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СТУДІЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ «ГЛЯНЕЦЬ»

Світлани Теренчук, стоматологічної клініки «Лєвіка» та
багатьох інших.
Інтернет-магазини, корпоративні сайти, сайти-візитки різної тематики і рівнів
складності, які розробляються нашою компанією — це
впевнений крок Вашого підприємства до успіху! Колектив професіоналів, злагоджена організація процесів,
контроль на всіх етапах виробництва та наполегливість
менеджменту — головні риси
нашої компанії.

‒ це безперечний лідер серед
студій веб-дизайну Вінниці.
Станом на 2017 рік портфоліо
складає 900 робіт! Нашою
компанією якісно надається
комплекс таких послуг:
• розробка сайтів «під
ключ»,
• швидкісний та вигідний
хостинг,
• просування та технічна
підтримка сайту.
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ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ

Ми розробимо ідеальний
сайт, який стане гордістю
Вашої компанії!
Звертайтесь, оцінка
вартості розробки —
безкоштовна!
Ми пишаємось розробкою сайтів для Національної
опери України, корпорації
«Roshen», відомого актора
та гумориста Олександра Теренчука, ПАТ «Вінницяобленерго», ТОВ «Шик і блиск»,
Української аграрної асоціації, Тойота Центр Вінниця
«Преміум Моторс», Радіо
«Такт» 103.7 FM, пейнтбольного клубу «SPARTA», магазину техніки «iCenter», престижного дизайнера одягу

21037, м. Вінниця,
вул. Академіка Ющенка, 16
Тел. (0432) 69-00-79,
0 (800) 759-759
order@glyanec.net
www.glyanec.net
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2018 ГОД ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
Этот год принесет карди- рискуете пошатнуть свое финальные изменения во все нансовое положение.
Карьера. Если вы давно мечсферы жизни. Собака покровительствует семейным парам, тали сменить работу и не могнесет мир и гармонию, но в то ли решиться на это, то Земляже время есть много опасно- ная Собака поспособствует
стей, которые таит в себе 2018 вам реализовать свои желания,
увенчав их успехом. Для тех,
год.
кто хочет открыть свое дело,
первая половина года является благоприятным периодом. В
карьере особенно успешными
будут Близнецы, Львы и Рыбы.
Тот, кто пойдет на риск, не поЗдоровье. Нужно обратить жалеет об этом, а те, кто не буособое внимание на здоровье. дут предпринимать никаких
Если у вас есть какие-то про- шагов для карьерного роста,
блемы, то не стоит откладывать рискуют и вовсе потерять раих решение в долгий ящик. боту.
Любовь. Для Собаки любовь
2018 год является идеальным
временем для того, чтобы на- и семья будут в приоритете.
чать правильно питаться, за- Поскольку Собака - преданное
ниматься спортом, избавиться животное, изменщики и предатели рискуют в этом году потеот вредных привычек.
Финансы. Для трудолюби- рять своих вторых половинок.
вых и смелых людей этот год Мелкие интрижки и курортстанет вполне удачным, а вот ные романы, заведенные в год
для лентяев - нет. Собака при- Собаки, могут обернуться роветствует риск, поэтому ку- ковой ошибкой, которая припленный лотерейный билет ведет к краху семьи.
подготовил Дмитрий Вовк,
вполне может сделать вас богачлен Молодёжной
тым. А вот поспешных и необорганизации журналистов
думанных покупок астрологи
советуют избегать, иначе вы
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ВЕСІЛЛЯ ВЗИМКУ
чайно ж, погода. Якщо не мороз, то сльота й бруд. Якщо не
сніг - то дощ, або вітер до кісток
проймає. Та ще й світловий день
короткий. У цих умовах використовувати для прогулянки стандартні «весільні» місця (площі з монументами, набережні,
Весілля взимку відрізняється мости над ріками тощо) важко.
від весілля в будь-яку іншу пору Хочеться порадити майбутнім
року, звичайно ж, через морозну нареченим: пошкодуйте гостей,
погоду. Нареченій і нареченому особливо ваших подруг, які (в
потрібно якось «утеплювати» будь-якому випадку!) одягнутьтрадиційні весільну сукню та ся на ваше весілля не по погоді
костюм, а гостям доводиться - в сукні та туфельки. Тож врадовго «ламати голову» над тим, хуйте цей момент.
Якщо підвести підсумки, то
що одягнути на весілля, щоб і
не замерзнути, і виглядати кра- виходить, що весілля взимку - не
сиво. Ще чимало труднощів ви- така вже й погана ідея. Головне
никає з весільною прогулянкою - правильно підійти до процесу
і вибором місця для весільної організації урочистості, враховуючи нюанси, пов’язані з хофотосесії.
Проте у зимового весілля є чи- лодною порою року, і все проймало плюсів: це не великі черги де відмінно! І потім, захоплення
до ДРАЦС; можливість вибрати вашою сміливістю з боку ваших
і забронювати майже будь-яке друзів і знайомих гарантовано:
кафе або ресторан; лімузини, ав- адже таких пар, яких не налятомобілі бізнес-класу, ретро-ав- кали сніг і темрява, не так вже
то, комфортні мікроавтобуси і багато!
Галина Левицька,
для гостей - весь цей святковий
начальник Вінницького
«парк» взимку частіше відпоміського відділу ДРАЦС
чиває, ніж працює; само собою,
немає ажіотажу у весільних салонах і можна спокійно вибрати
сукню з великого ассортименту, знову ж таки, можуть бути
знижки.
Також потрібно врахувати і
найочевидніший мінус - це, зви5
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ЯК СЕБЕ ПОВОДИТИ ЯКЩО ВИ ЗАБЛУКАЛИ В ЛІСІ

не дасть сумувати, поки
рятувальники на підході.
Якщо ж сутінки довкола згущуються, а служби порятунку немає,
доведеться готуватись
до ночівлі у лісі. Вмощуватись на ночівлю
слід у найбезпечнішому
і найтеплішому місці з
наявних. Добре, якщо
поруч горітиме багаття.
Криївку-шалаш можна
спорудити із підручних
засобів, можна зліпити
імпровізоване укриття зі снігу. Обов’язкова
умова − позначити місце свого перебування,
щоб не злитися із загальною панорамою зимового лісу. Для цього
на високу палицю слід
пов’язати найяскравішу
тканину з тих, що є під
руками.

Втратити орієнтування у лісі може кожен,
а от швидко розпочати
реалізацію плану порятунку себе, якщо таке
трапилось взимку може
тільки той, кому відомі
найголовніші правила:
не панікувати, не допустити переохолодження
і якомога швидше виходити на зв’язок із знайомими та службою порятунку.
Заблукавши у лісі
взимку, існує високий
ризик переохолодження і, як наслідок, відмороження тканин і кінцівок. У такій ситуації
задля активізації внутрішнього тепла потрібен рух − стрибки, гімнастика, будь-що, що
розігріє тіло зсередини і

Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького
лісництва,
ДП Віницький лісгосп
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ВИДАЧА ДУБЛІКАТІВ
ПРАВОВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
правовстановлювального документа повинен бути відображеним повністю весь текст
документа, дублікат якого виданий (разом з посвідчувальним написом, якщо він був
наявним у документі, розшифрованими печатками та підписами сторін документа тощо).
Видача дубліката втрачено- Крім того, при видачі дублікаго або зіпсованого документа та будь-якого документа ориздійснюється державним но- гінал цього документа втрачає
таріальним архівом. До пе- силу. Тобто, якщо виявиться,
редачі в архів примірників що на наданий нотаріусу докудокументів, посвідчених або мент було видано дублікат, новиданих нотаріусом чи по- таріус не має права приймати
садовою особою органу міс- такий документ для вчинення
цевого самоврядування, ду- нотаріальної дії, оскільки він
блікат втраченого документа втратив свою силу. У такому
видається відповідно нотаріу- випадку, нотаріус зобов’язасом чи посадовою особою ви- ний відмовити у вчиненні ноконавчого комітету за місцем таріальної дії, а може її вчинити не на підставі наданої йому
його зберігання.
Отже, дублікат нотаріально- довіреності, а на підставі її дуго документа може бути вида- бліката.
За дублікатом правовстановний: державним нотаріальним
лювального
документа на неархівом; нотаріусом або посарухоме
майно
право власності
довою особою органу місцевоповинно
реєструватися
пого самоврядування (до перевторно,
незалежно
від
факту
дачі документа в архів.)
Дублікат будь-якого доку- реєстрації права власності за
мента видається тим органом, втраченим документом.
Валентина Миколаївна
який видав сам документ. Він
Мультян,
повинен містити текст посвідприватний
нотаріус
ченого документа, оригінал
Вінницького
міського
якого вважається таким, що
нотаріального
округу
втратив чинність. На дублікаті
7
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СПАДКУВАННЯ. ПОНЯТТЯ СКЛАДУ СПАДЩИНИ

Наслідування існує майже стільки ж,
скільки існує цивілізація — більшості людей властиве бажання хоч трішки полегшити життя нащадкам після своєї смерті.
Спадкування — це перехід прав та
обов’язків (спадщини) від фізичної особи,
яка померла (спадкодавця), до інших осіб
(спадкоємців) (ст. 1216 ЦК).
Об’єктом спадкових правовідносин
є склад спадщини, тобто усі права та
обов’язки, що належали спадкодавцеві
на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Вказівка в ЦК на те, що до спадщини
входять права, потребує й з’ясування того,
якими є ці права.
Насамперед це майнові права. Водночас
не всі майнові права переходять до спадкоємців, тобто не всі вони входять до складу спадщини, адже є майнові права, тісно
пов’язані з особою, наприклад, право на
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я (п. 3 ч. 1
ст. 1219 ЦК).
Існують і такі майнові права та обов’язки,
які спроможні переходити у спадщину, але
їх перехід може бути обмежений на підставі прямої вказівки закону. Прикладом
слугує ст. 1227 ЦК, за якою перелічені в ній
права вимоги (виплати нарахованих, але
не отриманих спадкодавцем сум заробітної плати, стипендії, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом тощо) підлягають виплаті
лише членам сім’ї спадкодавця, тобто незалежно від того, чи є вони спадкоємцями
(наприклад, за наявності заповіту на іншу
особу вони спадкоємцями не будуть, або
ж члени сім’ї не збігаються зі спадкоємцями першої черги), вони спадкуватимуть
майнові вимоги виплати зазначених сум. І
лише в разі відсутності членів сім’ї вказані
майнові вимоги входитимуть до складу
спадщини.
До майнових прав належать речові та
зобов’язальні права. Речовими правами є
право влас¬ності та права на чужі речі. Зобов’язальними — договірні та недоговірні
права.
Певні особливості має спадкування майна, яке спадкодавець отримав від держави
безоплатно або на пільгових умовах у
порядку соціального захисту. Ідеться про
такі категорії громадян, які потребують
особливого соціального захисту (інваліди
Великої Вітчизняної війни й інваліди праці; особи, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи чи стали інвалідами внаслідок політичних репресій,
тощо). Це майно включає автомобілі з руч-
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ним управлінням, мотоколяски та ін.
Умови спадкування транспортних засобів, які були надані згаданим вище категоріям громадян, передбачені Постановою
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення інвалідів автомобілями» Попередньою редакцією Постанови передбачалося, що автомобіль, який було отримано
безоплатно або на пільгових умовах, після
смерті власника повертається органу соціального захисту. Однак згодом до Постанови було внесено суттєві зміни, згідно з
якими після смерті інваліда автомобіль головним управлінням соціального захисту
або управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України, строк експлуатації
якого більше ніж 10 років, залишається
члену сім’ї, який на час смерті інваліда
проживав та був зареєстрований за місцем
проживання і реєстрації інваліда. Названа Постанова передбачає випадки викупу
автомобіля членами сім’ї інваліда, повернення їм внесеної інвалідом суми за нього, вилучення (повернення) автомобіля
органами соціального захисту у повному
комплекті
Спадкоємці, що успадкували культурні
цінності, зобов’язані забезпечити їх схоронність.
Право власності на земельну ділянку
переходить до спадкоємців на загальних
підставах, зі збереженням її цільового
призначення.
Спадкування прав на майно, що перебуває за межами України, а також майнових
прав з різних договорів, які укладав померлий за межами України, відбувається
згідно зі ст. 70 Закону «Про міжнародне
приватне право» за правом держави, у якій
спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої
він був. Натомість права на таке майно
можуть істотно відрізнятися від прав на
аналогічне майно за українським законодавством. Проте перепон для позначення
їх у складі спадщини не існує
Щодо інших речових прав, тобто прав на
чужі речі, то до складу спадщини входять
сервітути (ч. 6 ст. 403 ЦК), як правило, земельні; емфітевзис (ч. 2 ст. 407 ЦК) та суперфіцій (ч. 2 ст. 413 ЦК).
Стосовно сервітутів слід зробити таке
застереження: земельні сервітути входять до складу спадщини, оскільки вони
стають властивістю земельної ділянки і є
невідривною її характеристикою поряд з
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її розміром, місцем розташування тощо. наступного за роком державної реєстрації
Особистий сервітут (наприклад, право цих прав (ч. 3 ст. 488 ЦК).
особи на проживання у певному приміМайнові обов’язки також входять до
щенні) до складу спадщини особи, яка складу спадщини:
наділена цим правом, не входить, бо саме
майнові обов’язки за договорами — сплаїй надавався цей сервітут.
тити певну суму, виконати певну роботу,
Зобов’язальні права також входять до надати послуги, передати майно, за певскладу спадщини, адже до спадкоємців пе- ними виключеннями. Так, не переходять
реходить право вимоги до кредиторів по- у спадщину, а отже, не входять до складу
мерлого за виключенням деяких (напри- спадщини обов’язки управителя майна,
клад, право довірителя — п. 3 ч. 1 ст. 1008 оскільки з його смертю договір управлінЦК). Зобов’язальні права вимоги відшко- ня майном припиняється (п. 5 ч. 1 ст. 1044
дування заподіяної померлому шкоди до ЦК);
складу спадщини не входять
Особливістю вирахування обсягу майноСеред майнових прав варто назвати вих обов’язків є те, що їх виконання може
й права на результати інтелектуаль- вимагатися лише в межах вартості одержаної діяльності, тобто інтелектуальної ного спадкоємцями спадкового майна.
власності. При цьому мають місце особДо складу спадщини входять усі права та
ливості спадкування майнових прав інте- обов’язки, що належали спадкодавцю на
лектуальної власності залежно від об’єктів момент відкриття спадщини та не приТак, згідно зі ст. 446 ЦК строк чинності пинилися в результаті його смерті.
майнових прав інтелектуальної власності
Останнє положення є досить важлина твір спливає через сімдесят років, що вим, оскільки деякі права та обов’язки зі
відліковуються з 1 січня року, наступного смертю фізичної особи припиняються.
за роком смерті автора чи останнього із Отже, фізичної наявності у спадкодавця (в
співавторів, який пережив інших співав- його господарстві, в його оточенні) речей,
торів, крім випадків, передбачених зако- якими він користувався, не достатньо. Для
ном. А за ч. 2 ст. 448 ЦК право автора на спадкування єдиним показником входодержання грошової суми в розмірі п’яти ження до складу спадщини є наявність
відсотків від суми кожного продажу ори- прав на це майно. Відсутність спадщини
гіналу художнього твору чи оригіналу ру- може бути виявлена після смерті спадкопису літературного твору, наступного кодавця, наприклад, особа заповіла своє
за відчуженням оригіналу, здійсненим ав- майно, але згодом вона його продає або датором, переходить до спадкоємців автора рує або до складу спадщини не потрапляє
твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє самочинно збудоване майно, на яке спаддо спливу строку чинності майнових прав кодавець не набув права власності. Відтак,
інтелектуальної власності на твір, установ- це майно на день відкриття спадщини не
леного статтею 446 цього Кодексу.
входить до її складу, а тому спадкоємці
Статтею 456 ЦК визначаються строки не можуть на нього претендувати. Також,
чинності суміжних майнових прав, які як зазначалося вище, особистий сервітут
становлять 50 років.
припиняється у зв’язку зі смертю особи,
Строк чинності виключних майнових на користь якої його було встановлено (ст.
прав інтелектуальної власності на винахід 406 ЦК). Тому це право до складу спадщиспливає через двадцять років; на корисну ни не входить.
модель — через десять років; на промислоЗвертає на себе увагу й те, що в ст. 1218
вий зразок — через п’ятнадцять років; на ЦК зазначаються ті права та обов’язки, які
торговельну марку — через десять років мав за життя спадкодавець, а не ті, що ви(статті 465, 496 ЦК), що відліковуються від никли внаслідок його смерті.
дати подання заявки на відповідний об’єкт
Приклад того, що не входить до складу
в установленому законом порядку.
спадщини, — виплата страхової суми (ст.
Строк чинності виключних майнових 1229 ЦК). Право вимоги її виплати є майправ на компонування інтегральної мі- новим правом, але це майнове право не
кросхеми спливає через десять років, що належало спадкодавцеві за його життя,
відліковуються від дати подання заявки а виникло лише з його смертю. Тому про
на компонування інтегральної мікросхеми правонаступництво в цьому випадку йтив установленому законом порядку (ч. 2 ст. ся не може.
475 ЦК); на сорт рослин, породу тварин
Надольська Т.П.,
спли¬ває через тридцять років, а щодо деприватний нотаріус
рев та винограду — через тридцять п’ять
Вінницького районного
років, що відліковуються з 1 січня року,
нотаріального округу
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ЗАПОВІДАЛЬНИЙ ВІДКАЗ

Заповідальний відказ — це
покладення на спадкоємця за
заповітом виконання будь-якого зобов’язання на користь однієї або кількох осіб
(відказоодержувачів). Коло
осіб, які можуть бути відказоодержувачами, законом не
обмежується, і ці особи можуть як входити, так і не входити до числа спадкоємців
за законом. Заповідальний
відказ має особистий характер, нерозривно пов’язаний
з особою відказоодержувача,
оскільки втрачає чинність у
разі його смерті, що сталася
до відкриття спадщини.
Особливим
видом
заповідального відказу є надання права довічного користування майном, яке за
своєю сутністю є особистим
сервітутом, тобто правом
користування чужим майном. Таке розпорядження
може бути адресоване лише
тому спадкоємцю, до якого
за спадщиною переходить
жилий будинок, квартира
або інше рухоме чи нерухоме
майно. У випадку переходу у
майбутньому права власності
на майно, що є предметом заповідального відказу до інших осіб, право користування ним зберігається.
Відносини, що виникають
внаслідок встановлення за-

повідального відказу, мають
зобов’язальний
характер.
Кредитором у зобов’язанні
виступає відказоодержувач,
тобто особа, на чию користь
встановлено легат, боржником - спадкоємець, чия частка у спадщині обтяжена відказом. Інколи заповідальний
відказ має довірчий характер
і залежить від добросовісності спадкоємця (наприклад, передати особисті речі
певній особі). У разі призначення виконавця заповіту він
теж має право вимагати від
спадкоємця виконання заповідального відказу.

З метою уникнення розбіжностей в тлумаченні змісту
заповіту, заповідальний відказ слід формулювати максимально точно, розписавши
послідовність дій при його
виконанні.
Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу

10

www.vinnicya.vn.ua

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

ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА КОРДОН

Неповнолітні
громадяни
України виїжджають з України
за наявності паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта,
проїзного документа дитини,
який видається дітям у віці до 18
років, або якщо вони вписані в
закордонний паспорт одного з
батьків, та у його супроводі.

Виїзд з України громадян, які
не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним
з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1)за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків
із зазначенням у ній держави
прямування та відповідного
часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з
батьків відсутній у пункті пропуску;
2)без нотаріально посвідченої
згоди другого з батьків:
3)якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується
записом про батька у свідоцтві
про народження дитини, та
який (яка) відсутній у пункті
пропуску;

4)якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон,
з яким перетинає державний
кордон громадянин, який не
досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис
про вибуття на постійне місце
проживання за межі України
чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у
дипломатичному представництві або консульській установі
України за кордоном;
5)у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
- свідоцтва про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з
батьків;
- рішення суду про визнання
другого з батьків безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання
другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про надання
дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із
зазначенням підстав внесення
відомостей про батька (під час
виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
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ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ В ПОРЯДКУ ПЕРЕДОРУЧЕННЯ

Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному
посвідченню після подання основної
довіреності, у якій застережене право
на передоручення, або після подання
доказів того, що представник за основною довіреністю примушений до
цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність.
У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передавання повіреній особі права на передоручення.
Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі
більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.
Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на
підставі якої вона видана.
У довіреності, виданій у порядку передоручення, мають бути вказані дата
і місце посвідчення основної довіреності, та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище,
ім’я та по батькові нотаріуса, який її
посвідчив, прізвище, ім’я, по батькові і
місце проживання особи, якій видана
основна довіреність, і особи, якій вона
передоручає свої повноваження.
На основній довіреності робиться
відмітка про передоручення.
Копія основної довіреності додається до примірника довіреності, що залишається у матеріалах нотаріальної
справи.
При наступному посвідченні довіреності, виданої за передорученням тим

самим нотаріусом, копія основної
довіреності не залишається.
На примірнику такої довіреності,
що залишається у справах нотаріуса, робиться відмітка із зазначенням
реквізитів довіреності, виданої у порядку передоручення, до якої прикріплено копію основної довіреності.
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може у будь-який час скасувати довіреність або
довіреність, видану в порядку передоручення.
Нотаріус, завідувач державного нотаріального архіву при одержанні заяви про скасування довіреності або
передоручення робить про це відмітку
на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса, у державному нотаріальному архіві, і відмітку
в реєстрі для реєстрації нотаріальних
дій.
Повідомлення особи, яка видала
довіреність, представника, а також
відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана
довіреність, про скасування довіреності може бути оформлено нотаріусом згідно з цим Порядком шляхом
передавання відповідної заяви.
Посвідчені нотаріусами довіреності,
а також передоручення за ними, припинення їх дії підлягають обов’язковій
реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку.
Белая Оксана Миколаївна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського
нотаріального округу
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КАРІЄС У ДІТЕЙ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

Кожному відомо, що карієс – це захворювання, яке вражає зуби і дорослих, і дітей. Багато
хто з батьків вважає, що якщо зубки змінюються, то лікувати їх не потрібно. Це не правильна
думка. Спочатку на зубчиках виникають білі
плямки, які з часом темнішають – це початкова
стадія карієсу. З часом руйнування йде глибше і
досягає пульпи зуба, виникає пульпіт, періодонтит (напухає щічка, підвищується температура).
Зубчик руйнується, його видаляють раніше ніж
потрібно – «сусідні» зуби займають його місце
– виникає порушення прикусу. І це далеко не
весь перелік проблем від не лікування карієсу
молочних зубів. Тому уважно потрібно стежити
за відчуттями свого чада (неприємні відчуття
під час вживання холодного, гарячого, кислого,
твердого), оглядати самостійно ротика дитини
та звичайно ж приводити його на профілактичні огляди до лікаря стоматолога.

Після народження дитини :
1) по можливості, вигодовувати дитини грудним молоком (воно містить найбільшу кількість
необхідних речовин для формування всіх систем організму, зубощелепної системи в тому
числі)
2) не облизуйте соски, ложки малюків. Карієс
- це інфекційне захворювання. Відбувається передача мікробів з рота батьків (в яких є неліковані зуби) до ротика дитини.
3) в раціон харчування дитини необхідно
включати продукти багаті кальцієм - молочні
продукти. Для кращого його засвоєння необхідний вітамін «Д», який є в рибі та утворюється
під дією сонячних променів, тому регулярно
виводьте малюка на прогулянки. Після року вже
необхідно дитині давати гризти свіжі овочі та
фрукти - навантаження на зубощелепну систему сприяє кращому її функціонуванню та очищенню зубів
4) не поїть вночі дитину солодкими соками.
Доведено, що карієс викликають бактерії роду
стрептококів і вони здатні виділяти молочну
кислоту, яка і руйнує зубчики. Мікроорганізми повинні максимально близько знаходитися
до зуба щоб зруйнувати його. Цьому сприяють
солодощі - вони роблять зуби липкими і прикріпляють стрептококи до своєї поверхні.
5) чистити регулярно зубчики два рази в день:
зранку та ввечері. Причому починати чистити їх
потрібно вже з появою першого зуба. Спочатку

батьки використовують силіконовий напальчник, вже після 1-1,5 року використовуються
дитячі зубні щітки, краще із штучної щетини.
Вони мають бути яскравими та красивими, щоб
максимально зацікавити дитину. Чистять зубки
дітям батьки або ж діти під контролем батьків.
Зубні щітки та пасти повинні відповідати віку
дитині. Наприклад для самих маленьких в зубних пастах не використовуються ніякі лікувальні та абразивні компоненти, лише основа. Кожні
1.5-2 місяці потрібно замінювати зубну щітку на
нову
6) навчіть своїх діток користуватися зубними
нитками-флоссами. Поверхня зубчика складається з 5 поверхонь. За допомогою щітки та
пасти ми можемо очистити лише 3, а інші 2
поверхні ми дістати не можемо. Ці поверхні
називаються міжзубні або ж апроксимальні.
Основним сучасним засобом очищення цих
поверхонь є зубна нитка. Користуватися нею
можна вже з 7-8 років під наглядом батьків на
ніч. Як правильно користуватися ниткою вам
розповість стоматолог під час профілактичних
оглядів.
7) зменшіть кількість солодощів (цукерки,
тістечка, солодкі напої), замінити їх на фрукти, сухофрукти, компоти. Звичайно ж тяжко
знайти дитину, яка б в 2-3 роки ще не спробувала цукерочки, тому потрібно після кожного
їх прийому або почистити зубки, або ж пополоскати ротика.
8) відвідувати стоматолога мінімум 2 рази в
рік. Дитину необхідно приводити на огляд вже
починаючи з 1 року – лікар не тільки огляне ротика дитини, але ще й в ігровій формі покатає
в кріслі, дасть покористуватися деякими інструментами, розповість батькам як правильно чистити зубки, якими пастами та щітками слід користуватися, покаже як користуватися зубними
нитками. Зубки потрібно чистити правильно –
тут діє правило «від червоного до білого» - від
ясен по поверхні зуба до його ріжучого краю
замітаючими рухами.
9) щоб зберегти зубки здоровими, зараз проводять герметизацію фігур як молочних, так
і постійних зубів. На здоровий, який щойно
прорізався зуб, наносять герм етик, який захищає його від проникнення мікроорганізмів і сам
виділяє фтор протягом декількох років. Лікар
зможе провести глибоке фторування зубчиків.
У домашніх умовах також можна проводити
зміцнення зубів, використовуючи лікувальні
гелі, які наносяться на ніч після чищення зубів.
10) жувальні гумки не замінюють чищення
зубів. Так званий «кислотно-лужний баланс»
порожнини рота вирівнюється не через певні
компоненти гумки, а через те, що ми її активно
жуємо – виділяється більше слини, яка і очищає
порожнину рота.
автор М.Г. Плаксієнко,
лікар-стоматолог дитячий,
співавтор Л.М.Мельник, завідувач дитячим
лікувально-профілактичним відділенням №2

13

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

ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
У ДІТЕЙ.
ального гігієнічного навчання пацієнта збері-

Сьогодні поширеність та інтенсивність розвитку карієсу і хвороб пародонта у дітей в
Україні є високою внаслідок недостатнього профілактичного догляду за ротовою порожниною
у період росту та формування її органів і тканин.
А у таких країнах, як Швеція, Фінляндія, Данія,
Бельгія, Велика Британія, Франція, Канада, за
останні десятиріччя рівень ураження карієсом
зубів у дітей значно зменшився і на сьогодні оцінюється як «низький» і навіть «дуже низький»
завдяки впровадженню програм стоматологічної профілактики.
Етапи виховання гігієнічних навичок.
Початок виховання у дітей окремих навичок
гігієнічного догляду за ротовою порожниною
доцільно проводити в певні періоди. Наприклад: з 2-річного віку — утримувати в роті воду
та полоскати рот після їди, а з 3-х до 6-ти років
— чистити зуби (спочатку щіткою без пасти, а
згодом дитячою зубною пастою) і обов’язково з
допомогою дорослих.
Виховання гігієнічних навичок передбачає
певну етапність:
• на першому етапі навчання - чистити вестибулярні (зовнішні), далі оральні (внутрішні)
поверхні зубів вертикальними, вимітаючими
рухами (кут нахилу зубної щітки при чищенні
вестибулярної поверхні — 45°);
• після засвоєння цих навичок переходять
до чищення жувальних поверхонь — вздовж і
впоперек зубного ряду зворотно-поступовими
рухами;
• завершальним етапом є формування навичок чищення та масажу ясен коловими рухами
щітки.
Зуби, які тільки прорізуються, ліпше чистити горизонтальними рухами (упоперек зубного
ряду). Після засвоєння пацієнтом техніки чищення зубів проводять індивідуальні заняття
щодо використання допоміжних засобів — зубних флосів та спеціальних щіток для очищення
фісур, міжзубних ділянок, ясенної борозни. Чищення зубів має тривати не менше 3-5 хвилин.
Практика свідчить, що ефект після індивіду-

гається в середньому 1,5-3 місяці, після чого
його слід повторити. Корекція гігієнічного
догляду за ротовою порожниною — це важлива складова профілактики. Такі консультації
доцільно проводити щотижня (до остаточного
засвоєння техніки догляду за зубами). Добре
використовувати при цьому тренажери, муляжі, моделі, відеокліпи тощо. Важливо, щоб
режим догляду за зубами обов’язково передбачав вранішнє та вечірнє, так зване, «косметичне» чищення зубною пастою, та денне — «терапевтичне» чищення, зазвичай, без пасти. Слід
зауважити, що саме «терапевтичне» чищення
забезпечує максимальне механічне видалення
зубного нальоту з усіх рельєфних площин зубів,
поверхні язика та ясенних борозен. Для цього
використовують не лише традиційну щітку, й
додаткові засоби: монопучкові інтердентальні
щіточки, йоржики, флоси тощо.
Догляд за порожниною рота у дітей з тимчасовим прикусом зручніше здійснювати за допомогою спеціальних дитячих зубних щіток із
маленькими голівками, тонкою, м’якою та заокругленою щетиною, що не травмує слизову, забезпечує якісне очищення зубів і легкий масаж
ясен. Зубні флоси та електричні зубні щітки рекомендують дітям після 6-ти років, ультразвукові — з 11-12-ти років. За наявності у пацієнтів
ознак захворювання тканин зубів та пародонта,
рекомендують атравматичні зубні
щітки з м’якою щетиною і робочою частиною
до 2 см, краще з індикатором зношення, що дає
змогу відрегулювати натиск і якісно очистити
кожен зуб. Зубні щітки потребують постійного догляду та періодичної заміни через 2-3 місяці. Для щоденного очищення зубних щіток
існують спеціальні розчинні шипучі таблетки,
наприклад «Боні-дент» (Швейцарія). Очищення та дезінфекція запобігають розмноженню
бактерій, вірусів і грибкової інфекції на робочій
поверхні щіток. Використання електричних
зубних щіток у разі вираженої кровоточивості
ясен і після операційних втручань в порожнині
рота не бажане. Додаткове щоденне очищення
міжзубних проміжків інтердентальними нитками та суперфлосами, ГО-щіточками, міжзубними стимуляторами поліпшує мікроциркуляцію
у тканинах пародонта, усуває накопичення зубних нашарувань у важко доступних ділянках,
сприяє фізіологічній мінералізації зубів. Гігієну
поверхні язика можна здійснювати за допомогою спеціальних щіток, наприклад, «Епітез» у
поєднанні з антибактеріальним зубним гелем.
Особливості підбору гігієнічних засобів догляду за ротовою порожниною.
За наявності у пацієнтів поєднаної стомато-

14

www.vinnicya.vn.ua

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

логічної патології (захворювання пародонта,
карієс, зубощелепні аномалії) доцільно призначити зубні пасти мультиспрямованої дії: «Новий Жемчуг», «Аквафреш Мульті-Актив». Ці
зубні пасти ефективно видаляють зубний наліт,
зміцнюють емаль, знімають запальні явища та
активно захищають тканини пародонта. При
ураженнях твердих тканин зубів (гіпоплазія,
аплазія, карієс) використовують пасти лікувально-профілактичного спрямування, що містять
кальцій, фосфор, фтор та інші мікроелементи.
За відсутності умов для здійснення традиційної гігієни порожнини рота після їди (під час
поїздок тощо) можна скористатися жувальною
гумкою без цукру з ксилітом, лактатом кальцію,
карбамідом, бікарбонатом натрію. Тривалість
жування 10-15 хвилин, а частота застосування
не більше 3-5 разів на день.
Останнім часом з’явилися гігієнічні засоби
на рослинній основі, з високими мінералізувальними, антибактеріальними, дезодорувальними властивостями, дія яких побудована на
хронобіологічному принципі лікувально-профілактичного впливу, адаптованого до певного
часу доби. До таких засобів належать, наприклад, «Radonta Morning» і «Radonta Evening»
— зубні пасти, для вранішнього та вечірнього
чищення зубів та «Radonta»- освіжаючий зубний гель — для денного догляду. Цей комплект
для ротової гігієни можна рекомендувати для
усунення запальних явищ слизової оболонки
порожнини рота, зменшення кровоточивості
ясен, зміцнення твердих тканин зубів, зниження швидкості утворення назубних нашарувань,
а також з метою усунення неприємного запаху
з рота (галітозу). До складу вказаних зубних
паст та гелю входять природні компоненти, що
поліпшують мікроциркуляцію в тканинах пародонта, діють профілактично. Вони економні та
зручні у використанні, не містять штучних антисептичних компонентів, таких як хлоргексидин чи триклозан.
Дослідженнями вчених доведено, що використання гігієнічних засобів з хлоргексидином чи
триклозаном у пацієнтів зі стійкою мікрофлорою пародонтальних кишень може спричинити
дисбактеріоз, порушення бар’єрної функції епітелію та призвести до хронізації процесу. Такі
зубні пасти слід застосовувати лише в період
загострення та після перенесених простудних і
бактеріальних інфекцій (короткими курсами —
упродовж 2-3 тижнів).
Для пацієнтів, які мають високу схильність
до утворення щільних назубних нашарувань
(за умови високої стійкості зубів до стирання)
можна рекомендувати зубні пасти з відбілювальним ефектом, наприклад, «Silca Family
Plus» — на основі кремнію і алантоїну, та зубні
порошки типу «Лакалут актив» — з карбонатом
кальцію, екстрактом трав; «Форте» — з білою

глиною, подрібненим активованим вугіллям,
м’ятною віддушкою, або «Фармалюкс» — на
основі білої глини та кухонної солі. Зубні порошки не слід застосовувати при гіперестезії
твердих тканин, гіпоплазії, кислотній ерозії,
оголенні шийок зубів, у дітей з диспропорцією
тканин пародонта. У цих випадках доцільним
є використання еліксирів, споліскувачів або
спеціальних бальзамів з антибактеріальними
та репаративними властивостями («Біодент-2»,
«Вікторія», «Лакалут антиплак», «Лакалут освіжаючий»). Однак дітям до 7 років призначення
зубних порошків та антисептичних розчинів є
небажаним. Споліскувальні засоби для підлітків слід обирати на безалкогольній основі, а
тривалість їх застосування не має перевищувати двох тижнів.
Для зменшення кислотності ротової рідини
краще обирати зубні пасти злужнювальної дії,
з вмістом фторидів, гліцерофосфату, ксиліту,
антисептиків, ферментів («Новий Жемчуг Сода
Бікарбонат», «Пепсодент», «Сигнал», «Калінос»,
«Колгейт Тотал», «Колгейт Сода Бікарбонат»,
«Сенсодин-F») та інші. Не рекомендується
чистити зуби безпосередньо після вживання
кислих овочів, фруктів, соків, напоїв, йогуртів
та кетчупів. Краще полоскати рот лужною мінеральною водою або 0,25-0,5% розчином питної соди, а почистити зуби щіткою через 20-30
хвилин. Пацієнтам з підвищеною тягучістю
слини доцільно додатково призначити содові
полоскання та засоби, що стимулюють слиновиділення (жорсткі овочі, фрукти, настої підбілу,
деревію, термопсис: по 10-15 мл усередину, 3-4
рази на добу, протягом 1-2 місяців).
Пацієнтам з аномаліями прикусу як перед
ортодонтичним лікуванням, так і під час нього треба чітко виконувати правила гігієнічного
догляду за ротовою порожниною. Ортодонтичні апарати зумовлюють накопичення зубного
нальоту у пришийковій ділянці зуба та поблизу фіксації брекетів, про що свідчить високий
індекс мікробної бляшки (посилення розмноження Streptococcus mutans). Таким пацієнтам,
окрім зубних паст протизапальної та ремінералізувальної дії (наприклад «Аквафреш»,
«Колгейт», «Лакалут фтор», «Лакалут сенситив»,
«Сенсодин-F»), обов’язковим є використання
інтердентальних флосів, щіточок для брекетів,
зубних йоржиків. Важливим є і щоденний гігієнічний догляд за ортодонтичними апаратами
із використаннями спеціальних засобів: ортодонтичних щіточок («Jordan Denture brush»),
паст, таблеток, розчинів з бікарбонатом натрію,
0,05% хлоргексидину чи 0,1% хлорофіліпту.
автор Л.В.Коваленко,
лікар-стоматолог дитячий
співавтор Л.М.Мельник, завідувач
дитячим лікувально-профілактичного
відділення №2
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ПРОФІЛАКТИКА ПАТОЛОГІЙ ПРИКУСУ;
ДЕФОРМАЦІЙ ЗУБНИХ ДУГ, НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ
ОКРЕМИХ ЗУБІВ

Для початку слід сказати, що в сучасному світі більше вісімдесяти п’яти
відсотків людей стикаються з проблемами викривлених (в тій чи іншій мірі)
зубів або навіть з різними по своїй суті
порушеннями прикусу. При цьому
більше третини згаданих випадків вимагають суворо спеціалізованої ортодонтичної допомоги.
Але спершу все ж спробуємо пояснити, що таке абсолютно правильний
прикус. Як правило, під поняттям правильного прикусу прийнято розуміти
таке розташування щелеп (і зубів), при
якому всі верхні передні зуби дещо
перекривають собою нижні зуби. Неприємно це усвідомлювати, але абсолютно правильним прикусом на сьогоднішній день зможуть похвалитися
далеко не всі. Приміром за останніми
даними сучасної стоматологічної статистики, не більше 10% всього населення планети мають повністю правильний прикус – ортогнатичний.
Вчені стверджують, що через недостатню щільність і жорсткість сучасних продуктів харчування, жувальний
апарат середньостатистичної людини
не отримує того навантаження, яке для
неї була заплановане природою. Результат: щелепні кістки більшості сучасних людей розвиваються неповноцінно, точніше сказати, недостатньо.
Але між тим, самі зуби так і залишаються свого колишнього розміру, а

отже їм недостатньо місця у щелепах.
Безпосередньо до причин розвитку
неправильного прикусу можна було
б сміливо віднести вплив певних несприятливих екологічних причин і
факторів, наприклад, штучне вигодовування сучасних дітей і інше.
Існують і спадкові причини деформацій: це можуть бути вроджені незрощення губ, щелеп, а також первинні
адентії – коли у людини відсутні зародки постійних зубів, відповідно виникають щілини (проміжки) між зубами.
Іноді буває і повна відсутність зубів.
Більшість стоматологів наполягають на тому, що неправильний прикус
дуже важливо своєчасно виправляти,
але далеко не всі з таких лікарів детально пояснюють чому це потрібно
робити. Насправді дуже важливо розуміти, що естетична проблеми «кривих» зубів і неправильного прикусу
- це лише вершина айсберга. Часто неправильний прикус і ті ж «криві» зуби
можуть ставати причиною істотних
психологічних проблем у соціальному
спілкуванні, досить несприятливо позначатися на долі конкретної людини,
впливати на дикцію.
Навіть якщо пацієнтам вдається подолати ті чи інші психологічні комплекси пов’язані з наявністю «кривих
зубів», реальні проблеми, які викликаються з неправильним прикусом,
однозначно не вирішаться самостійно. Тому всім без винятку потрібна
кваліфікована стоматологічна допомога.
Крім цього, порушення прикусу
практично завжди:
•посилюють перебіг різних за своєю
суттю захворювань ясен;
•провокує швидкий розвиток карієсу, що виникає насамперед через неможливість повноцінної та адекватної
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гігієни порожнини рота.
•призводять до швидкої стертості викривлених зубів.
•суттєво ускладнює, а в деяких випадках навіть робить повністю неможливе правильне протезування.
•І мабуть саме небезпечне - порушення прикусу (неправильний прикус) частенько може вести до розвитку певних
порушень в роботі скронево-нижньощелепних суглобів, що неймовірно
важко піддається лікарській корекції.
Найсучаснішою методикою корекції
неправильного прикусу може вважатися так звана міофункціональна корекція. Це метод дозволяє починати
повноцінне лікування з досить раннього віку. Згадана методика заснована
на використанні спеціальних знімних
кап, які виготовляються із щільного
силікону. Такі капи здатні м’яко розширювати зубні ряди, повноцінно знімати тиск язика або ж губ на зуби що
прорізуються, і власне за допомогою
них усувається первинна причина тих
чи інших порушень.
Щоб уникнути розвитку аномалії,
батькам дітей у віці від двох до шести
років рекомендується:
•вводити в щоденний раціон дитини більше свіжих, твердих фруктів і
овочів, пережовування яких тренує
щелепи, дає їм необхідне навантаження;
•регулярно показувати дитину стоматологу, своєчасно лікувати зуби; для
попередження передчасного видалення молочних зубів;
•в разі необхідності провести підрізання вуздечки язика або губ;
•намагатися відучати дитину від
шкідливих звичок (смоктання пальця,
язика, закушування губ, прокладання
язика між зубами);
•при необхідності, нормалізувати носове дихання;
•формувати правильний тип ковтання.

У цьому віці для корекції прикусу
призначають застосування спеціальних пластин, а також міогімнастику
для правильного формування щелепи.
Після того як дитині виповниться 6 р.,
і молочні зуби почнуть змінюватися
постійними, лікар призначає носіння
спеціальних кап, вестибулярних пристроїв знімного типу. Після 12 р. дозволяється використання вестибулярних або лінгвальних брекет-систем.
Профілактичні заходи
Далеко не завжди аномалійний прикус формується у дитини ще в утробі
матері. Дуже часто дефекти з’являються вже після народження. Уникнути
розвитку неправильного прикусу у
дитини можна, якщо слідувати деяким
рекомендаціям:
•не відмовлятися від грудного вигодовування;
•вчасно відучити малюка від соски;
•стежити, щоб дитина не смоктала і
не гризла пальці і інші сторонні предмети;
•своєчасно показувати її стоматологу
і лікувати зуби;
•стежити за поставою, не допускаючи її порушення;
•проводити профілактику хронічних
хвороб ЛОР-органів, рахіту та інших
захворювань, здатних спричинити за
собою ускладнення.
Щоб уникнути різних проблем зі здоров’ям, необхідно своєчасно виявляти
і виправляти зубощелепні патології.
Здорові зуби дитини – це сумлінне
ставлення батьків до її здоров’я. Саме
батьки можуть скорегувати харчування, захистити від шкідливих звичок
і вчасно привести на огляд до лікаря
стоматолога.
автор Н.А. Серко,
лікар-стоматолог ортодонт,
співавтор Л.М.Мельник, зав. дитячим лікувально-профілактичним
відділення №2
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«ЖІНОЧА» ПРОБЛЕМА У ЧОЛОВІКІВ

Жіночі груди - це дуже важливий
і, зауважимо, красивий орган! Але
сьогодні мова піде про молочні залози у чоловіків, які в нормі є рудиментарним і непотрібним органом
і називаються грудними залозами.
Гінекомастія (лат. «жіночі груди») – це захворювання, яке характеризується збільшенням тканин
грудних залоз із-за гіпертрофії
залозистої або жирової тканини.
Зазвичай патологічний розвиток
або помітно неозброєним поглядом, або визначається з допомогою
пальпації. В середньому, молочна
залоза при гінекомастії має розмір
4 см, але може бути менше або, навпаки, більше в 2 рази. Захворювання поширене серед чоловіків різних
вікових груп, проте найбільше до
нього схильні люди віком після 60
років.
Розрізняють дві форми захворювання: одностороння і двостороння. Патологія, що з’являється
тільки з одного боку, називається
односторонньою. Симетричну гінекомастію обох грудних залоз називають двосторонньою. Вона зустрічається в 80% випадків.
Захворювання може бути істинним і хибним (псевдогінекомастія).
Істинна — гіпертрофія строми
(сполучної тканини) і залозистої
тканини. Псевдогінекомастія розвивається через відкладання жирової тканини. У чоловіків хибна форма може розвиватися при
ожирінні.
Істинна (фізіологічна) розвивається через розростання залозистої тканини і може бути варіантом норми у певні вікові періоди.
Недуга, що розвивається поза цих
вікових періодів, носить патологічний характер і потребує лікування.
У свою чергу фізіологічна форма може поділятися на три види.
Гінекомастія новонароджених. Зустрічається приблизно у 60-90%
немовлят. Вона може виникати з-за
впливу материнських гормонів, які

потрапили в організм малюка ще
до народження. Така форма не є
патологією і проходить на 2-4-му
тижні життя. Лікування при цьому
не вимагається. Пубертатна. Відзначається у 30-60% від загальної
кількості юнаків 13-14 років. У 80%
випадків має місце двостороння
гінекомастія. Причини, які викликають цей вид — переважання жіночих гормонів над чоловічими і
незрілість статевої системи хлопчика-підлітка. Як правило, всі прояви пубертатної форми зникають
самостійно через 1-2 роки. Недуга
у хлопчиків 13-14 років не вимагає
лікування. Гінекомастія похилого
віку. Виникає у чоловіків старше 50
років із-за зменшення вироблення
гормону тестостерону та з-за високого рівня естрогенів.
Молочні залози у чоловіків —
рудиментарний орган, який складається з залозистої тканини, соска
і коротких проток. Функціонування молочних залоз можливе лише
при дії естрогенів — жіночих гормонів, а також гормону гіпофіза —
пролактину. Кількість естрогенів
у чоловічому організмі в нормі не
більше 0,001% від загальної кількості андрогенів. Зайві естрогени швидко руйнуються печінкою.
Якщо їх кількість перевищує норму, тканини втрачають чутливість
до дії тестостерону. При цьому чоловічі молочні залози починають
розвиватися і рости, як у жінок, і
з’являється патологія.
Якщо гіпофіз не виробляє достатньої кількості пролактину, у грудних залозах з’являються відкладення жирової тканини, відбувається
сильне розростання сполучної тканини. Молочна залоза стає щільнішою і більшою в розмірах.
В залежності від причин, що
викликали патологію, гінекомастія
ділиться на: патологічну гінекомастію, гінекомастію обумовлену
прийомом препаратів, ідіопатичну
гінекомастію.
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Симптоми захворювання. Поява
почуття дискомфорту і важкості в
області грудної залози, іноді супроводжується свербежем і відчуттям
розпирання в грудях. Як правило,
хворі (за рідкісним винятком) не
зазнають будь-якого болю. Відбувається набухання і виникнення ущільнень в грудних залозах
(однієї або двох). Із наростанням
гіпертрофії відбувається збільшення соскових ареол, вони темніють
і стають більш виразними. Часто
хворі відзначають появу незначних виділень з сосків, які візуально нагадують грудне молоко або
молозиво. Чоловіки відчувають
зниження сексуального потягу і
сексуальної активності. Також у
них спостерігаються ознаки еректильної дисфункції. Тембр голосу
чоловіка змінюється. На тілі чоловіка відзначається зменшення
ділянок оволосіння, характерних
для чоловічого типу. Чоловіка можуть частіше турбувати депресії, їх
психологічний стан стає емоційно
нестабільним.
При виникненні підозри на дану
патологію існує певний ряд лабораторних і інструментальних видів
дослідження. До категорії обов’язкових досліджень відносяться
аналізи, необхідні для визначення
рівня естрогену, хоріонічного гонадотропіну, тестостерону та пролактину.
До інструментальних відносять
тонкоголкову аспіраційну пункційну біопсію, але застосування її обмежене.
У комплекс додаткових досліджень входять: УЗД грудних залоз;
УЗД калитки і органів малого тазу
(ОМТ); мамографія; КТ/МРТ головного мозку, наднирників (при
необхідності).
Є декілька видів лікування, які
включають як консервативне лікування, так і хірургічне лікування.
Вибір тактики лікування, звісно,
залежить від виду встановленої гінекомастії.

Так, при фізіологічній гінекомастії новонароджених, сформованої у них ще на етапі внутрішньоутробного життя, особливого
лікування не потрібно. Тривогу повинні викликати лише ті випадки,
коли захворювання не проходить
протягом півроку, тоді малюка направляють на консультацію до дитячого ендокринолога.
Пубертатна гінекомастія самостійно проходить протягом декількох років після її появи. У тих випадках, коли протягом цього часу
позитивна динаміка відсутня, хворому необхідна допомога фахівця.
У чоловіків лікування гінекомастії, як правило, починається з
прийому гормональних лікарських
препаратів, для того щоб знизити
вироблення естрогену в організмі.
Відсутність позитивної динаміки
після 6-місячного курсу лікування
гінекомастії свідчить про те, що
хвор ому необхідна хірургічна допомога. У боротьбі з гінекомастією
метод оперативного лікування вважається сьогодні найефективнішим.
Ми не рекомендуємо читачеві робити спроби самостійно вилікувати гінекомастію в домашніх умовах
або тільки народними засобами.
Врахуйте, що дане захворювання може бути викликане різними
причинами. Впливати необхідно не
на саму хворобу, а на фактори, які
спричинили її виникнення і розвиток.
Голубенко І.М., лікар-хірург
Вінницького обласного
клінічного
високоспеціалізованого
ендокринологічного центру
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ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Цукровий діабет - це хвороба, яка
відома ще з давніх часів. Історію
діабетології поділяють на доінсуліновий і післяінсуліновий періоди.
Уже перші документи, що дійшли
до наших днів, дозволяють впевнено говорити про те, що ще в античному світі і за часів Середньовіччя,
діабет був добре відомою хворобою, що досить часто траплялася
серед різних прошарків населення.
Про це, зокрема, свідчать два відомих папіруси Е. Сміта та Г. Еберса,
знайдені наприкінці ХIХ та початку ХХ століття. У папірусі Еберса,
датованому 1550 роком до н.е., міститься опис захворювання, проявом якого були рясне виділення
сечі й сильна спрага.
В історії діабетології провідну
роль відіграв відомий лікар Аретей, який жив у кінці I століття н.е.
Послідовник Гіппократа, Аретей
був відомий сучасникам як кращий після Гіппократа дослідник
хвороб. Результати багаторічних
досліджень були викладені Аретеєм у декількох книгах. Наслідуючи грецького лікаря Деметріоса, він перший охарактеризував і
об’єднав сукупність різних і раніше описаних окремих ознак хвороби, остаточно підтвердивши назву
«діабет» (від гр. diabaino — проходжу крізь). Аретей так описує це
захворювання: «Діабет — жахливе
страждання, що розчиняє плоть
у сечу. Пацієнти, не припиняючи, виділяють воду безперервним
потоком, як крізь відкриті водопровідні труби. Життя коротке,
неприємне й нестерпне, спрага

невтолима, прийом рідини надмірний і невідповідний до величезної
кількості сечі через ще більше сечове виснаження. Ніщо не може
утримати їх від прийому рідини
й виділення сечі. Якщо ненадовго
вони відмовляються від прийому рідини, у них пересихає в роті,
шкіра та слизові стають сухими;
у пацієнтів відзначається нудота,
вони збуджені і протягом короткого проміжку часу гинуть. При
цій хворобі, очевидно, уражаються нирки і сечовий міхур, бо хворий ніколи не припиняє виділяти
сечу».

Із середньовічних лікарів досить
докладно описує діабет і прийоми
його лікування великий Авіценна — Абу Алі ібн Сіна (980–1037),
який пов’язував захворювання з
хворобою нирок, не здатних утримувати вологу в організмі. У своєму «Каноні лікарської науки» (1024
р.) він назвав діабет «поганою
хворобою». У числі інших проявів
(ускладнень) діабету Авіценна одним із перших звертає увагу на
діабетичну гангрену та інші ураження стоп. Для лікування діабету
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він широко застосовував суміші
цілющих рослин. Зокрема, звернув
увагу на цілющі властивості земляної груші — топінамбура. Ним була
розроблена схема лікування діабету, основними елементами якої
були дієтотерапія, застосування
рослинних засобів, фізичні вправи. Слід зазначити, що викладені
Авіценною принципи дієтотерапії
цукрового діабету зберігають своє
значення і в наш час.
Настільки ж докладно прояви
та наслідки діабету у своїх творах
описує й інший видатний учений
і лікар Середньовіччя Мойсей бен
Маймонід. Він звертає особливу
увагу на необхідність дотримання
строгих обмежень у харчуванні,
поєднанні їх із фізичними вправами, правилами особистої гігієни.
Приблизно так само трактував
діабет у ХVI столітті й Теофраст
фон Гогенхейм (Парацельс), який
указував, що діабет є захворюванням усього організму. Не знаючи
справжніх причин захворювання,
середньовічні лікарі та їх попередники й послідовники вже в ті
часи для полегшення стану хворих
і спроб їх лікування досить широко застосовували рослинні засоби.
Томас Вілліса у 1670 року виявив
солодкий смак не тільки у сечі, а й
у крові діабетиків.
Метью Добсон в 1776 року встановив наявність цукру в крові та
сечі пацієнтів, тому в назві захворювання з’явилося ще одне слово –
цукровий.
Незважаючи на те, що цукровий
діабет був захворюванням, що вражало людей ще з періоду зародження людської цивілізації, ні в Ан-

тичності, ні в часи Середньовіччя
зусилля багатьох поколінь лікарів
так і не дозволили встановити, що
воно пов’язане з підшлунковою залозою.
Завдяки сукупності накопичених цими лікарями відомостей про
прояви діабету можливим було
лише симптоматичне й не завжди
успішне лікування захворювання
за допомогою харчових обмежень
і застосування лікарських трав.
Проте таке лікування не могло запобігти неминучій загибелі хворих
молодого й дитячого віку у випадках захворювання ними на інсулінозалежну форму діабету.
У 1889 р. двоє фізіологів – Маньківський і фон Мерінг - хірургічним шляхом видалили підшлункову залозу у собаки, викликавши
тим самим діабет. Але вони не
зрозуміли, що ця хвороба є результатом нестачі інсуліну. Їх знахідка
не стала стимулом до подальших
досліджень аж до 1921 р., коли
Бантінг і Бест отримали інсулін та
показали, що цим гормоном можна лікувати не тільки експериментально викликаний діабет, але і реальні випадки захворювання. Вже
1922 року перші пацієнти - четверо дітей із діабетом першого типу
- отримали лікування, яке виявилось успішним. Після цього відкриття діабет перестав бути смертельним захворюванням. Сьогодні
діагноз діабет зовсім не є вироком,
і люди, які страждають на цю хворобу, цілком можуть вести такий
же активний спосіб життя, як і всі
інші.
Кузьмінська О.Є.,
лікар-ендокринолог ВОКВЕД
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ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ

У клінічній практиці виникає ряд
труднощів в оцінці стану міокарда та коронарного кровотоку після інтенсивного больового нападу тривалістю більше
15-20 хв., коли є депресія сегмента ST,
інверсія зубця Т, віраж або патологічне
збільшення органоспецифічних міокардіальних ферментів. Більш зручним
терміном для позначення сукупності таких станів слід вважати термін «гострий
коронарний синдром».
Гострий коронарний синдром - Це
процес гострого погіршення кровопостачання міокарда, що супроводжується симптомокомплексом клінічних,
біохімічних та електрокардіографічних
змін і має в своїй основі морфологічні
порушення прохідності коронарних артерій.
Це група клінічних синдромів, які
мають загальний патогенетичний механізм, відмінний від механізму виникнення стабільної стенокардії. Поява
тромбу в просвіті коронарної артерії,
швидке збільшення розмірів атеросклеротичної бляшки або інші причини.
До гострого коронарного синдрому
належать такі клінічні форми:
1-а група - нестабільна стенокардія,
інфаркт міокарда без підйому сегмента
ST (дрібновогнищевий інфаркт міокарда).
2-а група - інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST, рецидивуючий інфаркт
міокарда, повна блокада лівої ніжки
пучка Гіса.
Наслідками гострого коронарного
синдрому можуть бути:
1. Інфаркт міокарда з формуванням
зубця Q (Q - інфаркт міокарда).
2. Інфаркт міокарда без Q зубця (не Q
- інфаркт міокарда), 3. Нестабільна стенокардія при відсутності підвищення
кардіоспецифічних ферментів у сироватці крові вище певного рівня.
«Нестабільна стенокардія»- Транзиторний синдром, що відображає наростання коронарної недостатності і є
формою ІХС проміжної між стабільною
стенокардією та інфарктом міокарда.
Нестабільна стенокардія - загрозливий
для життя стан: при відсутності ліку-

вання у 15% хворих розвивається ІМ, а
5% - помирають. Серед хворих з діагностованою нестабільною стенокардією
протягом року помирає 9-12%, і у 1214% розвивається нефатальний інфаркт
міокарда. Слід зазначити, що у 9-10%
хворих неефективна будь-яка фармакотерапія: їм необхідна АКШ або балонна
ангіопластика.
Виділяються критерії найближчого
ризику смерті і нефатального інфаркту
міокарда у пацієнтів з нестабільною стенокардією.
ВИСОКИЙ РИЗИК (при наявності
хоча б однієї з таких ознак): тривалі
(більше 20 хвилин) болі в спокої; болі
супроводжуються кардіальною астмою;
поява або посилення шуму мітральної
регургітації; гіпотензія при ангінозному
нападі.
ПРОМІЖНИЙ РИЗИК (не повинно
бути ознак високого ризику, але повинна бути одна ознака з наведених нижче):
виникла протягом останніх 2 тижнів
стенокардія 3-4 функціонального класу;
збільшення тяжкості стенокардії до 3-4
ф.к. протягом останніх 2 тижнів; нічна
стенокардія; болі в спокої зі зміщенням
сегмента ST на 1 мм або більше; стенокардія з динамікою хвилі Т.
НИЗЬКИЙ РИЗИК (немає ознак високого та проміжного ризику, але може
бути одна з наступних ознак): знову
виникла стенокардія 2-4 тижні тому; у
збільшенні тяжкості стенокардії до 3-4
ф.к. більше 2 тижнів тому; у знову виниклої стенокардії 1-2 ф.к.

Дністрянський
Володимир Степанович,
кандидат медичних наук,
завідувач АДВ,
виконуючий обов’язки завідувача
інформаційно-аналітичним відділом
КЗ «ВРЦСП», м. Вінниці.
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

За час спільного проживання ми з дружиною зрозуміли, що далі йти нам краще різними дорогами. На спільно нажите майно я не
претендую, оскільки маю власне окреме житло. Однак хотілося б роз’яснення стосовно
того, як визначитися з ким має проживати
дитина? Як це питання регулюють законодавчі норми?
Рустам Халідов
Хто визначає місце проживання дитини?
Місце проживання дитини, яка не досягла 10
років, визначається за згодою батьків. Визначення місця проживання дитини, яка досягла
10 років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають
окремо, місце проживання дитини, яка досягла
14 років, визначається самою дитиною.
Чи потрібно підписувати якийсь документ?
Батьки за бажанням можуть укласти договір
щодо батьківських прав та обов’язків того з
батьків, хто проживає окремо від дитини.
Договір визначає умови утримання (аліментні зобов’язання), виховання, навчання, догляду, які спрямовані на забезпечення нормального фізичного, духовного, морального розвитку
дитини, та може містити положення щодо місця проживання дитини. Договір укладається
в письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню.
Хто і на яких підставах вирішує, коли батьки не доходять згоди?
Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде
проживати малолітня дитина, спір між ними
може вирішуватися органом опіки та піклування або ж судом.
При цьому беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків,
особиста прихильність дитини, вік дитини,
стан її здоров’я та інші суттєві обставини.

Дитина не може проживати з тим із батьків,
хто не має самостійного доходу, зловживає
спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.
Як вирішити суперечку через органи
опіки?
Один з батьків має подати службі у справах
дітей за місцем проживання дитини такі документи: заяву; копію паспорта; довідку з місця реєстрації (проживання); копію свідоцтва
про укладення або розірвання шлюбу (у разі
наявності); копію свідоцтва про народження
дитини; довідку з місця навчання, виховання
дитини; довідку про сплату аліментів (у разі
наявності).
Після обстеження житлово-побутових умов,
проведення бесіди з батьками та дитиною
служба у справах дітей складає висновок про
визначення місця проживання дитини і подає
його органу опіки та піклування.
Засідання комісій, які розглядають спори
між батьками щодо визначення місця проживання дитини проводяться у разі потреби, але
не рідше ніж 1 раз на місяць.
Як виглядає судова процедура?
Позовна заява подається до суду за зареєстрованим місцем проживання чи місцем
перебування відповідача.
У суді необхідно доводити такі обставини:
відповідальне ставлення до своїх батьківських
обов’язків; стан здоров’я як батьків, так і дитини; матеріальне становище батьків; можливість
забезпечення належних житлових умов; сімейний стан батьків; інші обставини, які мають
істотне значення (шкідливі звички, графіки роботи, професія тощо).
Чи можна змінити місце проживання дитини без рішення суду?
Малолітня дитина має проживати у встановленому місці проживання, яке не може бути
змінено самочинно.
Якщо один з батьків без згоди другого змінить її місце проживання, суд за позовом
заінтересованої особи має право негайно постановити рішення про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання.
Виняток - наявність небезпеки для життя та
здоров’я дитини у місці визначеного проживання.
Міністр юстиції України,
Петренко Павло Дмитрович
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КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

На які наділи мають право захисники вітчизни?
Учасники бойових дій та особи
прирівняні до них мають право на
першочергове відведення у власність
або користування земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
(для городництва у користування). У
межах норм безплатної приватизації
(передачі) земельні ділянки передаються у власність у таких розмірах:
1) для ведення садівництва — не
більше 0,12 га;
2) для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;
3) для будівництва і обслуговування
жилого будинку в селах — не більше
0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га,
в містах — не більше 0,10 га.

Куди звертатися для отримання земельної ділянки?
Учасникам АТО необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні
ділянки у власність або користування:
• сільської, селищної, міської ради
(якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад);
• обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад
для всіх потреб;
• районні державні адміністрації на
їхній території передають земельні
ділянки із земель державної власності

у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб (за межами населених пунктів земельні ділянки для
городництва, ведення садівництва,
ОСГ та будівництва індивідуального
житлового будинку вони не передають);
• обласні державні адміністрації на
їхній території передають земельні
ділянки із земель державної власності у власність або у користування
у межах міст обласного значення та за
межами населених пунктів, а також
земельні ділянки, що не входять до
складу певного району, або у випадках,
коли районна державна адміністрація
не утворена, для всіх потреб;
• Головного управління Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру в області
(якщо питання стосується земельних
ділянок для ведення садівництва або
особистого селянського господарства
державної власності).
Як виглядає клопотання?
У клопотанні зазначаються цільове
призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри (в межах норм).
До клопотання додаються:
1) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти);
2) копія паспорта та копія ідентифікаційного номера;
3) документ, що посвідчує участь в
АТО (посвідчення, довідка).
Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи.
Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про
мотивовану відмову має бути прийнято в місячний строк.
Що може бути підставою для відмови?
Лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та ін-
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шої містобудівної документації, схем
землеустрою,
техніко-економічних
обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій
населених пунктів, затверджених у
визначеному порядку.
Як проходить відведення земельної
ділянки?
У разі прийняття уповноваженим
органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
потрібно замовити в землевпорядній
організації виготовлення такого проекту.
Виконавцем робіт може бути тільки
особа з сертифікатом інженера-землевпорядника. Проект відведення
земельної ділянки розробляється на
підставі укладеного із замовником договору. Термін виконання робіт – не
може перевищувати 6 місяців.
Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру.
У випадку розташування земельної
ділянки у межах населеного пункту,
або якщо на ділянці планується розташування об’єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням з питань містобудування та
архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.
Строк розгляду: протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту
(двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення
обов’язкової державної експертизи
землевпорядної документації згідно із
законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи).
Підстава для відмови – лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній
документації.
Як зареєструвати земельну ділянку
в Державному земельному кадастрі?

Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру
за місцем розташування земельної
ділянки та надати наступні документи:
1) заяву про внесення відомостей до
Державного земельного кадастру;
2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений
проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);
3) документацію із землеустрою, яка
є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа.
Строк розгляду такої заяви – 14 днів.
Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється
безоплатно.
Як провести затвердження проекту
землеустрою?
Рішенням про надання земельної
ділянки за проектом землеустрою
щодо її відведення здійснюється затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки.
Які документи потрібні:
1) заява встановленої форми, яку
формує державний реєстратор;
2) документ, що посвідчує особу;
3) засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у
власність або надання у користування;
4) витяг із Державного земельного
кадастру про земельну ділянку (подається у разі, коли в документі, що
подається для державної реєстрації,
відсутні відомості про її кадастровий
номер, а також у разі, коли в результаті доступу до Державного земельного кадастру державним реєстратором
встановлено відсутність відомостей
про відповідну земельну ділянку);
5) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію
права власності на нерухоме майно в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму
для працездатних осіб.
Управління юстиції
у Вінницькій області
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ДОЗВІЛ НА ВИЇЗД ЗА КОРДОН ДИТИНИ

Ми з чоловіком вже 2 роки не живемо разом, офіційно розлучені. Наш
спільний син живе зі мною. Аліментів
мій колишній не платить (слава Богу,
можемо нормально жити без допомоги). Єдина проблема – не можу з сином
поїхати відпочити за кордон, бо його
батько принципово не дає дозвіл. Як
можна вирішити це питання?
Які правила виїзду осіб, які не досягли 16-річного віку? Виїзд з України
громадян, які не досягли 16-річного віку,
здійснюється за згодою обох батьків
та в їх супроводі або в супроводі осіб,
уповноважених ними, які на момент
виїзду з України досягли 18-річного віку.
Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які
уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового
проміжку перебування у цій державі.
Як отримати дозвіл на виїзд за кордон дитини? Найкращим варіантом є
добровільне отримання такого дозволу.
Згода батьків на виїзд за кордон громадянина України, який не досяг 16-річного віку, оформляється у вигляді заяви,
на якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально. Для вчинення
цієї нотаріальної дії можна звернутися
до державної нотаріальної контори чи до
приватного нотаріуса.
Якщо один з батьків принципово не
хоче давати дозвіл? За відсутності згоди
одного з батьків виїзд дитини за кордон
може бути дозволено на підставі рішення
суду. Позовна заява про надання дозволу
на виїзд без згоди та супроводу одного з
батьків подається в порядку цивільного судочинства до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання або
перебування відповідача. За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі,
передбаченому статтею 4 Закону України
«Про судовий збір».

Які документи для цього потрібні? У
позовній заяві повинно бути зазначено:
мета виїзду дитини за кордон (лікування,
відпочинок, відвідування родичів тощо);
період перебування за кордоном дитини;
місце перебування (проживання) дитини за кордоном; факт відмови другого з
батьків у наданні згоди на виїзд дитини
за кордон. До позовної заяви необхідно
додати також докази, що підтверджують
викладені в заяві обставини. Так, документами, що підтверджують мету виїзду
дитини за кордон можуть бути: довідка з
лікувального закладу про те, що дитина
потребує лікування за кордоном, туристична путівка, путівка в санаторій, запрошення від родичів тощо.
Зверніть увагу! Міністерство юстиції
розробило законопроект, який посилює
відповідальність батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Серед іншого,
документом передбачається, що той із
батьків, який не забезпечує свою дитину,
а сума боргу перевищує 6 місяців, тимчасово втрачає право вирішувати питання
виїзду дитини за кордон з тим із батьків,
з ким дитина проживає, до погашення такої заборгованості. Законопроект
Верховна Рада розглянула і прийняла у
І читанні. Нині триває підготовка до ІІ
читання.
Міністр юстиції України,
Петренко Павло Дмитрович
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ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
Строк для прийняття спад- на, оскільки, якщо спадщину не
щини - встановлений законом приймають спадкоємці черги, яка
проміжок у часі, протягом якого закликається до спадкування, то
спадкоємець має вчинити дії, що право на спадщину переходить до
свідчать про безумовне та безза- спадкоємців наступної черги, а за
стережне прийняття спадщини.
відсутності таких взагалі, майно
Для прийняття спадщини вста- набувається територіальною гроновлюється строк у шість місяців, мадою за місцем відкриття спадякий починається з часу відкрит- щини.
тя спадщини. Якщо виникнення
За загальним правилом, якщо
у особи права на спадкування спадкоємець протягом шестимізалежить від неприйняття спад- сячного строку не подав заяву
щини або відмови від її прийнят- про прийняття спадщини, він
тя іншими спадкоємцями, строк вважається таким, що не прийняв
для прийняття нею спадщини її. Винятком із цього є два випадвстановлюється у три місяці з ки, а саме:
моменту неприйняття іншими
1) за письмовою згодою спадспадкоємцями спадщини або коємців, які прийняли спадщивідмови від її прийняття. Якщо ну, спадкоємець, який пропустив
строк, що залишився, менший як строк для прийняття спадщини,
три місяці, він продовжується до може подати заяву про прийняттрьох місяців. Отже, є два види тя спадщини нотаріусу за місцем
строків для прийняття спадщини відкриття спадщини. Така зго- загальний та продовжений. За да спадкоємців оформлюється у
загальним правилом, для прий- вигляді заяв, які викладаються у
няття спадщини встановлюється письмовій формі і подаються нострок у шість місяців, який почи- таріусу до видачі свідоцтва про
нається з часу відкриття спадщи- право на спадщину;
ни. У тому ж разі, коли виникнен2) за позовом спадкоємця, який
ня у особи права на спадкування пропустив строк для прийняття
залежить від неприйняття спад- спадщини з поважної причини,
щини або відмови від її прийнят- суд може визначити йому додаття іншими спадкоємцями, строк ковий строк, достатній для пона прийняття спадщини продов- дання ним заяви про прийняття
жується на три місяці з моменту спадщини.
прийняття іншими спадкоємСтрок для прийняття спадщини
цями спадщини або відмови від може бути продовжений судом
її прийняття. В цьому разі мова лише за умови поважності прийде про продовжений строк чини його пропуску
прийняття спадщини. Строк для
Домбровська Інесса Євгенівна
прийняття спадщини встановприватний нотаріус,
люється з метою визначення праВінницького міського
вового статусу спадкового майнотаріального округу
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ЯК РОЗРАХУВАТИ ПЕНСІЮ

Яка формула розрахунку пенсії?
Розмір пенсії за віком відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» визначається за
формулою: П = Зп× Кс, де П – це розмір
пенсії, у гривнях; Зп – це заробітна плата
(дохід) застрахованої особи, визначена
відповідно до статті 40 закону, а Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої
особи, визначений відповідно до статті 25
Закону.
Який мінімальний розмір пенсії за
віком?
За наявності у чоловіків 35 років, а у
жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
З 1 січня 2018 р. для осіб, які досягли
віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35
років, а у жінок 30 років страхового стажу
встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом
про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Якщо страховий стаж менший ніж 35
років для чоловіків та 30 років для жінок
- мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до
наявного страхового стажу.
Для пенсій, призначених після 1 січня
2018 р., такий мінімальний розмір пенсії
за віком (а саме, у розмірі, пропорційному
до наявного страхового стажу, виходячи
з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом), виплачується після досягнення особою 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути
призначена державна соціальна допомога
на умовах і в порядку, визначених Законом
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям».
Чи передбачене збільшення розміру
пенсії за віком за понаднормовий стаж?
За кожний повний рік страхового стажу
понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам
пенсія за віком збільшується на 1 відсоток
розміру пенсії, обчисленої відповідно до
статті 27 Закону (цією статтею визначаєть-

ся розмір пенсії за віком), але не більш як
на 1 відсоток мінімального розміру пенсії,
передбаченого абзацом першим частини
першої статті 28 Закону. Наявний в особи
понаднормовий страховий стаж не може
бути обмежений.
Разом з тим, для осіб, яким пенсія призначена до набрання чинності Закону
«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»
(01.10.2011), крім тих, яким здійснювався
перерахунок з урахуванням заробітної
плати за періоди страхового стажу після
призначення пенсії:
- мінімальний розмір пенсії за віком
встановлюється за наявності у чоловіків 25
років, а у жінок 20 років страхового стажу;
- збільшення пенсії встановлюється за
кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.
Який максимальний розмір пенсії?
Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про
статус народного депутата України», «Про
наукову і науково-технічну діяльність не
може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 р., максимальний
розмір пенсії не може перевищувати 10740
гривень.
Як відбуватиметься обчислення пенсії
за віком?
«З 1 жовтня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.
при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з
якої сплачено страхові внески, обчислена
як середній показник за 2014, 2015 та 2016
рр. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1,35
%.»
«З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.
при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з
якої сплачено страхові внески, обчислена
як середній показник за 2016 та 2017 р. із
застосуванням величини оцінки одного
року страхового стажу в розмірі 1 %.»
У 2019 - 2020 рр. показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, який застосо-
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вується для перерахунку пенсій, збіль- догляду, догляду за дитиною до досягненшується на коефіцієнт, що відповідає 50 ня нею трирічного віку, за період з 1 липня
відсоткам показника зростання спожив- 2000 р. до 1 січня 2005 р., а також періоди,
чих цін за попередній рік та 50 відсоткам коли особа підлягала загальнообов’язкопоказника зростання середньої заробітної вому державному пенсійному страхуванплати (доходу) в Україні, з якої сплачено ню відповідно до пунктів 7, 8 і 9 статті 11
страхові внески, за рік, що передує року, в цього Закону.
Період, за який враховується заробітна
якому проводиться збільшення, порівняно
з роком, що передує року, який є поперед- плата, не може бути меншим, ніж 60 каленнім щодо року, в якому проводиться збіль- дарних місяців (крім випадків, коли період
страхового стажу становить менше 60 мішення.
Збільшення показника середньої за- сяців).
Куди звертатися, щоб отримати деробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, який застосо- тальну консультацію?
Детальну консультацію можна отримавується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 цього Зако- ти, звернувшись до територіальних управну, проводитиметься починаючи з 2021 р.» лінь Головного управління Пенсійного
Який порядок визначення заробітної фонду України у Вінницькій області (Іллінецького – т.(0245) 23393, Тульчинського
плати для обчислення пенсії?
Для обчислення пенсії враховується за- – т. (0235)-21087, Гайсинського – т.(0234)робітна плата за весь період страхового 25501, Бершадського – т.(0252) 21852, Могилів-Подільського – т.(0237) 63842, Жместажу починаючи з 1 липня 2000 р.
За бажанням пенсіонера та за умови ринського – т.(0232) 22276, Козятинського
підтвердження довідки про заробітну пла- – т.(0242) 20232, Ямпільського – т.(0236)
ту первинними документами або в разі, 22095, Крижопільського – т.(0240) 21836,
якщо страховий стаж починаючи з 1 лип- Шаргородського – т. (0244) 22792, Хмільня 2000 року становить менше 60 місяців, ницького – т.(0238) 22152
Для отримання консультації жителі
для обчислення пенсії також враховується
заробітна плата за будь-які 60 календар- міста Вінниці можуть звернутись в агентних місяців страхового стажу підряд по 30 ські пункти обслуговування громадян по
наданню пенсійних послуг в мікрорайочервня 2000 р. незалежно від перерв.
У разі якщо страховий стаж становить нах «Тяжилів» та «Старе місто», прозорі
менший період враховується заробітна офіси за адресою проспект Космонавтів,
30 та вул.Замостянська, 7. А також для вінплата за фактичний страховий стаж.
За вибором особи, яка звернулася за ничан працюють телефонні «гарячі» лінії
призначенням пенсії, з періоду, за який та «Школа майбутнього пенсіонера», яка
враховується заробітна плата (дохід) для працює щосереди з 16.30 год. за адресою
обчислення пенсії, виключаються періо- проспект Космонавтів, 30 (актова зала, 4
ди до 60 календарних місяців страхового поверх).
Міністр юстиції України,
стажу, з урахуванням будь-яких періодів
незалежно від перерв та будь-якого періоПетренко Павло Дмитрович
ду страхового стажу підряд за умови, що
зазначені періоди в сумі складають не
більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному
розмірі.
Додатково за бажанням особи можуть
бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з
інвалідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
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ПРО ПЕРЕРАХУНОК ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ В ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ ПОЧАТКОМ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця
звернення за її призначенням до
дати закінчення опалювального
сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується: на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30
вересня; на опалювальний сезон - з
1 жовтня по 30 квітня.
При цьому розмір субсидії на
опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують
природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення,
розраховується з 16 жовтня по 15
квітня включно.
Житлова субсидія з 1 жовтня 2017 року буде перерахована
сім’ям, які вже користуються субсидією (навіть, якщо її розмір на
неопалювальний сезон був нульовим) автоматично по доходам за
січень-червень 2017 року.
Перерахунок призначених житлових субсидій на опалювальний
сезон проводитиметься протягом
жовтня 2017 року і їх розмір буде
відображено у платіжних квитанціях за жовтень 2017 року.
Повідомлення про призначену
житлову субсидію на опалювальний сезон можна буде отримати у
листопаді 2017 року у своїй сільсь-

кій (селищній) раді, об’єднаній територіальній громаді або у Прозорому офісі за адресою: м. Вінниця,
вул. Замостянська, 7
Якщо Ви отримуєте житлову
субсидію і у Вашій сім’ї:
- стались зміни у складі зареєстрованих членів сім’ї (навіть,
якщо вони не враховувались під
час призначення житлової субсидії);
- змінились доходи (хтось із
членів сім’ї вийшов на пенсію, став
на облік у Центр зайнятості, став
студентом, почав отримувати доходи від паїв, аліменти тощо);
- змінились персональні дані, дитина досягла 14-річного віку та отримала ідентифікаційний номер.
Ви зобов’язані не пізніше наступного місяця повідомити про
це управління праці та соціального захисту населення, при цьому, у
разі зміни складу зареєстрованих
ОБОВ’ЯЗКОВО подається нова
заява та декларація.
Пам’ятайте, що від достовірності
даних, які Ви надаєте, залежить
правильність призначення Вам
житлової субсидії.
Подати заяву та отримати консультацію з питань призначення
житлової субсидії жителі Вінницького району можуть звернувшись
до Прозорого офісу за адресою:
м. Вінниця, вул. Замостянська, 7,
тел.: 50-86-82 або 61-39-30.
Поштова адреса:
21032, м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 10а
Гаврилюк С.О.,
начальник відділу призначення
соціальних
допомог та компенсацій
УПСЗН Вінницької РДА
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ГРОМАДЯНКА МОЛДОВИ ЗВЕРНУЛАСЯ З КЛОПОТАННЯМ
ПРО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА А ЗНАЙШЛА МАТІР, ЯКА РАХУВАЛАСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОЮ

«Доброго дня. Скажіть будь-ласка, а Ваше
ім’я Гелена Іванівна…? А Ви жили у вісімдесятих роках у республіці Молдова, в м. Окниця?
А у Вас був чоловік на ім’я Віктор та діти, серед
яких дочка Валентина 1981 року народження?». Почувши по телефону стверджувальну
відповідь, Валентина повідомила: «Мамо, це я,
твоя дочка, Валя!».
Ця історія розпочалася ще напередодні Нового року, 30 грудня 2016 року.
Так, до Могилів-Подільського районного
відділу міграційної служби звернулася громадянка республіки Молдова на ім’я Валентина
(прізвище з етичних міркувань не називається), з клопотанням про прийняття її до громадянства України у відповідності до ст. 9 Закону
«Про громадянство України».
З 2008 року громадянка Молдови проживає
в Україні на підставі дозволу на імміграцію,
оскільки одружена з громадянином України та
виховує двох спільних дітей.
«Під час прийому мені стало відомо, що
Валентина прибула з Молдови у 2008 році.
Чоловік громадянин України, є двоє синів. Валентина хоче стати громадянкою України. Я
запитав: “Чи є хто-небудь з її близьких родичів
уродженці України, чи особи, які б проживали в Україні до 1991 року?” На що Валентина
розповіла свою біографію та повідомила, що її
та брата з п’ятирічного віку виховувала бабуся.
Батько особливо не переймався вихованням
дітей, лише інколи допомагав матеріально.
Свою матір майже не пам’ятає, бо її з братом за рішенням Окницького районного суду
Молдавської РСР залишили з батьком, а двоє
інших дітей – матері. Відразу після суду у 1985
чи 1986 роках, мати виїхала з Молдови. Бабуся про матір ніколи нічого не розповідала та і
взагалі на цю тему не бажала розмовляти. Так і
росли діти без матері.
Будучи вже у зрілому віці, жінка зверталася
до редакції телепередачі «Чекаю на тебе», однак матір так і не знайшли.
У 2007 році судом республіки Молдова її
матір визнано безвісти зниклою, а Валентина
прибула до чоловіка в Україну», - розповів начальник Могилів-Подільського РВ УДМС Віктор Дончевський.
Обставини, які склалися ще більше віддаляли не зовсім ясні дитячі спогади Валентини

про матір. Однак, при спілкуванні з працівниками міграційної служби, Валентина повідомила, що лише одного разу бабуся повідомила,
про її матір, яка виїхала у село Нова Гута, що
в Україні.
Віктор Дончевський зв’язався з керівником
міграційного сектору Новоушицького району,
Хмельницької області та з’ясував, що громадянка з подібними анкетними даними мешкає
в селі Нова Гута. Потім по телефону поспілкувався з головою сільської ради, який через
деякий час встановив, що дійсно у селі живе
така жінка та повідомив її номер мобільного
телефону.
«Я довго вагалася, щоб зателефонувати. А
можливо це не та жінка, а можливо це дійсно матір, але вона не захоче спілкуватися зі
мною…», - згодом розповідала Валентина.
Прибувши 4 січня до Могилів-Подільського
РВ, Валентина повідомила, що вона вже поспілкувалася з матір’ю по телефону та ближчим часом збирається їхати до сусідньої область на зустріч.
Ось так, Валентина у Новий рік знайшла не
лише свою матір, а ще й двох братів, яких практично втратила більше ніж 30-ть років тому.
Крім того від матері дізналася, що після переїзду в Україну вона народила ще трьох дітей.
«Нам як співробітникам міграційної служби, дуже приємно, коли відчуваєш, що ти
справді допоміг людині. А вона можливо жила
б усе життя і не здогадувалася б, що десь у
сусідній області є її сім’я, а ти між ними став,
як той «місток», що допоміг їх з’єднати», - сказав Віктор Дончевський.
Матеріали підготовлені з особистого дозволу Валентини, яка вже стала громадянкою
України.
УДМС України у Вінницькій області
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КАК ПОБОРОТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЧУЖОГО МНЕНИЯ

Вся наша жизнь — это сплошное соответствие стереотипам и стремление «подогнать»
под них наши собственные действия. Мысль
об уходе от неведомо кем придуманных стандартов заманчива, порой она притягивает к
себе словно магнит. Но решиться на радикальные меры, то есть начать жить наконец-то так,
как мы того хотим, не оглядываясь на других,
получается не у всех. А те, у кого это выходит,
вызывают зависть… На самом деле людям быть
собой мешает зависимость от чужого мнения,
впитанная, образно говоря, с молоком матери.
Но мириться с этим не стоит — нужно бороться, ведь жизнь даётся один-единственный раз!

Прежде всего необходимо уяснить, что зависимость от чужого мнения всё же оказывается
иногда и достаточно полезной. Хотя в большинстве ситуаций и случаев она является камнем преткновения на пути к идеальной жизни
в соответствии с собственными убеждениями
и мечтами. Эта зависимость является чем-то
вроде психологического шлагбаума, не позволяющего нам совершать откровенно глупые
поступки, могущие привести к весьма нежелательным последствиям. Если бы не существовало данного сдерживающего фактора, все бы
ходили по улицам в чём мать родила без зазрения совести, количество убийств, грабежей
и прочих бесчинств достигло бы рекордных
значений, да и вообще в мире воцарилась бы
полная неразбериха — хаос, одним словом. Но,
по большому счёту, как раз таки чрезмерная
зависимость от мнения окружающих вставляет
человеку палки в колёса, тормозит развитие его
личности, зачастую «ставит крест» на реализации в полной мере потенциала, заложенного в
индивидуума природой, делает его несчастным
в семейных отношениях и всячески отравляет
существование.
Не зацикливайтесь. Не следует акцентировать то и дело своё внимание на точке зрения
окружающих относительно ваших поступков,
манеры поведения, речи и тому подобных
вещах. Помните: мысли материальны, и думая беспрестанно в направлении «что скажут
люди?..», вы снабжаете энергией указанное

явление и мотивируете на ментальном уровне
невольных свидетелей ваших внешних проявлений собственной натуры на ожидаемые вами
действия. Так что перестаньте зацикливаться
на таких мелочах, а то вся жизнь пройдёт в подобных деструктивных размышлениях.
Не делайте из мухи слона. Очень часто человек, чрезвычайно зависимый от мнения окружающих, придает незначительным неприятностям огромное значение, едва ли не вселенских
масштабов. Например, девушка «посадила»
маленькое пятнышко на джинсы когда ела шоколад, прогуливаясь в парке. По этому поводу
она сильно расстраивается, и по мере того, как
барышня «любуется» на неуместный атрибут
своих брюк, он кажется ей бросающимся в глаза всем вокруг.
Победите свой эгоизм. Это может показаться странным и нелепым, но если хорошенько
призадуматься, мысли в направлении «что
скажут люди?..» – не что иное, как проявление
самолюбия и даже нарциссизма. Ну, сами посудите: с чего вы вдруг решили, что ваша персона,
где бы вы ни оказались, привлекает к себе внимание сотен тысяч глаз? Вы что — звезда шоу-бизнеса? Лицо государственной важности?
Поверьте, люди вокруг вас в большей степени
зациклены на себе и собственных проблемах,
чем на том, что рядом идущая девушка щеголяет в нелепом — на ваш, кстати, взгляд, – наряде
или с дикой по меркам общества причёской.
Люди более равнодушны к окружающим, чем
вы думаете.
Поменяйте своё мнение о себе. Если вы чувствуете себя неуютно, некомфортно, неловко,
если вам стыдно и хочется провалиться сквозь
землю, а может, вы испытываете непреодолимый страх — лица, находящиеся вокруг вас,
почувствуют это словно по мановению волшебной палочки. Не зря психологи твердят:
«Полюби себя сам – и люди тебя полюбят».
Можно сказать, что вы своими дурными о себе
мыслями, своими негативными эмоциями-осуждениями, направленными опять же на себя
любимую, транслируете всё это энергетическое
«богатство» в окружающую среду и помогаете,
даже заставляете думать о вас людей так, а не
иначе.
Станьте уверенней в себе. Именно низкая
самооценка, неуверенность в себе является в
данной ситуации корнем всех зол. Уничтожив
данную проблему, вы автоматически избавитесь от чрезмерной зависимости от чужого
мнения.
подготовил Владимир Самбуров,
член Молодёжной
организации журналистов
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КАК РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ ЛЮДЕЙ

Каждый рано или поздно задумывается над тем, как же научиться располагать
к себе людей. Даже если вы не ощущаете
проблем при общении, вам также полезно
будет это прочесть и вынести что-то новое
для себя. А значит, эти навыки будут нелишними абсолютно всем.
Просьба об одолжении. Известен этот
прием как эффект имени знаменитого Бенджамина Франклина. Как-то Бенджамину
нужно было добиться расположения одного человека, но человек тот недолюбливал Франклина. Тогда он очень аккуратно
и вежливо обратился к нему с просьбой
дать ему на время книгу, которая была достаточно редкой. Получив ее, он еще более
лестно благодарил его при этом, и так они
стали товарищами. Весь секрет состоит в
том, что человек, который однажды сделал
вам услугу, думает, что и вы ему не откажете при встречном предложении, и поэтому
более охотно и в следующий раз придет вам
на помощь.
Просите больше, чем требуется. Чтобы
получить желаемое, достаточно в первой
просьбе попросить человека сделать что-то
немного более или даже вообще нереальное. Очень вероятно, что вы получите отказ. Потом можно уже просить то, что вы и
планировали изначально – человеку будет
и так неудобно после первого отказа, что на
вторую вашу просьбу он откликнется более
охотно.
Называть имя человека в беседе – ключ
к достижению результата. Если при разговоре с человеком называть его по имени,
то это существенно увеличит шансы расположить его к себе. Ведь собственное имя
слышать очень приятно, а это способствует
быть более снисходительным к вам.
Лесть. Может показаться, что в этом случае очевидно, но тут не всё так просто на
самом деле. Ведь если льстить наигранно,
то это принесет только вред, и ни о каком
добродушном расположении к вам не может идти и речи. Если лесть направлена в
сторону человека с завышенной самооценкой, то ваши слова только подтвердят его
мнение о себе, и ему это несомненно понравится. Но если же лесть высказана человеку с явно заниженной самооценкой, то это
может вызвать разногласие между вашими
словами и его мнением о себе, и вы отдалитесь друг от друга (но это не подразумевает,
что с такими людьми стоит применять кри-

тику вместо лести).
Мимикрия, она же отражение. Часто
получается так, что вы сами того не подозревая, повторяете манеру речи, поведение
и даже жесты. Не мудрено, что этого можно добиться и сознательным путем. Давно
доказано, что люди намного положительнее
ведут себя с человеком, который повторяет
их манеры, даже если особого вклада в разговор он не вносит. Скорее всего тут проявляются те же факторы, что и с произношением имени оппонента, человеку приятно
слышать, а в нашем случае еще и видеть
схожую манеру.
Использование усталости. Усталость человека делает его более безотказным, ведь
влияет не только на тело, но и на психическую энергию и её уровень. Поэтому если
вы обратитесь в этот момент к человеку с
просьбой, то он скорее всего согласится, но
скажет, что выполнит это завтра, например.
Ведь сегодня он уже точно не станет ничего
делать, а завтра он сделает обещанное. Дав
слово, большинство людей старается его
сдержать, ведь в противном случае испытываются психологические неудобства.
Слушать и анализировать. Нужно выслушать человека, попробовать выяснить,
что он в этот момент ощущает и почему.
Это даст вам возможность увидеть общие
черты в ваших, с первого взгляда, кардинально разных выражениях. Сначала стоит
обратить внимание на общие черты ваших
высказываний, после этого собеседник выслушает и другие точки зрения.
Повторяя и практикуя все перечисленные
выше способы, можно значительно увеличить расположение людей к себе. Каждый
метод индивидуален и не гарантирует 100%
результата, но попробовать однозначно
стоит. Не следует отчаиваться после неудачной попытки, а лучше выждать время и
опробовать один из других методов.
подготовил Евгений Цио,
член Молодёжной
организации журналистов
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ЖАДІБНІСТЬ ЧИ НОВОМОДНІ ПРИНЦИПИ

Однією з найпоширеніших і небезпечних моральних пристрастей людства є
жадібність.
І останнім часом це явище стало популярним серед сильної половини людства.
Найцікавіше, що більшість скнар не здогадується, якими є насправді. Навіть часто
обурюються, що їх ледь не надурили на
кілька гривень, будуть до останнього торгуватися з таксистом і жодного разу не подарують квітів коханій дівчині, мовляв, це
марна трата коштів. Усе частіше парубки
звинувачують красунь у меркантильному
ставленні: «Їй потрібні тільки гроші! Яка
там щира любов, коли для неї головне –
шуба й прикраси з діамантами!».
Тому я вирішила поцікавитися в представниць прекрасної статі, чи траплялися їм такі чоловіки?
Марина (20 років):
– Не вважаю, що жадібність колись була
в моді. Частіше зустрічала щедрих хлопців,
але й траплялися не дуже, хоча їхній статок
говорив протилежне. Люди, котрі люблять
тільки себе, навряд чи можуть витрачати
гроші на інших. Був у мене хлопець, з яким
ми лише прогулювалися. Жодних кафе,
подарунків, відвідин розважальних закладів, навіть мова про це не йшла. А якщо
вдавалося вмовити зайти на каву з тістечком, платили навпіл або ще краще – доводилося платити самій і за себе, і за нього.
Нині жадібних хлопців більшає, хоча про
всіх такого сказати не можу, адже є й такі,
які готові віддати все. На мою думку, кожен чоловік є джентльменом і проявів
жадібності до коханої дівчини не повинно
бути взагалі.
Надія (24 роки):
– Почала зустрічатися із хлопцем. На
перше побачення запросив мене до ресторану, де щедро пригощав. Наступного дня
надіслав додому букет троянд із романтичною запискою. Здавалося, наче я в казці.
Ввечері зустрів із роботи і довіз додому на
таксі. Після чого запропонував зайти до
мене в гості на всю ніч. Я була ошелешена від почутого і запитала, чи не дуже він
квапиться? Діставши з кишені мобільний
телефон, хлопець почав якісь підрахунки,
як виявилося пізніше, у випадку відмови
я повинна була йому повернути гроші за
вечерю в ресторані, квіти і таксі. З того
часу дуже ретельно ставлюся до вибору
другої половинки та з прикрістю згадую
той випадок, сподіваючись, що більше не
зустріну на своєму шляху таку людину. Не
знаю, що саме спонукає чоловіків до таких

вчинків, але боротися з цим потрібно.
Тетяна (17 років):
– На жаль, зустрічалися. Чому їх більшає? Думаю, це наслідок сучасної моралі
та новомодних принципів. Адже хлопці в
наш час уявляють себе «пупом Землі». Парубки хочуть, аби дівчина була розумною,
красивою, прибирала за ними, готувала,
ходила на фітнес, хвалила весь час, мовчала про свої проблеми, підкоряючись в
усьому, до того ж платила за себе в кафе/
кіно, робила перші кроки і не хотіла жодних подарунків. У соцмережах не один
раз бачила величезну кількість пабліків,
які пропагують чоловічу «святість», «обраність» і «недоторканість». Саме це впливає на самолюбство чоловіка, що в подальшому призводить до проявів скупості.
Зустрічалася з хлопцем, котрий одного
разу вирішив пригостити мене шоколадкою. Прогулюючись парком, замість того,
щоб цю шоколадку віддати мені, пригостив мене шматочком, а решту сховав у
карман і забрав додому.
Ірина (27 років):
– Жадібність не прикрашає людину, а
тим паче чоловіка. Кілька років тому жила
зі своїм хлопцем. Так сталося, що він втратив роботу й матеріальне забезпечення
лягло на мої тендітні плечі. Спочатку з
розумінням і підтримкою ставилася до
нього, але одного разу зрозуміла, що шукати нову роботу він зовсім не спішить. На
моє запитання, коли ж він почне пошуки,
заявив: «Чому ти така меркантильна? Тобі
потрібні лише мої гроші і все!». Це було
останньою краплею в наших відносинах.
Отож, жадібність – неприємна риса, що
не гідна чоловіка. У житті бувають різні
обставини: забутий гаманець перед побаченням чи певні тимчасові фінансові труднощі. Проте, якщо все це перетворюється
на певну тактику – задумайтеся, чи потрібен такий кавалер і чи вартий він ваших
нервів?
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ПРАВИЛА ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ В БРАКЕ

Годы, проведенные в браке, могут привести к некоторым проблемам в отношениях,
с которыми придется справляться. И женщина, как истинная хранительница домашнего очага и гармонии в отношениях, беспокоится о мире и гармонии в семье больше.
Поэтому именно ей адресуется подборка
важных правил удачного брака.
Перестаньте ожидать, что муж начнет
читать ваши мысли. Как бы долго вы не
были вместе со своим мужем, не стоит думать, что он поймет каждую вашу мысль
или намек. Это не так! Психология мужчин
и женщин слишком сильно отличается, поэтому им действительно сложно заведомо
предположить, чего же именно вы хотите.
Перестаньте манипулировать мужем с
помощью интима. Конечно, это субъективно и индивидуально, но все же большинство
мужчин имеют более частую потребность в
сексе, нежели женщины. Именно это и побуждает вас порой манипулировать партнером, угрожая ему отказом. Это в корне
неправильно! Вы ведь не хотите, чтобы ваш
муж стал искать ласку на стороне!
Перестаньте жаловаться на мужа и повышать на него голос. Даже если у вас в
семье действительно возникли некие проблемы, это совсем не означает, что о них
должны узнать все соседи. Конечно, вы имеете полное право поделиться своими переживаниями с родными и самыми близкими,
но помните, что, когда вы помиритесь, они
все еще будут помнить все, что вы говорили о своем муже! Повышать голос тоже не
следует, если вы не хотите, чтобы партнер
отвечал вам тем же.
Перестаньте отыгрываться на муже за
своих прошлых партнеров или отца. Это
сложно объяснить, но порой женщины, у
которых были проблемы с отцом или с бывшими партнерами, стараются выплеснуть
наболевшее на своем нынешнем муже. Этого нельзя делать, ведь не он виноват в ваших травмах и прошлых проблемах. Постарайтесь построить счастливый брак, ведь
жизнь дала вам возможность начать все с
чистого листа. Только от вас зависит, как вы
будете на нем «рисовать».
Перестаньте быть только «мамой», ведь
вы еще и «жена»! С рождением ребенка

многие женщины перестают за собой ухаживать и уделять время мужу. Вы должны
вдвоем воспитывать и растить ребенка с самого его детства. Пусть у вас в семье будут
традиции, кто сегодня купает малыша, кто
идет на прогулку. Разделите эти обязанности, чтобы вдвоем нести ответственность.
Не забывайте и о том, что вам нужно оставаться женственной для своего мужчины,
чтобы он снова и снова влюблялся в вас!
Перестаньте думать, что только муж
должен просить прощения. Не будьте эгоистичной. Если вы понимаете, что вина лежит на вас обоих или же и вовсе только на
вас, не забывайте ее признавать. Нет ничего
страшного в том, чтобы извиниться перед
любимым человеком. Это гораздо полезнее,
чем все время винить во всем только его!
Перестаньте сравнивать свою пару с
другими. В эру современных технологий
очень легко наблюдать за времяпровождением окружающих людей. Кого-то вы можете даже не знать, но при этом фанатеть от
их стиля жизни. Если вы смотрите на фото и
думаете, что пара счастлива, а потом идете и
жалуетесь мужу на то, что у вас все «не так»,
то это ваша ошибка! Вы никогда не узнаете,
какие проблемы скрываются за улыбками
тех, кому вы так хотите подражать. Заботьтесь только о своем браке, выстраивая отношения так, как нравится вам двоим.
Перестаньте ставить дружбу с подругами выше дружбы с мужем. В жизни бывает
всякое. Конечно, вам не стоит забрасывать
отношения с подругами, но не нужно отдавать им большую часть своего времени.
Вступая в брак, вы соглашаетесь на то, чтобы построить семью. Ваш муж - это ваш
друг. С ним вы должны уметь делиться абсолютно всем, ведь он согласился прожить
с вами всю жизнь. Вы должны быть с ним
столь же откровенны, как и с подружками.
Следуйте этим советам, если хотите построить счастливый и крепкий брак. Помните, что ваш партнер — это ваша опора,
поэтому стоит позаботиться о вашем общем
умиротворении и гармонии!
Бессараб Ирина Олександровна,
член Молодёжной
организации журналистов
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ВІД СТУДЕНТА ДО ДЕКАНА: ЖИТТЄВИЙ ТА
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЗІНЬКА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

1973 року, коли факультет було
виокремлено в самостійний
підрозділ. Тоді заклали основи
для успішного розвитку. Університет збільшився кількісно. Побудували навчальні корпуси та
гуртожитки, які функціонують
дотепер.
Чи вагалися, коли обирали
У 1983 році закінчивши Вінни- майбутню професію?
-Свого часу закінчив технічне
цький державний педагогічний
інститут залишився у стінах училище цивільної авіації та праальма-матер до сьогодні. За цював у колишньому московсьцей час відповідав за підго- кому аеропорту «Биково». Мрії
товку й організацію роботи були про роботу в авіації. У той
студентських будівельних і періоду це було дуже престижсільськогосподарських загонів, но. На історичному факультеті
працював завідувачем кабі- навчався мій товариш, із яким
нету історії, викладав на ка- працював на авіапідприємстві.
федрі, навчався в аспірантурі Він сказав: «Йди на історичний.
Київського університету ім. Там прекрасні викладачі. Ми всі
в захваті. Приходь – побачиш».
Т.Г. Шевченка.
-У 1990 році захистив дисерта- Настільки емоційно розповідав
цію й почав працювати виклада- про доктора історичних наук,
чем кафедри історії слов’янсь- професора І. Шульгу, який вперких народів (нині – всесвітньої ше на Поділлі досліджував проісторії). Із 2004 року – декан фа- блеми голоду 1931-1932 рр. та
культету історії, етнології і пра- видавав книги цієї тематики.
Слова друга активізували розва.
А почалося все з 1979 року, думи після армії, та, думаю, в
коли 22-річним вступив на істо- мене була і внутрішня готовричний факультет тоді ще Він- ність до цього. Мій батько теж
ницького державного педаго- закінчив історичний факультет,
гічного інституту. До сьогодні викладав у школі, де був дирекпрактично все життя пов’язано тором. У хаті жив дух вчительз університетом. Вважаю, що ства. Тато завжди розмовляв зі
працював у найбільш знаковий мною про визначні події минуперіод, коли постійно відбува- лого, тому я був готовий, щоб
лися кардинальні зміни. Через вивчати саме історію.
Що вважаєте найважливідва роки наш факультет відзначатиме сторічний ювілей. Має- шим досягненням у житті?
-Найбільша удача, що приймо чим пишатися. За останніх
сорок років підготували більше шов у наш університет і за5 тисяч спеціалістів. Важливим лишився на все життя. Те, що
етапом можна вважати час із сталося за ці роки, робить мене
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щасливою людиною. Абсолютно ляються лише після тривалої та
задоволений тим, що маю. Ра- старанної праці.
Вінницький педуніверситет
дий, що спілкуюсь із людьми, які
активно розширює іноземні
мене оточують.
Чи маєте власні життєві зв’язки. Яку роль відіграє фаправила? Яких принципів до- культет історії, етнології і
права в цьому процесі?
тримуєтеся?
-У сучасному суспільстві від-Перше – не заважати, а допомагати людям. Завжди намагав- межовуватися від зовнішнього
ся знайти спільну мову з кож- світу неможливо. 10 років тому
ним. Справу тільки тоді можна ми із завідувачем кафедри етновиконати, коли маєш доброзич- логії, професором Юрієм Легуливі стосунки в колективі. На- ном вирушили до м. Варшави.
магаюсь все робити для того, Поїздка була вдалою: уклали
щоб навколо була сприятлива угоду про активну співпрацю з
атмосфера. Такий стиль моєї по- Інститутом етнографії і культурної антропології Варшавського
ведінки.
університету та Університетом
Як сприймаєте критику?
-Прислухаюся. Завжди заход- Кардинала Стефана Вишинсьжу у Facebook, дивлюсь у групі кого. Цього року провели між«Підслухано ВДПУ», що про народну наукову конференцію
мене кажуть. Якщо хтось під- «Україна – Польща: історичне
казує, то тільки для того, щоб ми сусідство». Участь узяли понад
прореагували і зробили так, як 120 науковців, серед яких 6 пронеобхідно, як хочуть студенти, фесорів із Польщі, видали збірадже вони є головними в універ- ник. Польські студенти мають
нагоду пройти літню практику
ситеті.
Чи стало з роками простіше разом із нами в с. Мурафа Шаргородського району. Студенти
працювати зі студентами?
-Завжди складно, але повся- ж педагогічного вузу проходять
кчас цікаво. Якщо оцінювати з наукове стажування у м. Варпозиції викладача, то у будь-які шаві за кошт польської сторочаси працювати зі студентами ни. Приємно, що ми вийшли
непросто. Погляди наставника на міжнародний рівень. Нещостаршого віку й молодої людини давно доктора історичних наук,
дещо різняться. Від педагогічної професора Ольгу Коляструк замайстерності залежить вмін- просили викладати у Варшавсьня долати вікову різницю, щоб кому університеті. Це визнанстворити комфортне середови- ня високого рівня кваліфікації
ще для діалогу. Перш ніж зайти в викладачів нашого вишу.
Ваші побажання “педагогічстуденську аудиторію, викладач
повинен постійно самовдоско- ному” з нагоди університету.
-Хочу, щоб історія університеналюватися. Якщо повертатиметься без нової інформації, від ту ніколи не закінчувалася. Прапари до пари буде однаковим, то цюймо на перспективу і впевнешвидко набридне молоді. Що- но крокуймо вперед!
спілкувалася
разу треба йти на заняття ніби
Анастасія Голошивець
вперше. Бажані результати з’яв37
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“ПОБУДУЙ” СВОЄ ТІЛО У СПОРТЗАЛІ “МАКСИМУС”
М’язова маса – це один із ся відвідувати тренуванскладових елементів силь- ня не менше 3-4 разів на
ного, підтягнутого та здо- тиждень, в залежності від
рового тіла. Вона робить ваших індивідуальних повас рельєфним, зберігає треб і чуйності до наванваш рівень метаболізму тажень. Переконайтеся у
високим, і дає вам бажане тому, що вашому тілу залиструнке тіло та спортивний шається достатньо часу для
вигляд.
відновлення.
Якщо ви хочете збільшиЗавітайте у спортзал
ти м’язову масу, то повин“Максимус”!
ні регулярно відвідувати
За адресою: м. Вінниця,
спортзал та приділяти час
вул. Оводова, 22
фізичним навантаженням.
(Козицького).
Приєднуйтеся і ви у ряди
100 метрів від вежі в
спортивних та приваблиприміщенні
вих - відкрийте для себе
“Укртелеком”, 3 поверх
тренажерний зал «Макси- (біля Академії зв’язку, яка
мус» за зручним місцезна- знаходиться на 4 поверсі)
ходження у центрі міста.
або телефонуйте
Просторе
приміщення
(067) 425-67-81,
залу заповнене найрізно(093) 813-66-11
манітнішими тренажерами для кардіо- та силових
Байда Юлія
тренувань, а також різноманітним спортивним інвентарем.
Регулярність тренувань –
шлях до успіху. Саме тому
відвідування тренажерного залу всього лише раз на
тиждень не дасть бажаного результату. Намагайте38
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ВИКОНА

ТМ «Викона» была основана в
1999 году, начальным основным
видом деятельности компании
было изготовление и продажа
штор-жалюзи и роллет. Но сложилась благоприятная ситуация
на рынке металлопластиковых изделий и возросший потребительский интерес поспособствовали
расширению производственной
деятельности. С 2001 года спектр
предлагаемых товаров и услуг ТМ
«Викона» пополнился полным
комплексом работ по изготовлению металлопластиковых окон и
алюминиевых дверей.
Постоянное улучшение путем
внедрения передовых технологических инноваций обеспечило
планомерное развитие компании,
что привело к увеличению количества услуг и продукции. Эти достижения способствовали созданию дилерской сети, охватившей
всю Винницкую область.
Индивидуальный подход к клиенту, европейские стандарты и высокое качество выполненных работ – основные принципы работы
компании.
Мы стремимся предложить своим клиентам высокое качество металлопластиковых окон, используя
только проверенные материалы и
комплектующие от ведущих мировых брендов: Aluplast, MACO
(МАКО). OpenTeck, Danke.
Гарантия на металлопластиковые окна, двери, фасадные систе-

мы от ТМ «Викона» составляет 5
лет.
Мы предлагаем линию товаров и
услуг которые включают:
- изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей из
профилей Aluplast;
- широкий ассортимент жалюзи
разнообразной фактуры и цветовой гаммы;
- изготовление, монтаж защитных и секционных роллет;
- продажа комплектующих, фурнитуры и оборудования для производства окон и дверей из ПВХ
с последующей консультацией по
производству и установке металлопластиковых окон и дверей.
Современные технологии, стабильная команда, надежные
партнеры и высококачественная
продукция - ключевые элементы
успеха ТМ «Викона»!
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ул. Айвазовського 18-А,
(возле «Игромании»),
ул. Киевская 16, офис 206
(2 этаж).
Тел: (0432) 50-80-80,
097-494-17-24
Сайт: www.vikona.com.ua
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«СТОЇМО НА СТОРОЖІ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

Вінницька обласна Асоціація споживачів
постійно тримає на контролі питання дотримання підприємствами торгівлі, громадського харчування та послуг Вінниччини
вимог ст.25 Закону України «Про захист
прав споживачів»
Так лише за десять місяців 2017 р. у м. Вінниці було досліджено 153 подібних об’єкти
внаслідок чого виявлено порушення правил
торгівлі. А саме мали місце:
•обважування - 42%
•обрахунки - 51%
•реалізовано неякісної та простроченої
продукції - 34%
•реалізація продукції без передбачених
документів про якість - 57%
•реалізація товару без видачі касового
чеку - 73%
А в районах області, зокрема: Вінницькому, Тростянецькому, Тиврівському, Літинському, Калинівському, Жмеринському,
Немирівському, Хмільницькому, Мурованокуриловецькому, Чернівецькому, м.Хмільнику, досліджено 53 об’єкти, внаслідок чого
виявлені наступні факти порушень:
•обважування - 26%
•обрахунки - 38%
•реалізовано неякісної та простроченої
продукції - 57%
•реалізація продукції без передбачених
документів про якість - 65%
•реалізація товару без видачі касового
чеку - 75%
Крім того, спеціалістами Вінницької обласної Асоціації споживачів розглянуто
протягом 2016-2017 рр. 380 звернень, 92% з
них вирішено на користь заявників. В тому
числі 73% в досудовому порядку, решта 19%
в судовому.
Також, протягом 2017 р. Вінницька обласна Асоціація споживачів (ВОАС) подала 68 позовів до суду, які в основному були
задоволені шляхом вирішення на користь
громадян, що звернулись до нас за захистом
своїх прав.
Так, зокрема, до Асоціації звернулась
жителька м. Вінниці Н. із скаргою на дії
особи Б. З останньою, нею був укладений
договір на виготовлення та установку металопластикових вікон. Недобросовісний
підприємець, отримавши плату за замовлену послугу, протягом декількох місяців
уникав виконання узятих на себе зобов’язань передбачених договором. На претензії
Асоціації не реагував, тому наші юристи
звернулись з позовом до суду про розірвання договору на виконання робіт, повернення коштів та стягнення пені. Вінницький

міський суд задовольнив даний позов на користь позивачки Н., та зобов’язав особу Б.
повернути позивачці кошти, а також пеню
за прострочення виконання зобов’язання.
На даний час по даному рішенні відкрите
виконавче провадження.
Звертаємо увагу споживачів на те, що
число ошуканих замовників підприємцями
Польченко Г.В. та Потапенко О.В на виготовлення металопластикових вікон та балконів з кожним днем збільшується. Причина - необізнаність населення в знанні своїх
прав як споживачів. Шахраї користуючись
цим, а також шляхом обману та зловживання довірою людей, безперешкодно заволодівають їхніми коштами.
У червні 2016 р. до нашої Асоціації звернулась громадянка с. Мізяківські Хутори
Вінницького району зі скаргою на відмову
Управління районного Держземагенства
внести відомості до Державного земельного кадастру відносно її земельної ділянки.
Мотив: земельна ділянка заявниці перетинається із сусідньою земельною ділянкою, а
для вирішення спору рекомендовано звернутись до суду. Для врегулювання даного
спору юристом Асоціації було підготовлено
позов до суду шляхом складанням позовної
заяви та в подальшому представництва в
судовому засіданні. По даній справі Вінницький районний суд позов задовольнив в
повному обсязі.
До Асоціації звернувся житель С. м. Вінниці, у якого виникли проблеми з прийняттям спадщини після смерті своєї тітки
О. Завдяки втручанню юристів Асоціації
Вінницьким міським судом було винесено
рішення на користь позивача.
Прикладів відстоювання прав споживачів
ми можемо навести чимало.
Таким чином, шановні вінничани, - усі
ви є споживачами. А отже, при порушенні
ваших прав, звертайтесь до Вінницької обласної Асоціації споживачів. Тут вам нададуть консультацію та допоможуть вирішити
вашу проблему в належній юридично-правовій площині.
Колектив Вінницької
обласної Асоціації споживачів
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ЭРОТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

Как вести себя с партнером
и чем его удивить – в эротическом гороскопе на год Желтой Земляной Собаки 2018
для всех знаков зодиака.
Овны. Обладатели этого
знака будут очаровательны как никогда! Астрологи
уверяют, что особенно удачными месяцами для флирта
и любовных приключений
станут март и апрель, однако
серьезные отношения в эти
два месяца вряд ли удастся
начать.
Мужчины-Овны будут отличаться романтичностью и
бурной сексуальной энергетикой, чем непременно потянут за собой многих женщин.
Женщинам-Овнам
будет
свойственно четкое понимание, чего они жаждут от
своего избранника. Однако
астрологи советуют найти
компромисс со своим партнером, иначе могут возникнуть недопонимания.
Тельцы. Год Собаки принесет разнообразие в их сексуальной жизни. Это время
любых экспериментов. Однако под влиянием Плутона
в начале июня сексуальная
активность сильно снизится,
зато с июля вы с новыми силами выйдете на “охоту”.
Мужчины-Тельцы, перед
вашим обаянием трудно устоять, так пользуйтесь этим!
Проявите немного фантазии
и ваши ночи станут незабываемыми.
Женщины-Тельцы, будьте
уверены, этот год подарит

кучу положительных эмоций,
если вы прислушаетесь к желаниям партнера. Одинокие
дамы наконец-то найдут своего “рыцаря”, главное – не
прозевать.
Близнецы. Небесные светила обещают непостоянство
в отношениях. Излишнее легкомыслие может сильно повлиять на вашу репутацию.
Сексуальная жизнь может
стать скучной, если вы будете
всегда действовать лишь по
проверенной схеме.
Му жчинам-Близнецам
звезды настоятельно советуют в отношениях проявлять
не только страсть, но и любовь, а одиноким мужчинам
– больше смелости.
Женщинам-Близнецам лучше немного отдохнуть от
суеты и найти способ расслабиться – предложите возлюбленному сделать эротический массаж или примите
совместную ванну.
Раки. Ваше главное задание
– научиться доверять. Ревность не скрасит вашу сексуальную жизнь, а наоборот,
сведет все усилия на нет.
Мужчинам-Ракам звезды
обещают бурный роман. Для
уже существующих пар в
конце лета будет благоприятным романтический отдых.
Это может быть как медовый
месяц, так и тщательно запланированные выходные.
Женщинам-Ракам
рекомендуется чаще показывать,
насколько вы любите своего
партнера. Это касается не
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только сексуальной жизни,
а и повседневной. Осенью вас
ожидает “сексуальный кризис”. Вам будет сложно понять, чего именно хочет ваш
партнер. Если вы научитесь
его слушать, то избежите неприятностей.
Львы. Год будет самым
удачным для любовных интриг. Противоположный пол
так и потянется к вам.
Мужчины-Львы покажут
своим дамам, кто хозяин.
Проявите лидерские качества, но не переусердствуйте.
Женщины оценят ваше мужество, с помощью которого
вы сможете соблазнить практически любую девушку.
Женщин-Львов потянет поэкспериментировать. Страстные львицы полностью откроются своему партнеру и
ваши отношения перейдут
на новый уровень. Одинокие
Львы найдут своего партнера
и будут иметь гармоничную
сексуальную жизнь.
Девы. Лучше сто раз подумать перед тем, как начать отношения. В начале года есть
велика вероятность быть обманутым со стороны партнера, но не огорчайтесь, если
вы пройдете этот период, то
уже в начале марта вас ждет
умиротворение и понимание
в личной жизни.
Мужчины-Девы могут часто проявлять вспыльчивость, что скажется на их
сексуальной жизни. Попробуйте со своей половинкой
совместную медитацию или
тантрический секс.

Женщинам-Девам лучше не
держать под контролем своего мужчину. Это не только
окажется вам во вред, но и
даст трещину в отношениях.
Попробуйте ролевые игры,
дайте свободу фантазии.
Это позволит разнообразить
вашу сексуальную жизнь и
стать чуть ближе друг к другу.
Весы. Этот год не станет
временем ярких событий в
отношениях с противоположным полом. Весь год вы будете пребывать в пассивном
состоянии. Однако если вам
посчастливится, и ваша вторая половинка сама найдет
вас, то отношения сложатся
удачно. Для тех, кто состоит
в отношениях, звезды советуют ценить партнера или отпустить, если не видите с ним
длительных отношений.
Мужчинам-Весам астрологи рекомендуют быть менее
зажатыми в сексе и раскрепоститься.
Женщины-Весы старайтесь
не общаться с мужчинами,
которые вас не уважают. Разделите ложе с тем, кого любите и не вступайте в случайные
связи.
Скорпионы. 2018 год будет
по-настоящему страстным.
Обладателям этого знака стоит только подмигнуть противоположному полу, как все
объекты желания у ваших
ног.
Мужчинам-Скорпионам не
стоит стесняться говорить то,
чего вы действительно хотите от вашего партнера в сексе,
этим вы укрепите отношения.
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Женщины-Скорпионы
должны помнить, что доминировать – это конечно хорошо, но иногда стоит уступить
партнеру. Покажите, что вы
действительно любите этого
человека.
Стрельцы. Отношения будут развиваться, исходя из
прошлого года, без явных изменений.
Мужчинам-Стрельцам лучше забыть, что вам кто-то
что-то должен. Ваши намеки
вряд ли поймут, а настроение
испортите и себе, и второй
половинке. Выражайте прямо свои чувства.
Женщинам-Ст р ельцам
стоит добавить в ваши отношения нотку романтики.
Приготовьте романтический
ужин или посмотрите вместе
кино.
Козероги. Звезды подготовили для вас сюрприз. На
протяжении всего года ваша
половинка не перестанет вас
удивлять.
Мужчины-Козероги увидят свою вторую половинку
с другой стороны. Каждый
день – новая поза из «Камасутры». Старайтесь не отставать от партнерши, иначе она
подумает, что она вам не интересна.
Женщины-Козероги ваша
сексуальная жизнь давно жаждала этого года. Ведь энергия из вас будет бить ключом,
важно направить ее в нужное
русло.
Водолеи. Ваши отношения
будут напоминать карусель:
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зимой – взлет вверх, весной
– спад, летом – опять взлет,
осенью – опять спад. Не позволяйте эмоциям завладеть
вами.
Мужчинам-Водолеям звезды обещают бурный курортный роман в конце июня
- начале июля, но закончится ли это чем-то серьезным,
сказать трудно. Отдайте
предпочтение чувственному
сексу, а не сексу без обязательств.
Женщинам-Водолеям будет сопутствовать Венера
в районе января. В связи с
этим вы станете более раскрепощенной и страстной,
чем порадуете своего партнера.
Рыбы. Чувственным рыбкам больше остальных знаков повезет в любви. Полны
красоты и обаяния вы смело
пойдете завоевывать сердца
противоположного пола.
Мужчины-Рыбы
станут
более заботливыми по отношению к их пассиям. Звезды
советуют вам избавиться от
излишней скромности и добавить чуть смелости. Покажите, что и вы умеете доминировать.
Вокруг женщин-Рыб будет
много сексуальных соблазнов, от которых трудно отказаться. Однако, держите
себя в руках и не совершайте
необдуманных поступков.
Подготовил
Владимир Цио,
член Молодёжной
организации журналистов
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ.

1 АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

Автозапчастини до
легкових автомобілів
Виготовлення номерних знаків
АВТОЗАПЧАСТИНИ

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

Автозапчастини за низькими цінами (067) 744-70-28

www.vivatcar.com

ШВИДКА ДОСТАВКА

(093) 963-13-50

Запчастини до японських, корейських
та європейських авто.

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

www.falcon-motors.com.ua
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Изготовление автомобильных прицепов,
высокого качества, надёжности
и функциональности

ПГТ Сутиски,
ул. Ленина, 114
тел.: (097) 246-79-36
(098) 390-55-83
www.tehnointercom.in.ua

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

46
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тел.: (093) 748-31-34,
(050) 461-44-55,
(096) 156-02-33
shambrik@gmail.com
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3 АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ
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АВТОСЕРВИСШИНОМОНТАЖ

СТО

Инжектор
Дизель Сервис

ТОВ “СИГНАЛ”
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА,
ОЧИСТКА ФОРСУНОК ИНЖЕКТОРА,
РЕМОНТ ХОДОВОЙ. РИХТОВКА ALU ДИСКОВ
НОВАЯ РЕЗИНА И ДИСКИ

вул. Скалецкого, 17
Тел.: (067) 743-19-71,
(067) 877-22-11,
(067) 664-98-03

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

ул. Айвазовского,
28-а
(096) 662-46-99
(067) 303-91-33

Аварійне відкриття автомобілів.
Виготовлення автоключів,
з транспондером (чіп-ключ).
Виготовлення ключів до замку.
Зміна секретності
Капітальний ремонт двигунів.
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт
головок блока циліндрів. Реставрація шатунів.
Шліфування колінчастих валів.
Державний технічний огляд усіх категорій

Вул. Пирогова, 31
(ТД «Бастилія»)тел.:
(096) 374-80-74
(093) 612-33-22
пров. Костя Широцького
(Щорса), 14А
Тех.ог.: (0432) 61-27-94,
(067) 431-88-43
Рем.цех:(098) 007-96-46,
(063) 103-31-51
2012signal@gmail.com

АВТОШТОРМ

ВИГОТОВЛЕННЯ: сайлентблоків, направляючих
супортів. РЕСТАВРАЦІЯ: ходової, алюмінієвих ричагів
(гарантія 50 тис.). БЕЗКОШТОВНА
ДІАГНОСТИКА ХОДОВОЇ. Відновлення задніх балок а/м
“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

тел.: (0432) 69-77-00
(067) 741-09-03

autoSPA

Центр сервісного обслуговування автомобілів. Професійна мийка, хімчистка, прання
килимів.
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО
Працюємо з 800 до 2200

вул. Брацлавська
(Островського), 107
тел.: (098) 746-94-72
(067) 131-46-24
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4 ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА
Продаж велосипедів та аксесуарів
ремонт та обслуговування велосипедів
Порошкова покраска рам та других компонентів
Підбір, продаж та встановлення авто-багажників
ремонт, обслуговування лиж та сноубордів

5
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вул. Пирогова, 135
(0432) 67-27-33
(098) 477-16-13
(063) 776-42-12

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ

51
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ

6 ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Вантажні перевезення до 3 тон
різних розмірів і об’ємів
(067) 799-03-16
(Renault, Газель)
52
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БУДІВЕЛЬНА ТА

7 СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА
ТОВ
«ГЕВІНЕР»

54

Надаємо послуги бульдозерів, автокра- вул. Липовецька, 6А,
оф. 501, ТЦ «Віват»
нів, самоскидів, екскаваторів.
тел.: (067) 430-80-82,
Пропонуємо геодезійні послуги та виве(067) 322-11-07,
(0432) 62-24-40
зення будь-яких будівельних матеріалів
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8 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Проектування, виготовлення та встановЗодчих,10
лення виробів з мрамору.
(067) 963-30-04,
(093) 485-48-58
Художня обробка каменю.
www.mramorvn.com.ua
Граніт (брущатка), кварцит, мармур.

ПрАТ
«Будматеріали»

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

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

Цемент «Зодчий»
Тримає міцно

тел.: (067) 430-64-96
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
(04334) 2-87-75
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10 ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ
ФОП Стасенко
Ламінат
«Затишний дім»

тел.: (0432) 69-83-81, 65-82-82, 65-82-81

Ламінат Kronopol, Platinum.
Шпатлівка Evrogips, Saten.
Сухі будівельні суміші Master

вул. Київська, 16
тел.: (0432) 67-15-85
(098) 227-23-17
(067) 236-00-05

Паркет, ламінат, двері,
садовий паркет, терасна дошка.
Продаж і встановлення

вул. Тімірязєва, 56
(067) 799-42-90
e-mail:
sanya025@inbox.ru

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

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “PLAZA PARK”)
тел.: (0432) 55-62-52,
вул. Чорновола, 14
55-43-43, (097) 786-70-57

11 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

ВБК - від фундаменту до даху

вул. Залізнична, 13

Асфальтування доріг, дворів приватного сектору, промислових територій,
парковок

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

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

ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
9
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
ФОП КОВАЛЕНКО О.Г.

ДОШКА

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

58

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19
27-59-87
(067) 490-79-28
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Копання криниць
в будь-яку пору року

Продаж і доставка кілець
70 та 80 см

(068) 210-98-21
12 ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Будівельно-монтажні роботи:
вул. Князів Коріатовичів
металочерепиця, профнастил,
(Свердлова), 7
т/ф. (0432) 67-14-02;
мансардні вікна, водостічні систел.: (067) 283 03 55,
теми,утеплювачі
(067) 430-80-46
www.abs.vn.ua
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13 АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ
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Підготовка документів: для будівельного паспорту, повідомлень про початок
будівництва, декларацій, дозволів; для введення об’єкту в експлуатацію.
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів
Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови
Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів
Оформлення документації на земельні ділянки
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вул. Соборна, 85,
каб. 12
тел.: (068) 786-31-30

ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)

65
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ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.

ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ

ТОВ «ПОДІЛЛЯТЕПЛОСЕРВІС»
Ремонт та сервісне обслуговування газових
приладів, котлів, колонок, монтаж систем
опалення, вентиляції, очистка води

66
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вул. Ак. Ющенка, 16
тел.: (0432) 57-40-56,
(067) 442-77-68
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КЛІМАТ БУД СЕРВІС

Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”.
Обігрівачі керамічні «Теплокерамік», інфрачервоні «ENSA»
Системи водопостачання та каналізації.
Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Миколи Оводова
(Козицького), 63
тел.: (0432) 67-16-66
(067) 409-17-89
e-mail: myteos@ukr.net

Вентиляція. Кондиціювання

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50
(067) 430-10-00, (073) 430-10-00

Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої
вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ
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16 ТЕХНІЧНІ ГАЗИ

17 НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі
68

69

(068) 388-54-55
(063) 478-47-70
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НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
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Гарантія якості. Індивідуальний дизайн.
Натяжні стелі комбінованих кольорів.
Натяжні стелі з нанесенням малюнку.
Гнучка система знижок. Гарантія 12 років
Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни висока якість.
Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання

тел.: (067) 917-88-61,
(093) 917-88-61
www.vip-deko.com.ua,
vipdeko.vin@gmail.com
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 14А

www.vinnicya.vn.ua

ЖАЛЮЗІ
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Жалюзі білі та кольорові,
москітні сітки
Швидко. Якісно. За розумні ціну

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.
ЖАЛЮЗІ

Металопластикові вікна та двері,
балкони, ролети, жалюзі
ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ

вул.Айвазовського 18-А,
(р-н «Ігроманії»),
вул.Київська 16, оф.206
(2поверх)
50-80-80 , 097-494-17-24
www.vikona.com.ua
вул. Нансена, 1а
тел.: (067) 322-28-10
(093) 780-88-41
(0432) 693-695
www.viknaroff.com

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

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

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ
високої якості з гарантійним
та післягарантійним сервісом

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

Вікна, двері, балкони
від виробника

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

Все від ВИРОБНИКА:
вікна та двері, балконні конструкції, енергозберігаючі склопакети,захисні ролети, гаражні ворота,
розсувні системи для балконів, дверей, терас
(механічні), фасадне скління та ін.
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ
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(0432) 69-41-52
(098) 302-29-20
(093) 889-60-40

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

www.vinnicya.vn.ua

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

19 ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ
Двері вхідні та міжкімнатні. Металопластикові конструкції. Накладки для дверей.
Ролети захисні. Дверна фурнітура.
vin-dveri.com.ua v7dveri.com.ua
Продаж вхідних та міжкімнатних дверей.
Переобладнання вхідних дверей. Монтаж
та сервісне обслуговування. Можливість
оплати частинами та продаж в кредит.
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Входные бронированые двенри с деревянными накладками.
Межкомнатные двери из массива дерева.
Кухни и мебель под заказ.
73

ул. К.Кориатовичей 194,
+38(068) 083-70-60;
ул. Шмидта 28,
+38(098) 462-02-52;
ул. Гонты 22-А,
+38(063) 401-30-23

вул. Батозька, 12
(Кірова),
склад №4
(096) 727-43-88
(068) 311-11-56
вул. К. Василенка
(30-лет Победы), д.9
ТД «АТОМ»
(096) 555-79-55
www.vipartwood.com

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

www.vinnicya.vn.ua

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

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

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

20 ВОРОТА ГАРАЖНІ, СЕКЦІЙНІ.

21 МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ
Болти, гайки, цвяхи, шайби, ланцюги, госптовари, сітка рабиця, канати сталеві, виробництво стропів
під замовлення
ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ”
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вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 62-14-41, 27-77-78
вул. Київська, 78
тел.: (0432) 55-42-58, 55-42-68

Виготовлення дитячих майданчиків, вул. Привокзальна, 40
тел.: (0432) 27-50-04,
тренажерних комплексів,
(050) 538-52-08
теплиць та парників,
e-mail:
sintez@vn.ua
а також будь-які вироби з металу
75

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

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА

23 ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

Лічильники електроенергії,
вул. Пирогова, 151А
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, тел.: (0432) 57-19-17
пускачі, стабілізатори напруги.
oblik@cdmaua.com
Діє гнучка система знижок!
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, 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
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вул. Пирогова, 151А, оф. 23
тел.: (0432) 57-51-57
факс: (0432) 57-19-19
оffice@energooblik.com.ua
www.energooblik.com.ua

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

Компенсація
реактивної потужності,
кабельно-провідникова продукція,
двигуни, автомати, ПЗВ, пускачі, щити,
світлотехнічна продукція

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

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

Мягкая мебель фабрики
«ВНД»
МЕБЛЕВА ФАБРИКА

Люстри, бра, світильники.
Світлодіодне освітлення.Лампи, джерела
світла.Розетки та вимикачі.Обігрівачі.
Тепла підлога.Лічильники теплоенергії

www.vndcompany.com.ua

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

Меблі на замовлення.
Доставка та монтаж безкоштовно.
Спальні, кухні, дитячі, офісні меблі;
меблі для магазинів та оптики.

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

вул. Келецька, 12а
(098) 721-22-01
вул. Некрасова, 58
(067) 232-34-80
вул. Порика, 28
(067) 430-12-42

САЛОНИ МЕБЛІВ.
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
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тел.: (063) 145-10-12

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

КОМПЛЕКСНА Кухні. Спальні. Вітальні. Шафи-купе.
Гардеробні. Дитячі. Офісні. Торгове
ОСЕЛЯ
обладнання

24 ЛЮСТРИ

25

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

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

www.vinnicya.vn.ua

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

Індивідуально виготовляєм меблі: кухні,
спальні, дитячі, шафи купе. Поклейка ПВХ.
Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника
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вул. Гонти, 39А,
оф. 104
(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03

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

26

ТОРГОВЕЛЬНЕ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

www.vinnicya.vn.ua
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27 ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ

ЄВГЕНІЯ

Пряжа вязальна, якісні тканини,
українська вишиванка, оформлення
картин в рамки

вул. Замостяньска, 31
(50-річчя Перемоги)
р-к «Урожай», ТЦ «Омега» 2 пов.
тел.: (0432) 26-75-83, 52-99-21,
52-98-28

САЛОН-МАГАЗИН ШТОР ТА ГАРДИН
Підбір гардин та оформлення вікон.
В асортименті магазину: штори,
гардини, карнизи, сонцезахисні системи, аксесуари.

вул. Пирогова 103 Б,
тел: (093) 903-79-05,
(063) 527-04-05
shtory-verdi.com.ua

ШТОРИ ТЮЛЬ
спеціалізований
салон-магазин

Килими. Ковдри.
Подушки.
Постільна білизна.

28 ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ

82
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Немирівське шосе, 15,
тел.: (0432) 55-10-14
(097) 133-34-33
вул. Коцюбинського, 78
вул. Юності, 18

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

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

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

www.vinnicya.vn.ua

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

30 СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ
Акваріуми

Акваріуми:

виготовлення, дизайн, сервіс

тел.:(097) 698-59-70
facebook:
Микола Паламарчук

31 АНТИКВАРІАТ
Покупаю дорого: монеты, награды,
значки, часы, статуэтки, бусы, старинные
АНТИКВАРИАТ документы, иконы, украшение и т.д.
ПРИЕДУ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС МЕСТО!

29 ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ
Коляски, манежі, кроватки,
ходунки, одяг, іграшки.
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32 СПОРТИВНІ ТОВАРИ
вул. Шмідта, 65

(0432) 55-21-82,
(067) 977-44-18
www.malatko.vn.ua
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(067) 901-51-14

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

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

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

35 ТА ОБЛАДНАННЯ

33 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Высококачественное повидло
и кондитерские начинки, также: джемы,
пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

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

МЕД ВІД ВИРОБНИКА

вул. 600-річчя, 15
(ТЦ «Уют»)
тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26
meduvsim.vn.ua

ДОСТАВКА ПО МІСТУ

www.vinnicya.vn.ua

36 КВІТИ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, САДЖАНЦІ
Декоративні рослини для:
квартир, офісів,
зовнішнього озеленення.
Супутні товари.

34 КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ

86

ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років
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вул. Р. Скалецького, 15
(067) 430-98-86
(050) 315-42-61

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

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

www.vinnicya.vn.ua

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

37 СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

ЗАКЛАДИ.
39 НАВЧАЛЬНІ
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ

38

КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.
Кабельна продукція.
Підключення до цифрового телебачення:
“VIASAT” і “EXTRA TV”

вул. Академіка Янгеля
(Фрунзе), 32
тел.: (0432) 69-38-46
69-32-59
(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

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

вул. Бевза, 34 (оф. 302)
тел.: (097) 935-74-04,
(093) 716-98-84
usa-laptops.com.ua
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ДОПОМОГА
СТУДЕНТАМ

Англійська, німецька,
французська, польська,
італійська для дітей та дорослих

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

Винницкий филиал Киевской школы практической астропсихологии
«Селена»

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

Дипломні роботи. Магістерські.
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

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

89

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

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ ТА СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ТРИДЕВ’ЯТЕ КОРОЛІВСТВО»

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

Дитячій навчальний заклад
позашкільної освіти з гуманітарним
напрямом. Студія всебічного розвитку.
Студія арт-мистецтв. Студія іноземних
мов

вул. М.Кошки, 7а, 3-й
поверх
Тел.: (093) 733-46-30,
(067) 409-46-95
вул. В. Стуса, 34
тел.: (068) 346-03-42,
(063) 449-09-71
www.bubble-flame.com.
ua

www.vinnicya.vn.ua
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41 АВТОШКОЛИ

40 ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ
Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас!
Артгрупа «Капітошка»!
Організація свят для дітей від 3до 12 років.
Завжди новий сценарій, ігри,
сюрпризи, музика, танці.

Тел.: (0432) 46-82-05,
46-17-93
(097) 131-94-31

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

Підготовка водіїв всіх категорій.
19 років досвіду!
Підготовили понад 200000 водіїв!
e-mail: profauto29@ukr.net
profauto.vinnitsa.com

Автошкола «7777» запрошує
на навчання водіїв категорій:
А, А1, В, С, С1

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

вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777
(097) 09-7777-9

www.avtoshkola7777.vn.ua

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

вул. Келецька, 62
(ЗОШ № 15)
тел.: (097) 011-14-11,
(063) 313-31-31
www.avtolider.vn.ua

Ми не йдемо на компроміс з ЯКІСТЮ!

вул. Зодчих, 10
(мікрорайон “Поділля”),
тел.: (0432) 50-41-71,
(097) 376-44-44
www.avtoshcola.com.ua

Професійна підготовка категорій «A», «B», «C». вул. Привокзальна, 38
WWW.
Ми піклуємося про якість освіти
(Вінницький коледж наAVTOSHCOLA.
ціонального університету
наших учнів.
COM.UA
харчових технологій)
(098) 222-38-37, (096) 698-59-58
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42 СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ
Найфункціональніший зал
у Вінниці. Набір дітей від 5-ти років
і дорослих. Кваліфіковані тренери

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

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ

43 ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА
ФОП
Горобець В.В

Оцінка майна для дарування
успадкування, купівлі- продажу та обліку нерухомості, автотранспортних засобів
та земельних ділянок. Виготовлення технічних
паспортів. Землевпорядні роботи.

вул. Хлібна, 3, кім. 7
тел.: (0432) 56-25-18
(067) 300-10-48

ТОВ «ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

Надання послуг по експертній оцінці нерухомого майна
(оцінка квартир, будинків, земельних ділянок, комерційної нерухомості, комунального та державного майна),
експертна оцінка транспортних засобів, обладнання,
майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування

пр. Юності, 18, оф. 507
(ТРЦ Дастор)
тел.: (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82
www.expert.prom.ua

ТОВ «Експерт-центр +»

пл. Героїв Чорнобиля,1,
офіс 235
(098) 376-80-80,
(097) 451-42-69

ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ,
СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ:

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
тел.: (0432) 67-06-12
(093) 504-17-86
(067) 359-44-56
(067) 657-03-90
e-mail: svb7@ukr.net

Оцінка нерухомості, земельних ділянок,
транспорту тощо для продажу, міни,
спадщини, дарування, застави.
ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”
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нерухомості, землі, транспорту, обладнання. Технічні звіти. Виготовлення технічних
паспортів.
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Весь спектр аудиторських, бухгалтерських,
консалтингових та юридичних послуг, які
виконуються висококваліфікованими аудиторами та досвідченими спеціалістами в сфері
фінансів, економіки, податків та права.
Досвід роботи більше 20 років!

Хмельницьке шосе,13, оф.
103-105
тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19
факс: (0432) 67-32-00
www.auditsl.com.ua

“КАПІТАЛ-ІНВЕСТ” Експертна оцінка нерухомості, земельних ділянок,

транспортних засобів, майна, бізнесу, інтелектуальної власності та ЦМК, бізнес-планування,
землевпорядні роботи, геодезія. Оцінка для цілей
оподаткування

вул. Пирогова, 74/17
тел.: (0432) 68-33-83
(097) 478-42-55
e-mail: kapitalinvest@utel.
net.ua
www. kapital-invest.com.ua

Оцінка будь-якого виду майна для
успадкування, продажу та обміну,
в т.ч. для оподаткування

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

www.vinnicya.vn.ua

АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

“ДОБРИНЯ І КО”

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

ВСІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ. вул. Соборна, 38/26
Юридична допомога.
тел.: (097) 904-79-14
Безкоштовні консультації

45 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

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

www.vinnicya.vn.ua
НОТАРІУС
ЄЛІСЄЄВА
Тетяна Юріївна
НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО
Володимир
Борисович

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

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

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
БЄЛАЯ
Оксана Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний
округ.
Договори купівлі-продажу, дарування,
довіреності, заяви, спадщина та ін.

вул. Київська, 4, оф. 207
(в приміщенні
Віноблдрукарні)
тел.: (0432) 67-10-56
(067) 383-32-82

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО

Оформлення договорів іпотеки,
застави, купівлі-продажу, обміну,
дарування. Засвідчення документів,
доручень та заповітів

вул. О. Довженка, 36
(Ленінградська)
тел.: (0432) 27-99-97,
(067) 900-09-92

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.
Субота, неділя - вихідний.

пр. Коцюбинського,
37/1
тел.: (0432) 26-36-14

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.
vinnotar@mail.ru

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (0432) 500-227
(063) 903-73-33,
(067) 508-48-51

Валентина
Василівна

НОТАРІУС
СОРОЧИНСЬКА
Ірина Георгіївна
НОТАРІУС
СТЕБЛЮК
Наталія
Володимирівна

47 НОТАРІУСИ
НОТАРІУС
Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:
ПАРФЬОНОВ
Пн.-Пт.: з 900 до 1800 без перерви.
Ігор Володимирович
Сб: з 900 до 1500, неділя - вихідний.
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м. Вінниця,
вул. Соборна, 85
тел. (0432) 56-26-79,
(097) 94-95-268
ip25@i.ua

пр-кт Коцюбинського,
буд. 38-Д, оф. 306
(0432) 60-21-03
(050) 813-43-49
(068) 383-65-63
notabene1007@i.ua
Замостянська, 27
Вінницький міський нотаріальний округ. вул.
(напроти міськ.ЗАГСу)
Графік роботи:
(0432) 26-57-35,
69-04-42
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.
(093) 769-78-50
00,
00.
Субота: до 17 неділя: до 13
(для виклику)

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1700.
Субота, неділя - за домовленістю.

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК
Олена Владиленівна

НОТАРІУС
ПАВЛЮК
Ірина Іванівна

46 ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

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

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо: Пн.-Сб.: з 1000 - 1800
Неділя - вихідний

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

НОТАРІУС
вул. 600-річчя, 19
Вінницький міський нотаріальний округ.
КУРБАТОВА
тел.: (0432) 51-32-64
Всі види нотаріальних послуг.
Світлана
sitronas@yandex.ru
Пантелеймонівна
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НОТАРІУС
ПАРФЬОНОВ
Ігор
Володимирович
НОТАРІУС
КОРОЛЬ
Олена
Миколаївна
НОТАРІУС
БІЛОУС
Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:
Пн.-Пт. - з 900 до 1800, без перерви
сб.- з 900 до 1500, неділя - вихідний.

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

www.vinnicya.vn.ua

ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ,
48 ТУРИСТИЧНІ
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Якова Шепеля, 23
Часи прийому:
(Примакова), оф. 4
Пн.-Пт.: з 9 до 17 , субота - з 8 до 14 ,
неділя - за домовленістю
00

30

30

00

e-mail: me76@mail.ru

Вінницький міський нотаріальний округ

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

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

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НОТАРІУС
КРИВЦОВ
Дмитро Валерійович

Часи прийому:
Пн.-Пт. з 900 до 1830
сб. з 1000 до 1400
Нд. - вихідний

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

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Тамара Петрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА
Інесса Євгенівна

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

вул. Визволення, 10,
оф. 1
тел.: (0432) 67-01-81
(067) 492-38-71
(063) 304-10-53
d.inna7101@gmail.com

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

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

olya-notarius@mail.ru

ТУРИСТИЧНА
АГЕНЦІЯ
І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

с. Комарово
Заміський клуб сімейного
(15 км від міста)
відпочинку. Великий будинок і
(067) 293-73-25
фінські будиночки. Карпатський
(066) 945-43-60
www.comarovo.com.ua
чан та баня на дровах.
ПП “Інтурист Вінниця”.
вул. Соборна, 91
Туристичні послуги по Україні та за
тел.:
(0432) 61-14-16
кордон - Єгипет, ОАЕ, Індія,
56-27-13
Тайланд, Домінікана.
(093) 02-00-556
Автобусні та авіатури до Європи
в Україні
ВІННИЦЯ-ЄЛЕНЯ ГУРА
+38 068 214-55-13(Viber)
Прямий рейс без пересадок
+38 073 030-04-87
у Польщі
Щоденний виїзд
+48 570-578-533(Viber)
з України та Польщі
vtsbus.net.ua

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Гоголя, 1, кв. 1
НОТАРІУС
(навпроти Універмагу)
Часи прийому:
КОВАЛЬОВА
Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
тел.: (0432) 69-30-11
Віра Миколаївна
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.
35-82-70
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тел.: (097) 501-14-55
(093) 830-39-96

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

вул. Грушевського, 6, оф. 2

тел.: (0432) 67-71-88
(096) 974-44-74

e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com
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50 WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ
ІНТЕРНЕТ КЛУБ

49 БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

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

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96,
(097) 949-52-12

51 РОБОТА

вул. Соборна, буд. 85, оф. 1,
тел. (050) 384-24-84,
(095) 280-65-75, (0432) 67-12-50
www.pereklad-vn.com.ua
letstranslete.vn@gmail.com
Всі види перекладів (усні та письмові),
вул. Пирогова, 23, офіс 50
vinwelcome.org.ua
нотаріальне засвідчення, легалізація документів,
57-85-53, 55-08-57,
проставлення штампу «Апостиль» в МінЮсті,
(098) 263-08-27,
МЗС, МОН, МОЗ, консульствах іноземних держав,
(067) 186-01-68,
підготовка документів на виїзд ПМЖ,
(063) 606-59-24,
(050) 503-93-26
працевлаштування, візові анкети
вул.
Пирогова, 23б
•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ
(0432) 69-29-29, 55-08-29
•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ
•АПОСТИЛЬ
(063) 634-28-28, (067) 99-067-45
•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
www.translation.ua

ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням
перекладів.
Проставлення апостиля, легалізація
документів. Візові анкети

БЮРО
ТЕХНІЧНИХ І
ЛІТЕРАТУРНИХ
ПЕРЕКЛАДІВ

52

lingua.com.ua

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ

АТЕЛЬЄ

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

вул. ВладиславаГородецького
(ЧервонихПартизан),2
тел.: (063) 318-65-52
(098) 72-61-797
(066) 763-66-97
e-mail: kati-z@mail.ru

Міланія

ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ:
- дитячих суконь;
-карнавальних костюмів;
- аксесуарів для будь-якого свята;
- індивідуальний пошив.

вул. О.Довженка, 36
(Ленінградська)
тел.: (097) 487-52-22,
(097) 401-81-34

Ательє «ТЕТЯНА»
Виконуємо всі види ремонту одягу, хутряних
і шкіряних виробів, а також індивідуальний
пошив (робочий одяг, прапори, постільна
білизна, сумки для тварин і багато іншого)

вул. Зодчих, 16
(під аркою)
тел.: ((096) 393-40-53

lingua.vn@i.ua
Салон-Ательє
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ТЕАТРАЛЬНОЕ
АТЕЛЬЕ ПРОКАТ
КОСТЮМОВ

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

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

www.vinnicya.vn.ua

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

ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05
(067) 422-02-75
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00
www.atele-arlekin.com

вул. Скалецкого, 7, 2 пов.

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

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ

53 КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
ФОП БУРАКОВСЬКИЙ ОВ

СЕРВІС-ЦЕНТР

РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD.
Швидко, якісно. Гарантія.
Телевізори та монітори б/в.
Купівля TV на деталі.

Витратні матеріали
- Оргтехніка
- Послуги по заправці
та відновленню картриджів
- Ремонт оргтехніки
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вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 16
(ЦМС “ЛОКОМОТИВ”)
тел.: (067) 263-32-00
вул. Хмельницьке шосе, 13
(каб. 113)

тел.: (0432) 60-34-21
(098) 799-60-19
www.dataprint.vn.ua
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ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

Продаж, монтаж, обслуговування: охоронної та вул. Соборна, 28, оф. 205
пожежної сигналізації; безпровідної сигналізації;
тел.: (0432) 69-32-44
відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та багатоквартирних домофонів; контролю доступу.
(097) 486-04-82
Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеокаe-mail: zapletnuk@mail.ru
мер та ін. обл. безпеки

Системи відеоспостереження.
вул. Академіка Янгеля
Відео-аудіодомофони.
(Фрунзе), 32
Системи контролю доступу. Охоронна
тел.: (0432) 69-38-46
та протипожежна сигналізація.
(097) 767-84-82
Справжня німецька якість від “Balter Security” www.starsat.com.ua
вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 26
БП “Ювілейний”, 9 поверх
тел.: (0432) 61-04-50
Запрошуємо до співпраці будівельні організації
(067) 430-10-00

ВІДЕОНАГЛЯД.
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ

56 РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

55 РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ
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ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА.

57 ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ
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Всі види поліграфічних послуг та вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70
сувенірної продукції
32-70-77
Дизайн. Зовнішня реклама.
Оформлення фасадів. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

58 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
Профессиональная художественная
ФОТО-ВИДЕО-СЪЕМКА. Свадебная и модельная. Монтажи, спецэффекты.
Сергей Сергеевич

Тел.: (097) 213-05-02
(093) 879-22-37
www.fotograf.vin.ua

Надаємо всі види фотопослуг: - весільна;
просп. Космонавтів, 20
- сімейна; - фото на природі; - портфоліо;
(вхід з двору)
- рекламна; - предметна. Фотозйомка свят,
тел.: (096) -70-22-368
корпоративів та урочистостей. Виготовлення
photoalbom.net.ua
фотокниг та картин на холсті. Сувенірна продукція.

Свадебная, семейная и детская
ул. Скалецкого, 15
фотосъемка. Печать фотокниг.
тел.: (096) 372-80-70,
Аренда фотостудии. Аренда декора
(073) 372-80-70

ВЕСІЛЬНА
ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА
Шовкодрук. Індивідуальні автонаклейки.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.
Реставрація фотографій, покращення якості фото

106

Від Олександри Харькової
та Сергія Пироговського

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

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

59 ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА
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ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв.
випускних вечорів

www.vinnicya.vn.ua

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

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

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

61

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

ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.
ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ

60 ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ

Солодощі та випічка.
Торти на замовлення

108
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вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94
(096) 827-39-69
www.akv.com.ua
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62 ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ

limo-lux.com.ua

63

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

(067) 405-53-55,
(063) 405-53-55
(050) 405-53-55
www.ikvaprokat.com

Прокат лимузинів у Вінниці.
Ласкаво просимо до світу
лімузинів

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

Святкове авто для обслуговування:
весіль, ювілеїв, днів народжень, зустрічей з
пологового будинку,
VIP-зустрічей.
Станемо прикрасою будь-якого свята.

www.vinnicya.vn.ua

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

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

САЛОНИ КРАСИ.
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА
Стрижка. Плетение косичек.
Немировское шосе,6
Покраска волос. Наращивание ногтей. тел.: (0432) 69-07-71,
Гель-лак покрытие.
(094) 903-47-71
Маникюр. Педикюр. Депиляция.

салон
краси
«ОКСАМИТ»

Наращивание ногтей (гель, акрил, гель-лак).
Все виды коррекции. Обучение.Наращивание ресниц
(классическое, 2D, 3D наращивание, коррекция, снятие,
материалы premium класса)
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100017058799489
Стрижки: жіночі, чоловічі, дитячі, креативні. Зачіски
будь-якої складності. Фарбування волосся. Кератинове
відновлення волосся. Ламінація. Біозавивка, хімічна
завивка. Нарощування вій. Покраска, архітектура брів.
Апаратний та комбінований манікюр. Покриття
гель-лаком. Гелеве покриття. Укріплення акриловою
пудрою. Малюнок, дизайн. Педікюр. Усі види макіяжу

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

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

110
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телефони:
(067) 935-29-49,
(093) 291-37-99
вул. Київська, 164
тел.: (068) 117-19-21,
(063) 229-72-03
vk.com/id276527484
instagram.com/salon_
oksamit

ул. Архитектора
Артынова, 51
тел.: (067) 274-91-48
www.tattoo.vn.ua
Хмельницьке шосе, 23
тел.: (097) 660-41-13,
(093) 696-05-14
lux_studio_
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МАРСЕЛЬ
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Ресторан на 120 місць. Жива музика. Найвишуканіші європейські традиції. Готель
класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.

вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77
(067) 493-00-02
(093) 493-00-02

Банкетний зал 40 зал, VIP-зал - 20 чол.
Кейтерінг.
Українська та Європейська кухні.

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

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

вул. Бучми, 143
тел.: (0432) 61-27-04,
27-77-35
(063) 277-78-00
(067) 770-00-32

Подаруйте собі незабутню
атмосферу свята!

РЕСТОРАН
ФАТА
МОРГАНА

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

65 ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

www.prestigehall.vn.ua
Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне
паркування. Українська та європейська
кухня. Чудове місце Вашого відпочинку

112

тел.: (0432) 56-76-97
69-11-90
(067) 715-97-67

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

вул. Перемеля,1
Старе місто
тел.: (097) 346-33-41

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

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького
шосе
тел.: (0432) 56-74-99
(098) 002-92-86

Великий зал на 300 осіб
Маленький номер на 100 осіб
VIP кабіни для 12 осіб
9 альтанок від 6 до 30 осіб

Об’їзне щосе біля Зах.
автовокзалу
тел.: (0432) 43-90-34,
(067) 774-52-00
http://dykanka.vn.ua

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

2-й км. Хмельницького шосе

смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси
тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87
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Елітний комплекс відпочинку пропонує:
банкетна зала 180 чол., VIP зала 30 чол.,
оренда альтанок з мангалами від 500 грн,
будиночків від 700 грн, лазня від 200 грн

с. Зарванці, вул. Зоряна,1

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

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

114
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тел.: (0432) 52-91-44,
52-91-33,
(096) 594-76-76
(063) 165-09-90
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67 ТЕАТРИ.КІНОТЕАТРИ
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68 САУНИ

сауна
«Дар’я»

Баня за містом зі ставком, камінним
залом та готельними номерами.
Чудове місце для релаксації
та відпочинку
Сауна, інфрачервона сауна, басейн з
гідромасажем, фітобочка, більярд,
кімната відпочинку
«Аквамарин» спортивный комплекс для всех!
Индивидуальный подход –
наш имидж!
Цілодобова баня на дровах,
сауна, басейн.
Все для Вашого гарного відпочінку!
118

с. Широка Гребля
тел.: (098) 803-25-43
вул. Тимірязева, 3
тел.: (097) 864-99-59,
(063) 937-01-03
ул. Острожского, 55
тел.: (0432) 61-73-84

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

70 СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

69 ГОТЕЛІ
Готельний комплекс та хостел.
Тиврівське шосе, 2
Помірна ціна за гарну якість , від 80 тел.: (0432) 27-37-13,
27-09-60,
до 300 грн. Шведський стіл.
(067) 433-30-26
Ресторан, зали 55, 32, 15 місць
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ
Здоровий хребет та суглоби
без операцій та ліків

Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

Пропонуємо повний спектр УЗД для всіх
бажаючих будь-якого віку – від
доплерографії до 4D обстеження вагітних.
На Вас чекає найсучасніше обладнання та
кваліфікований персонал.

www.vinnicya.vn.ua
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пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

тел.: (0432) 52-91-03
(068) 334-50-15
вул. А. Кримського
(Ленських Подій), 50
тел.: (0432) 57-05-17
(096) 360-22-57
(067) 988-97-40
www.kovalenko.vn.ua
вул. М.Амосова, буд. 6, каб. 1
Тел.:(0432) 50-79-79,
(067) 92-20-963,
(093) 00-40-845

medilux.com.ua

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

Ми лікуємо кожного і дякуємо
Вам за довіру!

вул. Київська, 136-Г
(0432) 66-48-60
(068) 955-30-30
(063) 955-30-30

72 ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Деркач
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

122

Кандидат педагогічних наук, доцент
практичний психолог, арт-терапевт
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СІМЕЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ
Семейный психолог Евсеева окажет:
1. Индивидуальные и семейные консультации
2. Психокорекция с детьми и подростками
3. Тренинги родительско-детских отношений
«Семья-инструкция к применению»
«Пути семейного счастья» (решение конфликтов)
Психологическая подготовка к школе

123

тел.: (050)-245-89-54,
(096)-566-28-51,
(093)-075-83-05
e-mail: derkach_art@
ukr.net

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82
www.evseeva.in.ua
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Чумаченко
Вячеслав
Владимирович
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57-91-40,
Винницкий семейно-консультативный тел.: (0432)
59-71-54,
психоаналитический кризисный центр.
(050) 515-53-60
Сексолог, психолог-психотерапевт.
www.psy-guide.com.ua

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ

ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

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

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

«ЮПІТЕР»

ЦІЛОДОБОВО

Цілодобова ветеринарна допомога. Хірургія,
акушерство, гінекологія та терапія всіх рівнів
складності. Стаціонар. Вакцинація.
Лабораторно-діагностичні послуги. Виклик лікаря
Виклик лікаря (067) 430-94-91

124

Хмельницкое шоссе,
103-А
тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01
www.viphvist.com.ua
вул. Нансена, 1А,
(0432) 57-65-15
(067) 430-80-25
вул. Костянтина
Василенка, 16
тел.: (067) 430-80-28
(0432) 60-20-33

125
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ПРАЙС НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ БЛОКІВ

Назва

Розмір, см2

К-ть місяців К-ть виходів

Ціна, грн

Блок внутрішній мінімальний

20

6/12

2/4

500/690

Блок внутрішній стандартний

40

6/12

2/4

590/890

Блок внутрішній потрійний

60

6/12

2/4

690/1100

Блок на обкладинці (1 сторінка)

40

3

1

890

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка)

50

3

1

550, 450, 550

Перша сторінка в довіднику

225

3

1

890

Сторінка внутрішня (в довіднику)

225

3

1

690

Друк візиток (1000шт.)

300/330

Друк флаєрів (1000шт.)

400/450
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