÊÎËÀ, ßÊÓ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒÜ!
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В корпорацію “Бренд сплеги”
потрібні енергійні, цілеспрямовані, кому-
нікабельні та впевнені хлопці та дівчата. 

Вік до 26р.
тел.: (096) 881-02-13корпорація

“brend splash”

ПотріБні хлоПЦі та дівЧата
для роздачі листівок.

Вік 18-26 років.
тел.: (094) 904-53-19
тел.: (0432) 52-73-19проМоушН

В магазин елітної косметики
потрібні дівчата.
Вік 17-26 років.

Дзвонити з 900 до 1600

тел.: (063) 311-73-20потрібНі
дівчата

Компании-производителю
требуются сотрудники
для работы в офисе

и на дому

тел.: (067) 92-94-234
(093) 80-63-490работа

робота45

студії танців44
ПотріБна молодь

для проведення рекламних акцій.
Вік до 26 років.

тел.: (096) 529-35-36реклаМНа 
коМпаНія

потрібні на роботу менеджери по роботі 
з клієнтами (рекламні агенти).

Досвід роботи від 1 року. Особисті якості: 
комунікабельність, стресостійкість,

відповідальність, впевненість. 

вул. винниченка, 34, 
офіс 302
тел.: (0432) 57-24-69
моб.: (098) 118-84-16
моб.: (063) 032-12-96

журНал

В зв’язку з відкриттям компанії потрібні: 
торговий агент, менеджер,
продавець-консультант.

Вік 18-26 років!

тел.: (0432) 52-73-19
моб.: (094) 904-53-19

дуже
терМіНово!!!

Если ты хочешь иметь то, чего никогда не 
имел, - начни делать то, что никогда не 

делал (Джим Рон).
практическое обучение,

стабильный доход, карьерный рост

тел.: (096) 266-67-18
моб.: (098) 431-81-26
моб.: (063) 985-18-79

бизНес-
цеНтр

“успех”

роБота!
Для організаційно-кадрової  діяльності 

потрібні  керівники  структурних  підрозділів,  
лектори,  менеджери,  консультанти.
працевлаштування  по  договору.

тел.: (0432) 52-67-52
моб.: (093) 346-02-66
моб.: (067) 432-47-26

коНсультаційНо
треНіНговий цеНтр

страхова компанія
з найкращою мотивацією на ринку
запрошує на роботу менеджерів

З/п від 4000 грн.

тел.: (067) 274-66-94
(097) 900-63-34
(067) 978-99-41робота

Всі операції з нерухомостю. Купівля, продаж, 
оренда подобово (великий вибір).

Оформлення документів.
Оформлення ВМЖ пМЖ в Болгарії.

Бюджетний відпочинок в Болгарії від 140 євро

вул. р.Скалецького, 15а
офіс 7
моб.: (067) 430-80-33
моб.: (067) 501-06-83
www.prestijpodillia.ucoz.ua

аН “престиж поділля”

нерухомість46
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Всі види страхування.
меГа - виГідно, меГа - зруЧно, 

меГа - надійно!
ліЦ. ав №429565 державна коміСія з реГулювання ринків фінанСових ПоСлуГ україни від 14.08.2008р.

вул. 50-річчя Перемоги, 33
тел.: (0432) 55-02-35
моб.: (050) 300-28-27
e-mail:dem.ni@megagarant.com

страхова коМпаНія

“Мега-гараНт”

страхові компанії48

банки47

вСі оПераЦії з нерухоміСтю.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації.

вул. Соборна, 38/26
тел.: (0432) 57-65-53
моб.: (097) 904-79-14агеНство НерухоМості

 “добриНя і ко”
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аудиторські, бухгалтерські та експертні послуги50

ДЕпОЗити під вигідні відсотки.

КРЕДити на будь-які потреби.

вул. Стеценка, 58
тел.: (0432) 57-96-27
тел.: (0432) 57-86-27
моб.: (096) 420-29-56
www.zlagoda.vn.ua

кредитні спілки. ломбарди49

ОЦІнКА МАЙнА:
нерухомості, землі,

транспорту, обладнання.
технічні звіти. Введення в експлуатацію.

вул. едельштейна, 6, оф. 7
вул. театральна, 7/24
т./ф.: (0432) 35-54-92
моб.: (067) 359-44-56
моб.: (067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

тов
“подільський

експертНий 
цеНтр”

екСПертна оЦінка:
нерухомості, землі, транспорту, облад-

нання, майнових комплексів.
швидко, якісно, помірні ціни.

вул. Соборна, 28
3-й поверх, каб.№306
тел.: (0432) 35-71-78, 61-37-68
моб.: (050) 224-90-27
моб.: (093) 634-07-69
e-mail: prof_expert@mail.ru

експертНо
техНічНий

цеНтр
“професіоНал і к”

Експертна оцінка нерухомості, земельних ді-
лянок, 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
моб.: (097) 478-42-55
e-mail: kapitalinvest@utel.net.ua
www.kapital-invest.com.ua

“капітал-іНвест”

екСПертна оЦінка нерухомоСті
Швидко та якісно.

помірні ціни.

вул. Соборна, 38
2-й поверх
тел.: (0432) 69-49-88
моб.: (067) 756-97-90
e-mail:mila-sm@mail.ru

фоп
сМалюхівська л.о.

Юридичні послуги.
судові економічні експертизи.

Консультації з бухгалтерського обліку
та оподаткування

вул. 40-річчя Перемоги, 27
офіс 404-411
тел.: (0432) 35-10-70
факс.: (0432) 57-07-44
моб.: (050) 461-00-88
slaudi@sovamua.com

аудиторська фірМа 
“слауді і к”

Оцінка нерухомості,
землі, транспорту, обладнання.

судова будівельно-технічна  експертиза

вул. Першотравнева, 84,
к.5 (2 поверх)
тел.: (0432) 35-50-25
моб.: (097) 251-49-94

тов
“коНсалтиНг-

цеНтр
“професіоНал”

Аудит фінансової звітності підприємств усіх форм власності 
(в т.ч. для нКЦпФР). тематичний аудит. супутні аудиту 

послуги. перевірка бухгалтерського та податкового обліку. 
Засвідчення інформації та звітів про випуск цінних паперів.
перевірка достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Відновлення бухгалтерського обліку.

пл. Гагаріна, 2, оф.305
(територія універмагу, будівля 
аСЦ, 3 поверх, праве крило)
тел.: (0432) 550-803, 550-820
моб.: (097) 448-90-98
www.audit-standart.vn.ua

тов “аудиторська фірМа 
“стаНдарт плюс”

Весь спектр аудиторських, бухгалтерських, кон-
салтингових та юридичних послуг, які виконуються 

висококваліфікованими аудиторами та досвідченими 
спеціалістами в сфері фінансів, економіки, податків 

та права. Досвід роботи більше 14 років!

вул. 40-річчя Перемоги, 27
оф. 101-108
тел.: (0432) 35-91-68
факс: (0432) 67-32-00
моб.: (067) 946-22-19
www.auditsl.com.ua
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Високий рівень надання всіх видів юридичних послуг. 
Досвідчені юристи та адвокати нададуть консуль-
тацію сімейних, трудових, земельних, спадкових, 

житлових питань, в т.ч. прийняття нерухомого майна 
до експлуатації, надання бухгалтерської допомоги. 

Гарантійний захист інтересів в суді.

вул. 40-річчя Перемоги, 27а
офіс 311
тел.: (0432) 655-667
моб.: (096) 314-30-46

віННицьке
юридичНе

бюро

послуги адвоката в цивільних, кримінальних  
та інших справах. Захист інтересів в суді та на  

слідстві. складання позовів, скарг та інших  
документів юридичного характеру. письмові та усні 

консультації. Інші юридичні послуги.

вул. 50-річчя Перемоги, 25 
тел.: (0432) 69-32-14
(067) 934-98-93
свідоцтво 
№588 від 26.05.08

адвокат
власюк

ігор тиМофійович

Фахові юридичні консультації. Захист у криміналь-
них, цивільних, господарських справах. Допомога в 
оформленні та отриманні дозвільної документації. 

Оформлення та захист права власності. Захист при 
перевірках контролюючими органами.

вул. едельштейна, 6, оф.9
тел.: (0432) 56-19-42
моб.: (067) 430-83-08
моб.: (093) 167-79-79
e-mail: 575654@i.ua

приватНа 
адвокатська 

практика

юридичні послуги51

юридиЧні ПоСлуГи. складання заяв, позовів, 
консультації та ін. представництво інтересів 

громадян та підприємств в судах. сімейні спад-
кові справи щодо нерухомого майна, земельних 

ділянок тощо. спори з контролюючими органами.

вул. хлібна, 5, оф. 1
тел.: (0432) 69-57-90
моб.: (067) 731-69-46

адвокат

герасиМишиНа
тетяНа

віталіївНа

вСі види
юридиЧних ПоСлуГ

вул. Соборна, 54/4
тел.: (0432) 67-46-46
моб.: (067) 769-43-62

адвокат

усов
юрій вікторович

Фахова правова допомога
у цивільних, кримінальних, адміністра-

тивних, господарських справах.
складання процесуальних документів.

правові консультації. свідоцтво №550

вул. Соборна, 79, оф. 3
тел.: (0432) 57-77-71
моб.: (067) 704-21-35
моб.: (095) 331-66-41
s.osovsky@gmail.com

віННицька обласНа 
колегія адвокатів

адвокат

осовський
сергій володиМирович

Звертайтесь з питань: - проблемної нерухомості (спад-
щина, поділ майна, самовільна реконструкція та будівни-
цтво тощо); - заснування та припинення підприємницької 
діяльності; - корпоративних, кредитних, трудових спорів; 

- захисту прав споживачів; - вирішення господарських 
спорів між суб’єктами господарської діяльності.

вул. Соборна, 41
3-й поверх
тел.: (067) 754-88-22
крім Сб., нд.

фахово

відповідальНо

результативНо
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нотаріуси52

вул. михайличенка, 10,
кв. 2
тел.: (0432) 67-17-77
т./ф.: (0432) 61-15-00

Нотаріуси
дробаха

віктор олексійович

дробаха
олеНа даНилівНа

нотаріальна контора вінницького району
Купівля-продаж. Дарування. Міна.

Довіреності. Заяви. Копії.
працюємо: з 900 до 1800. перерва: 1300-1400

сб., нд.: вихідний

вул. Соборна, 81
тел.: (0432) 67-28-92
тел.: (0432) 67-29-10
моб.: (067) 970-23-83
fedotova1208@mail.ru

Нотаріус

федотова
МариНа федорівНа

Всі види нотаріальних послуг
працюємо:

пн.-пт.: 900-1700, без перерви
субота, неділя - вихідний

Вінницький міський нотаріальний округ
вСі види нотаріальних ПоСлуГ

працюємо: з 900 до 1800

субота - 900-1300, неділя - вихідний.

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

Нотаріус

байлеМа
іриНа дМитрівНа

вул. Пирогова, 8
кім. 4
тел.: (0432) 67-55-35

Нотаріус
кураНова

оксаНа
олексаНдрівНа

Вінницький міський нотаріальний округ
час прийому: пн.-пт.: 900-1800

субота: 1000-1200. неділя - вихідний
свідоцтво №61

Вінницький міський нотаріальний округ
ВсІ ВиДи нОтАРІАЛЬниХ пОсЛУГ

працюємо: пн.-сб.: з 1000 - 1800

неділя - вихідний

Нотаріус
стеблюк

Наталія володиМирівНа

вул. Соборна, 93
тел.: (0432) 56-26-32
моб.: (067) 756-58-16
e-mail: stebluknv@ukr.net

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

Графік роботи:
пн.-пт.: з 900 до 1800.

субота, неділя - вихідний.

м. вінниця
пр. коцюбинського, 37/1
тел.: (0432) 26-36-14

Нотаріус
павлюк

іриНа іваНівНа

вул. острозького, 47/3
тел.: (0432) 55-09-84
тел.: (0432) 57-27-87
моб.: (067) 976-06-26
e-mail:nie@vinnitsa.com

Нотаріус

Нідзельска
іриНа євгеНієвНа

Вінницький районний нотаріальний 
округ

вСі види нотаріальних ПоСлуГ

вСі види нотаріальних ПоСлуГ
Вінницький міський нотаріальний округ

розпорядок роботи: пн.-пт: з 900 до 1700

сб., нд. - за попередньою домовленістю

пр. юності, 22
тел.: (0432) 43-82-79
моб.: (096) 266-44-22
e-mail: notariys_2008@ukr.net

приватНий
Нотаріус

третяк
аліНа олексаНдрівНа

Вінницький міський нотаріальний округ
вСі види нотаріальних ПоСлуГ

Графік роботи: пн.-сб.: з 900 - 1700

неділя - за домовленістю

Нотаріус
білоус

ольга борисівНа

вул. Грушевського, 6
тел.: (0432) 67-71-88
моб.: (096) 974-44-74
olya-notarius@mail.ru

Вінницький міський нотаріальний округ. 
часи прийому:

пн.-пт. - з 900 до 1800, без перерви
сб.- з 900 до 1600, неділя - вихідний.

м. вінниця
вул. Соборна, 85
тел./факс: (0432) 56-26-79
моб.: (097) 949-52-68

Нотаріус
парфьоНов 

ігор володиМирович

Вінницький міський нотаріальний округ
ДОГОВОРи. ДОВІРЕнОстІ.

ЗАЯВи.
спАДЩинА тА Ін.

вул. київська, 4
офіс 207
(в приміщенні віноблдрукарні)

тел.: (0432) 67-10-56
моб.: (067) 383-32-82

Нотаріус

бєлая
оксаНа МиколаївНа

вул. Пирогова, 144
тел.: (0432) 35-73-18
моб.: (067) 430-21-96
e-mail: the_lawyer@i.ua

Нотаріус

лавреНов
ігор аНатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

працюємо:
пн.-пт.: 900-1700, сб.: 900-1500

неділя - вихідний

Вінницький міський нотаріальний округ. 
час прийому:

пн.-пт. - з 900 до 1800, без перерви
субота, неділя - вихідний.

вул. Пирогова, 24
тел.: (0432) 67-35-26
тел.: (0432) 55-08-58
e-mail: notarius9@yandex.ru

Нотаріус
посвятеНко
юрій дМитрович
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вСі види нотаріальних ПоСлуГ
працюємо: з 900 до 1800

субота - 900-1300

неділя - вихідний.

вул. інтернаціональна, 13
кв. 20
тел.: (0432) 35-51-23
тел.: (0432) 65-68-94

Нотаріус

безпалюк
лариса сергіївНа

пр. коцюбинського, 24
2-й поверх
тел.: (0432) 26-31-31
моб.: (067) 720-27-52
pavlichenko@meta.ua

Нотаріус

павлічеНко
аННа вікторівНа

Вінницький міський нотаріальний округ
Графік роботи:

пн.-пт.: 900-1830, перерва: 1300-1330

субота: 900-1300. неділя - вихідний

охоронні фірми, системи та сигналізація53

часи прийому: 
пн.-пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

нд. - вихідний

вул. театральна, 40 (38)
тел.: (0432) 67-69-87
моб.: (067) 430-64-41
notardk@ukr.net

Нотаріус
кривцов д.в.

Вінницький міський нотаріальний округ 
працюємо:

пн.-пт. - з 900 до 1700, без перерви
субота - з 900 до 1300, неділя - вихідний.

вул. келецька, 73/20
тел.: (0432) 69-69-67
тел.: (0432) 57-63-74
тел.: (0432) 43-34-67
тел.: (0432) 50-51-10

Нотаріуси
трояН

алла степаНівНа

храпеНко
Наталія володиМирівНа

вул. ленінградська, 36
тел.: (0432) 27-99-97
моб.: (067) 90-00-992

Нотаріус

терещеНко
валеНтиНа василівНа

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу,

обміну дарування.
Засвідчення документів,

оформлення доручень і заповітів.

Купівля-продаж.
Дарування. Міна. Заповіти.

Доручення. Копії. та ін.
3 900 до 1800. перерва з 1300 до 1400.

субота та неділя - до обіду. Вихідний - понеділок

вул. 50-річчя Перемоги, 27
тел.: (0432) 63-26-63
тел.: (0432) 26-57-35
тел.: (0432) 69-04-42
lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua

Нотаріус
лукашеНко 

володиМир борисович

тел.: (0432) 57-93-79
тел.: (0432) 67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

Нотаріус

бортНік
яНа аНатоліївНа

Вінницький міський нотаріальний округ
З 900 до 1700, без перерви

туристичні послуги. санаторії54

КОМпЛЕКсниЙ МОнтАЖ ІнЖЕнЕРниХ систЕМ:
відеонагляду, контролю та обмеження доступу; 

охоронних та пожежних сигналізацій; телефонних, 
комп’ютерних та електричних мереж.

ОХОРОнА пЕРиМЕтРУ.
Запрошуємо до співпраці будівельні організації.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 52-47-52
моб.: (067) 430-10-00

системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

справжня німецька якість від “Balter Security”.

вул. фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11
тел.: (097) 625-30-75
www.starsat.com.ua

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

відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та багатоквар-
тирних домофонів; контролю доступу.

Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеокамер 
та ін. обл. безпеки

вул. Соборна, 28
офіс 205
тел.: (0432) 69-32-44
моб.: (097) 486-04-82
e-mail: zapletnuk@mail.ru

пп
“атіс україНа”

К вашим услугам туры: испания, ОАЭ, Греция, Кипр, италия, 
турция, Египет , Болгария, черногория, Хорватия, Грузия. 

Мы предлагаем своим туристам маршруты, 
которые опробованы нами.

путешествуйте с салатовым чемоданчиком-
активным, позитивным и хорошо упакованным!

ул. Пирогова,107
тел.: (0432) 60-26-90
(067) 494-62-43
office@achemodan.com
www.achemodan.com

Візова підтримка. страхування.
Бронювання готелів.

підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.

Бізнес-поїздки до європи.

вул. Соборна, 41а
моб.: (093) 082-83-71
моб.: (096) 703-53-53
e-mail: euroviza@i.ua
www.viza.vn.ua
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Відпочинок. Візи. Авіаквитки.
Ділові поїздки. Екскурсії.

туреччина, єгипет, Болгарія, ОАЕ,
туніс, Китай, європа
Здійсни свої мрії!!!

тЦ “ПетроЦентр”, 2 пов.
пр. коцюбинського, 70
тел.: (0432) 69-90-30
моб.: (063) 722-92-66

пп “Інтурист Вінниця”.
туристичні послуги по Україні та за

кордон - єгипет, ОАЕ, Індія,
тайланд, Домінікана.

Автобусні та авіатури до європи.

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

туристичНа 
агеНція 

і бюро
перекладів

Консультація щодо відкриття віз
в країни європи та сША.

страхування. Заповнення анкет.
Авіаквитки. Бронювання готелів.

тури для індивідуальних туристів.

вул. театральна, 10
офіс 303
тел.: (098) 533-97-75
e-mail: 07888@i.ua
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ательє55

Виготовлення всіх видів одягу. Ремонт одягу будь-якої 
складності. Ремонт шкіряних та хутряних виробів. 

Комп’ютерна та ручна вишивка. Виготовлення штучних 
квітів. пошиття корпоративного одягу. Оздоблення 

бісером та камінням. Вишивка логотипів.
прокат та пошив карнавальних костюмів. 

вул. Червоних Партизан, 2
тел.: (0432) 35-03-53
моб.: (098) 72-61-797
моб.: (066) 763-66-97
e-mail: kati-z@mail.ru

ательє

прокат, пошив концертных, национальных 
костюмов, фраков, вечерних платьев. Детские 

костюмы на любую тему. Всегда в наличии 
школьная форма. изготовление корпоратив-

ной одежды. интерьерный текстиль.

ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05
моб.: (067) 422-02-75
моб.: (063) 277-16-70
seleznova54@gmail.com

театральНое 
ателье -

прокат
костюМов

Машинная вышивка:
скатерти, салфетки, логотипы, банные 

шапочки. Машинная вышывка в картинах: 
фен-шуй, хайтек, цветы, знаки зодиака.

тел.: (0432) 52-96-24
(067) 171-99-19
e-mail:
Lastochkaandreevna@mail.ru

Художественная
МашиННая 

вышивка
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хімЧиСтка верхньоГо одяГу.
Хімічна чистка та фарбування шкіри, 

шкіргалантереї, сумок, взуття
та дублянок. чистка весільних суконь

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП “ювілейний”, 1 поверх
тел.: (0432) 57-62-47

хіМчистка

хімчистки. пральні56

Дезінфекція пір’я ультрафіолетовим випромі-
нюванням (знищення пір’їнних кліщів).

Видалення механічних включень,
твердого бруду, ламаного пера.

сушка та вспушування піря. Заміна напірника.

тел.: (0432) 69-40-31
(067) 37-67-923
(093) 36-94-898

чистка
та відНовлеННя

подушок

Гарантійний та ПіСляГарантійний ремонт
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD, 

автомагнітоли, MP3-плеєри, музичні центри,
домашні кінотеатри) та побутової техніки.

Замовлення запчастин та аксесуарів.
Працюємо: пн.-пт.: 1000-1900, сб.: 1000-1500, нд.: вихідний

вул. келецька, 61а
тел.: (0432) 69-91-93
тел.: (0432) 69-95-73
моб.: (067) 622-56-62
www.interservice.vn.ua

сервісНий цеНтр

ремонт телевізорів, моніторів
LCD, DVD.

Швидко, якісно. Гарантія.
телевізори та монітори б/в.

вул. 50-річчя Перемоги, 16
(ЦмС “локомотив”)
моб.: (067) 263-32-00

фоп бураківський

- витратні матеріали
- оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- ремонт оргтехніки

пл. жовтнева, 1
готель “Південний Буг”
тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.uaсервіс-цеНтр

ремонт мобільних телефонів,
комп’ютерної та побутової техніки

57

Швидкий та якісний
ремонт (пошив) ексклюзивного і повсяк-

денного шкіряного одягу, дублянок.
ДиЗАЙнЕРсЬКиЙ пІДХІД.

вул. 50 років Перемоги, 26
БП “ювілейний”
к. 607, ліве крило
тел.: (0432) 57-68-25
моб.: (098) 238-72-50

ательє

інтернет. web-дизайн58

професійна діагностика, тестування
та ремонт мобільних телефонів.
продаж та збирання ком’ютерів.

Ремонт побутової техніки.
Заправка катриджів.

тЦ “арена”, 
3-й поверх
моб.: (067) 507-54-13

техНолюкс-
сервіс

комп’ютери та комплектуючі. програмне забезпечення59

ноутБуки з франЦії.
Комп’ютери, оргтехніка, мережі та ін.
продаж та якісний ремонт техніки.

Відновлення та заправка картриджів.

вул. Соборна, 30
тел.: (0432) 57-90-49
факс: (0432) 35-02-90
моб.: (063) 227-26-85

цеНтр
продажу

та обслуговуваННя
“коМп’ютерНі 

систеМи”
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побутова техніка. мобільні телефони60

пОБУтОВА тЕХнІКА З нІМЕччини
б/в та нова.

Холодильне обладнання.
пральні машини. телевізори.

вул. Папаніна, 3
тел.: (0432) 69-28-68
моб.: (067) 430-22-09
моб.: (067) 979-92-25

побутова
техНіка

б/в

найширший вибір
побутової техніки для дому, офісу,

ресторану. найнижчі ціни. 
працюємо: пн.-пт.: з 900 до 2000

Без вихідних

• вул. 600-річчя, 17Г
• вул. київська, 2
• пр. коцюбинського, 11
тел.: (0432) 50-83-44
тел.: (0432) 67-15-32

супутникове та ефірне тВ.
супутниковий ІнтЕРнЕт.

Кабельна продукція. 
підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”.

вул. фрунзе, 32
тел.: (066) 025-23-11
тел.: (097) 625-30-75
www.starsat.com.ua

поліграфічні послуги. зовнішня реклама.
пластикові картки

61
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Візитки - 140грн. - 1000шт., 
календарики - 200грн. - 1000шт.,

флаєри - 290грн. - 1000шт.
Всі види поліграфії.

(Ціни з врахуванням виготовлення макету)

моб.: (098) 118-84-16поліграфічНі
послуги

Широкоформатний друк.
Друк документів, креслень (допомога в 

оформленні), зображень, фото, плакатів 
формату А1. А також: прошивання,

ламінування (А3). Ксерокс. Канцтовари.

вул. некрасова, 25
Бк “хімік”, 2 поверх, каб. 216
тел.: (098) 029-39-77
тел.: (097) 690-44-72
plotter_plus_vin@mail.ru

плотер

Друкуємо: книги, бланки, рекламна полі-
графія. Друк: офсетний, різографічний, 

цифровий, широкоформатний.
А також: набір тексту, дизайн,

палітурні роботи та ін.

хмельницьке шосе, 145
(територія заводу “маяк”)
тел.: (0432) 43-51-39
тел.: (0432) 65-80-80
e-mail: dilo_vd@mail.ru
dilo2007dilo@rambler.ru

тамподрук.
сувенірна продукція.

Оперативна поліграфія

вул. Пирогова, 144,
офіс 11
тел.: (0432) 53-68-37
e-mail: dp_post@mail.ru

Шовкодрук.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
поліграфія та розробка макетів.
Цікаві пропозиції для співпраці.

тел.: (0432) 55-44-32
моб.: (067) 432-26-33

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
тел.: (0432) 66-16-17
моб.: (067) 251-65-68
e-mail: abris-v@ukr.net
www.abris.vn.ua

Дизайнерські послуги. Зовнішня рекла-
ма. Широкоформатний друк.

сувенірна продукція. Оформлення 
транспорту. поліграфічні послуги

пров. Селянський, 12
тел.: (0432) 67-09-90
тел.: (0432) 61-15-93
www.neodizain.com

виготовллення
зовнішньої реклами.

Реклама точно в ціль!

тел.: (0432) 69-19-66
моб.: (098) 871-37-58
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печатки та штампи63

Дорожні знаки, знаки індивідуального 
проектування. плотерна порізка само-

клеючої світлоповертальної плівки. 
Виготовлення зовнішньої реклами

вул. Пирогова, 151Б
тел.: (0432) 35-01-10
тел.: (0432) 65-99-06
моб.: (067) 286-44-78
e-mail: rokada1@mail.ru

дорожні знаки62

Виготовлення печаток,
штампів, факсиміле, екслібрис. 

пломбіри, пломбіратори, 
металеві печатки. 

Великий вибір оснасток

вул. Першотравнева, 72
тел.: (0432) 61-14-46
тел.: (0432) 61-14-47
e-mail: ksv_centr@mail.ru

весільні салони64

печатки, штампи, факсиміле, екслібрис.
Візитні картки, логотип на сувенірах.

таблички, вивіски.
пломбіри, пломбіратори,

металеві печатки. 

вул. Соборна, 59
(міСьквиконком)
тел.: (0432) 579-510, 509-149
моб.: (097) 000-40-35
моб.: (067) 766-79-57
email: stampik@ukr.net

веСільна фотозйомка
від 850 Грн

тел.: (067) 748-40-97
www.proffotograf.ucoz.ru

вСі види фотоПоСлуГ
Весільна фотозйомка.

Запрошення на весілля.
Фотоальбоми. Фотокниги. слайд-шоу

пр.космонавтів, 53
тел.: (067) 286-28-89
віталій Сторожук
www.vitalik-foto.com

фото-, відеозйомка65
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веСільна
фото та відеозйомка

від олександри харькової
та Сергія Пироговського

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

Студія флористики та декору.
Декор бокалів, залу,

оформлення машин квітами.
Весільний букет та бутоньєрки

за індивідуальним замовленням.

тел.: (067) 792-34-35
тел.: (063) 632-03-69

весільні аксесуари. дизайн. квіти66
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ведучі свят. тамада. шоу-програма67

вСе из шаров!
• цветы, букеты, корзины;

• детские, свадебные композиции;
• приколы для взрозлых;
• оформление торжеств.

тел.: (067) 140-13-99
www.vk.com/sharodey
www.odnoklassniki.ua/
group/52015113699576

ведуЧа вашоГо веСілля.
Можливий виїзд на райони.

Індивідуальна розробка сценарію.
Музичний та костюмований супровід.

тел.: (097) 672-06-87
www.sheveleva.at.ua
www. vk.com/id152524487

таМада
аліНа

шевельова

веСело та креативно,
ліриЧно і романтиЧно!

Організація та проведення весіль,
ювілеїв та корпоративів.

тел.: (067) 990-88-13

ведуча та оргаНі-
затор свят.

таМада
іриНа сергієНко

Шоу-балет “Дежавю”
народні та сучасні танці.

постановка весільних номерів.
Виїзд за межі міста.

Краса та вишуканість на Вашому святі

тел.: (096) 656-81-23
ольга

розважальна шоу-програма.
Зробіть сюрприз своїм рідним та друзям 

на весілля, ювілей, день народження. 
Дивіться на www.youtube.com - 

“Братство Цыгане”

тел.: (0432) 46-30-03
моб.: (067) 989-56-42
моб.: (093) 338-98-32

НародНий
цигаНський

аНсаМбль 
“браво”

весільний кортеж68
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товари для дорослих69

Обслуговування весіль, корпоративів, днів 
народжень, ювілеїв, урочистостей.

прикраси - БЕЗКОШтОВнО!
Можливий ескорт з 3-х автомобілів!

Вартість 140грн./год!

тел.: (067) 984-29-82
тел.: (067) 455-68-60

салони краси. перукарні. косметика70

Предлагаю вашему вниманию такие виды макияжа:
свадебный, вечерний, коктейльный, дневной, 

деловой, возрастной, мужской,
детский, креативный, подиумный,
макияж для фото и видеосъемки

Качественное исполнение и лоступные цены.

тел.: (067) 503-61-62
тел.: (063) 149-61-64
ваш визажист
алина наливайко

навчання перукарському мистецтву.
Креативні стрижки. Жіночий і чоловічий 

зал. Манікюрний кабінет. Косметоло-
гічний зал. Все для наречених. Існують 

дисконтні програми та знижки.

пр. юності, 44
тел.: (0432) 46-78-70
моб.: (067) 963-30-46
www.ladyshick.com.ua

НавчальНий 

цеНтр краси

“леді шик”
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новітня ізраільська технологія “ELOS”: 
ELOS-епіляція, ELOS-омолодження, ра-
діохвильовий ліфтинг (підтяжка шкіри), 

лікування судинної сітки, пігментації, 
лікування вугрового висипу.

вул. Стуса, 9
тел.: (0432) 52-95-82
www.elos.vn.ua

“бажаННя”
цеНтр краси
та здоров’я

стильні стрижки (чоловічі та жіночі). 
Укладка. Весільні зачіски. Фарбування 

волосся. Манікюр. педикюр.
парафінотерапія рук. нарощування

нігтів, вій. Депіляція воском.

вул. 600-річчя, 46/46
тел.: (0432) 52-82-98
моб.: (098) 46-76-334

нАРАЩиВАниЕ нОГтЕЙ (акрил/гель)
• Французский

• Художественная роспись • Китайская роспись
• Аквариумный дизайн. • Коррекция

нАРАЩиВАниЕ РЕсниЦ (поштучно, пучки).
• Обучение

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

професійні супер-стрижки.
чудові зачіски. Відмінний манікюр і педи-

кюр. Косметолог. солярій. Масаж.
працюємо без вихідних!!!

вул. 50-річчя Перемоги, 26
(буд.побуту “ювілейний”), 
1 пов.
тел.: (0432) 27-79-35

салоН-перукарНя 
“діаНа”

ресторани. бари. кафе. їдальні71
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Домашня кухня. Комплексні обіди. Швид-
ко та смачно за помірними цінами!!! 

працюємо з 900 до 1800. сб.-нд. - вихідні. 
приймаємо замовлення на банкети, ве-

сілля, урочистості. Зала на 80 чол.

вул. коцюбинського, 53
(приміщення буд.технікума)

тел.: (0432) 27-26-79
моб.: 097) 968-59-09
моб.: (096) 765-58-33

їдальНя

піцерії. кондитерські72
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Готельні номери. 
сауна.

Кімната відпочинку. паркування

вул. артема, 5
моб.: (097) 504-04-03
моб.: (093) 303-02-32

готель-сауНа

пропонуємо
зручні готельні номери класу

“стандарт”, “напівлюкс”, “люкс”
та здаємо приміщення в оренду

пл. жовтнева, 1
тел.: (0432) 67-11-44
тел.: (0432) 67-12-54
тел.: (0432) 67-11-67

готель
“півдеННий буг”

тов фірМа
“акцеНт” 

готелі73

— Ñàóíà
— Ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó

— Ãîòåëüí³ íîìåðè
— Ïàðêóâàííÿ

— ÑàÑÑÑÑÑÑÑ óíà

âóë. Àðòåìà, 5, òåë.: (097) 504-04-03, (093) 303-02-32

сауни. лазні74

медичні товари75

Цифровые Слуховые аППараты
Siemens

2 года немецкой гарантии

ул. театральная, 10
офис 207
тел.: (0432) 57-67-17
моб.: (067) 911-95-48

медичні та стоматологічні послуги76

Консультації, лікування: патологія поста-
ви, сколіози, кіфоз, деформація грудної 
клітини, недостатній фізичний розвиток, 
надмірна вага, плоскостопість, лікуваль-

ний масаж, реабілітація після травм.

вул. келецька, 27 а
вул. Пирогова, 19/2
тел.: (0432) 527-547
моб.: (067) 327-72-62

МедичНо-
оздоровчий цеНтр 

“оліМп”

Високопрофесійні консультації лікаря косметолога-
дерматолога. надаються послуги: видалення бородавок, 

папілом, рубців. Індивідуальний підхід та лікування
шкірних захворювань. Допоможемо вирішити проблеми ву-

грової хвороби демодекозу. Вирішимо проблему надмірного 
потовиділення та старіння шкіри.

вул. Пирогова, 77
тел.: (0432) 68-01-52
моб.: (067) 914-86-07
моб.: (097) 490-89-90
www.dermatolog.vn.ua

коНсультаційНо
діагНостичНий

цеНтр

Компьютерное тестирование по системе 
“ОБЕРОн” всего организма.

стоимость:
- для взрослых 125 грн.

- для детей 70 грн.

тел.: (0432) 52-64-03
моб.: (067) 155-17-08

тестироваНие 
всего

оргаНизМа
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біологічно-активні препарати77

Лікуємо: остеохондроз, міжхребцеві гри-
жі, остеопороз, викривлення хребта, біль 

в суглобах, післяпологовий біль, біль 
куприка, аритмії. Реабілітація після опе-
ративних втручань на хребті та травм.

вул. ленських Подій, 50
тел.: (0432) 57-05-17
моб.: (096) 360-22-57
моб.: (067) 988-97-40
www.kovalenko.vn.ua

МедичНий цеНтр 
лікуваННя

захворюваНь хребта

Лікування дорослих та дітей.
протезування сучасними матеріалами.
Хірургічна стоматологія. Безкоштовні 

консультації. Гарантійне обслуговування.

вул. фелікса кона, 58а
тел.: (0432) 56-01-96

стоМатологія

“кісМет”

послуги психолога78

инноваЦионные фитокомПлекСы.
питание для диабетиков. натуральная лечебная косме-
тика. индивидуальный подбор препаратов. профилакти-
ка заболеваний: сердечно-сосудистой, нервной, имунной, 

мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания, корекция зрения.

вул. Бевза, 34
офіс 302
моб.: (097) 473-98-34
моб.: (067) 899-23-92
www.artlife.ru

психофізіологічне
та психодіагностичне

тестування на поліграфі.

тел.: (0432) 69-22-49
моб.: (097) 518-95-35
моб.: (050) 070-80-83
e-mail: poligraf_test@mail.ru
www.poligraftest.at.ua

коНсультаційНий цеНтр 

“поліграф тест - 
sprint test”

Проблеми: чоловік-жінка; діти-батьки; життєві кризи; 
психотравми; статева ідентифікація; 

Регулярний набір в групи тренінгу
Чоловік-жінка, Психологія відносин 

(любов, ревнощі, конфлікти, розуміння)

тел.: (096) 353-48-66
дом.: (0432) 66-45-28
olga_morodetska@mail.ru

психолог

Мородецька
ольга іваНівНа

Системные продукты здоровья. 
Системы очистки, восполнения, укрепления, 

профилактики. 
Услуги массажиста и косметолога.

ул. Зодчих,36
тел.: (0432) 57-17-33
(067) 720-27-83
e-mail:vitamaxua@gmail.com
www. vitamax.ua

Вінницьке обласне товариство
психологів та психотерапевтів.

психотерапія по методу психодрами. 
системно-сімейна терапія.

Консультації.

моб.: (096) 319-62-00
моб.: (063) 837-18-95

психолог
ткачеНко

іриНа юріївНа

індивідуальні консультації психотерапевта
- Особисті відносини.
- Взаємини «чоловік-жінка».
- Конфліктні ситуації.
- тренінг «Як знайти свою половинку».

моб.: (096) 536-53-91
www.happy-women.kiev.ua

Наталія аНатоліївНа

коНдратеНко 

психотерапевт

   семейный психолог Евсеева окажет:
   1. помощь в изменении коммуникации между всеми      
членами семьи.
  2. снижении тревоги о детях и улучшении с ними  
взаимопонимания.
   3. В понимании себя и своих поступков.

моб.: (067) 426-64-49
моб.: (093) 089-40-82

сеМейНый психолог 
евсеева

людМила иваНовНа

ветеринарна медицина. зоотовари79

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

працюємо з 900 до 1800

сб.-нд. з 1000 до 1500

вул. 50-річчя Перемоги, 16
(ЦмС “локомотив”)
тел.: (0432) 55-44-40
моб.: (067) 527-87-42

ветериНарНа лікарНя
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розвиток дітей80

підготовка до пологів. Гімнастика та аквааеробіка 
для вагітних. Ранній розвиток дітей (індивідуальні та 

групові заняття) від 3-х місяців до 6-ти років.
плавання з 2-х місяців. Консультація педіатра.

психологічна допомога

вул. козицького, 58/3
тел.: (0432) 57-63-12
тел.: (0432) 67-61-02
моб.: (067) 255-70-57
моб.: (093) 035-87-59
leleka-vn@ukr.net

цеНтр розвитку 
здорової дитиНи 

та відповідальНого 
батьківства

Дошкільна підготовка (4-6р.), курси раннього
розвитку (2-4р.); вивчення іноземних мов.

працює студія новітнього дизайну:
декоративно-прикладне мистецтво, скульптура,

ліплення, живопис, основи дизайну.

вул. Пирогова, 71
тел.: (096) 568-78-84

цеНтр
гарМоНійНого

розвитку
дитиНи

дитячий одяг, взуття. іграшки81

Коляски. Кроватки. Манежі і ходунки. 
столики для годування.

Дитячий одяг. Електромобілі.
самокати. Дитячі велосипеди.

вул. шмідта, 65
тел.: (0432) 55-21-82
моб.: (067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua
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