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ВИЇЗНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ-ЗА І ПРОТИ

Красиво і не стандартно, менше 
повсякденності, більше романтики і 
магії, менше офіціозу - більше розку-
тості і свободи, більше уваги тільки 
вам двом. Вагомішою та особливішою 
подію зробять і обітниці, що їх моло-
дята зможуть самі написати та скла-
сти у присутності найрідніших людей.

Незаперечні плюси виїзної цере-
монії – це будь-який зручний для вас 
і ваших гостей час. Якщо в ДРАЦС за 
прийнятну для вас годину проведення 
церемонії ви ще маєте поборотися з 
іншими парами, то виїзна церемонія 
повністю підстроюється під вас. ви 
можете організувати її під час заходу 
сонця або на світанку (кому як подо-
бається), у точний час вашого знайом-
ства чи ще в які-небудь особливі годи-
ни. Організовуючи виїзну церемонію, 
ви, насамперед, маєте визначитися з 
місцем, де вона буде відбудись. Розгля-
дайте варіанти, з якими у вас пов’язані 
романтичні спогади, ну і не забувай-
те про зручність обраного місця. На-
приклад, гарне місце на території ре-
сторану, де буде проходити весільний 
бенкет.Текст церемонії, написаний 
тільки для вас. Ваша історія знайом-
ства унікальна, і її не можна внести в 
жоден шаблон. Тому і слова, сказані в 
цей особливий момент, повинні пере-
давати всю силу вашого кохання. Ви 

також можете вимовити популярні на 
заході клятви один одному.Головни-
ми атрибутами виїзної весільної це-
ремонії є арка, під якою відбувається 
реєстрація шлюбу, столик та килимо-
ва доріжка. Доречними будуть і кілька 
рядів крісел для присутніх гостей.

Але ви повинні памятати, що виїз-
на церемонія одруження не рятує вас 
від необхідності реєстрації шлюбу 
в РАЦСі. Всерівно прийдеться їхати 
туди в    день весілля або на день рані-
ше, щоб офіційно зареєструвати свої 
відносини. По суті, виїзна весільна 
церемонія – це не більше, ніж гарна 
бутафорія.Потурбуйтесь про ведучо-
го вашої церемонії. У переліку послуг 
ДРАЦС є «виїзна реєстрація», коли 
досвідчений працівник  приїжджає в 
зазначене вами місце і проводить офі-
ційний обряд одруження. Але також 
ви можете підібрати іншого ведучого, 
що спеціалізується не тільки на прове-
денні, але й на організації і написанні 
текстів для таких церемоній. У цьому 
випадку, ви маєте окремо зареєстру-
вати шлюб, а потім уже організувати 
виїзну церемонію. А ще, на мою дум-
ку, виїздна церемонія буде програвати 
одруженню в приміщенні ДРАЦС тим, 
що ця будівля будувалась і оздоблю-
валась спеціально для таких подій, і 
навіть атмосфера у ньому вже є свят-
ковою. І тут ви будете застраховані від 
“проколів” ведучих, бодосвіду у пра-
цівників ДРАЦС значно більше.

Але головне щоб і після весілля між 
вами залишалось чисте та справжнє 
кохання і взаєморозуміння. І тоді все 
у вас буде добре.

Галина Левицька,
начальник Вінницького міського

відділу ДРАЦС
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У ВАС ЛЕТОМ ОТПУСК!
Вы мечтаете о море. И эти мысли уносят Вас 

на тёплый пляжный песочек к пенистым вол-
нам Черного моря. И все городские проблемы, 
рабочие моменты остаются за пределами ку-
рорта. Остановите свой выбор на базе отдыха 
«Антей» у моря в центральном районе села Ку-
рортное Одесской области в Украине.

Берег Черного моря с широким пляжем и во-
дными развлечениями в шаговой доступности 
от корпусов базы. В «Антее» предлагают недо-
рогой семейный отдых в Курортном у моря. 
Четыре капитальных трёхэтажных корпуса с 
номерами со всеми удобствами, балконами, де-
ревянной мебелью, кондиционерами, телевизо-
рами-плазма и холодильниками.

Корпуса базы выстроены таким образом, 
что море и пляж просматривается почти со 
всех балконов номеров. Здания образуют вну-
треннюю ухоженную территорию с элементами 
ландшафтного дизайна. Рядом находится сто-
ловая с линией раздачи, поэтому отдыхающие 
часто здесь обедают, ужинают, общаются, уз-
нают новости из интернета (Wi-Fi здесь входит 
в стоимость проживания). Для детей на тер-
ритории оборудована детская площадка с гор-
кой, качелями и спортивными снарядами. Для 
взрослых гостей у пляжа и моря работают два 
бара. Есть крытые беседки с мангалами, в ко-
торых можно организовать пикник с шашлыч-
ком. Есть бильярд, настольный теннис. Гости, 
приехавшие на авто, могут не волноваться - 
есть парковка.

Базы отдыха семейного формата, к кото-
рым принадлежит «Антей» имеют свои явные 
преимущества – спокойный, организованный 
отдых с питанием в комфортных и недорогих 
номерах. И в то же время рядом с морским пля-
жем, барами и развлечениями. Вы почувству-
ете совершенно новый отдых в номерах базы 
отдыха на Черном море в Курортном Одесской 
области.

На базе отдыха «Антей» понравится отды-
хающим любой возрастной категории – от ма-
лышей до людей почтенного возраста. Удачное 
расположение базы отдыха в экологически чи-
стом месте Одесского региона позволяет отдох-

нуть на море недорого с детьми.
База отдыха «Антей» в Курортном распо-

лагает одно-, двух-, трехместными номерами 
повышенной комфортности. Теплое море, ла-
сковый песок, чистый пляж, яркое солнышко, 
приятные люди – никого не оставят равнодуш-
ными.

Также вашему вниманию предлагаются про-
гулки по Черному морю и Днестровскому ли-
ману, до одного из древнейших городов мира – 
Белгорода-Днестровского, с богатой историей, 
добрыми людьми и самой главной изюминкой 
края – средневековой крепостью, возвыша-
ющейся на берегу Днестровского лимана. На 
территории крепости в летнее время система-
тически проходят международные рыцарские 
бои, фестиваль «Фортеця» с участием звезд 
украинской эстрады, разнообразие многона-
циональной кухни позволят вам насладиться 
вкуснейшим шашлыком и попробовать вкус-
нейшие вина нашего края. Недалеко от поселка 
находится центр культуры и вина«Шабо», где 
вы можете побывать на экскурсии в настоящих 
винных погребах, продегустировать и приобре-
сти различные вина.

Приглашаем всех желающих провести от-
пуск на базе отдыха «Антей», как в песне Уте-
сова — у самого Черного моря — в поселке Ку-
рортное, Одесская область, Украина. Коллектив 
нашей базы отдыха основательно подготовил-
ся, чтобы угодить каждому нашему гостю. От-
дых у нас подарит отдыхающим массу положи-
тельных эмоций, привезенных из отпуска.

Поселок Курортное, где расположена база 
отдыха, предлагает невероятное количество 
развлечений и мест отдыха на любой вкус.

Контакты:Украина, Одесская обл.,
с. Курортное, ул. Набережная, 46/1а

№ Тел.:+38 067 592 9829
№ Тел.:+38 067 708 5338
№ Тел.:+38 066 297 2269
№ Тел.:+38 063 372 5608

Viber:+380662972269 
Skype: yriiantohii

E-mail:order@antey.od.ua 
E-mail: kurort.antey@gmail.com

WWW:http://antey.od.ua
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БЕРЕЖІТЬ ЛІС ВІД ПОЖЕЖІ!    

У літній період значно погіршуєть-
ся обстановка з виникненням пожеж. 
В умовах спекотної погоди, яка зараз 
встановилася на вулиці, громадяни, 
рятуючись від спеки, виїжджають до 
річки чи лісу. Масового характеру по-
ходи на природу набувають у вихідні 
дні. На жаль, не завжди відвідувачі лі-
сових масивів пам’ятають про правила 
пожежної безпеки. Тоді, у кращому ви-
падку, споживацькі інтереси горе-від-
почивальників закінчуються купами 
сміття, а у гіршому – масштабними лі-
совими пожежами.

Кинутий недопалок, незагашене ба-
гаття, недотримання правил пожежної 
безпеки під час відпочинку у лісі мо-
жуть стати причиною справжньої еко-
логічної катастрофи.

Пожежі в лісі бувають низові, під-
земні і верхові. При низових пожежах 
горить трава, гілки, нижні частини де-
рев, корені, що виступають над землею. 
Швидкість поширення – від 1 м. до 3 м. 
на хвилину. Пожежа розростається у 
велику за 10-14 годин.

Верхова швидка пожежа можлива 
при сильному вітрі: вогонь просу-
вається кронами дерев зі швидкістю 
від 6 до 90 і більше метрів на хвилину. 
Вітер розносить палаючі гілки і іскри, 
що підпалюють ліс за десять метрів 
попереду і створюють нові вогнища 
пожежі. Якщо ви натрапили в лісі на 
невелику пожежу, то негайно вжийте 
заходів, щоб зупинити її, одночасно 
пошліть кого-небудь за допомогою у 
найближчий населений пункт або ліс-
ництво.

Невелику пожежу може зупинити 

група із 3-6 чоловік без спеціальних 
засобів, збиваючи полум’я віником із 
зелених гілок, мішковиною, брезентом 
або одягом. Вогонь треба змітати або 
збивати в бік вогнища, пожежі, неве-
ликі язики полум’я затоптувати ногами.

Якщо не вдається загасити пожежу 
і є загроза вашому життю, треба не-
гайно виходити в безпечне місце. Йти 
потрібно у невітряну сторону, перпен-
дикулярно до краю пожежі просіками, 
берегами струмків, рік. При сильному 
задимлені рот і ніс необхідно прикри-
вати мокрою ватно-марлевою пов’яз-
кою, рушником, частиною одягу.
Пам’ятайте, що в лісі не можна ку-
рити, викидати непогашені сірники, 
недокурки, бо це все може спричини-
ти виникнення пожежі. Категорично 
забороняється розпалювати в лісі ба-
гаття. Для цього є спеціально відве-
дені місця відпочинку, у яких при ро-
зведені вогнища треба дотримуватись 
певних правил. Розпаливши вогонь, 
правильно і обережно поводитись з 
ним. Пам’ятайте, що він може перетво-
ритись на злу стихію, на ворога всього 
живого.
Працівники лісу щиро вдячні тим меш-
канцям краю, які бережно ставляться 
до лісу, охороняють його спокій і тишу.

Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва

ДП «Вінницький лісгосп»
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ЯКІ ІКОНИ МОЖУТЬ БУТИ У ВАС В ДОМІ

У будинку кожного православного христия-
нина напевно знайдеться хоч одна ікона. Перед 
іконами моляться, просять підтримки і допом-
оги. Але не багато простих обивателів, обізнані 
в православних канонах і правилах, знають, які 
ікони обов’язково повинні бути в будинку.

В першу чергу, це ікона з ликом Ісуса Хри-
ста. Найбільш відомі і поширені серед них Спас 
Вседержитель, Спас Нерукотворний. Перед іко-
нами Христа часто моляться про зцілення від 
серйозних хвороб, недуг.

Також в будинку повинен бути образ Бого-
родиці, Божої Матері, Святої Діви Марії. Вона 
- втілення всеосяжної любові і прощення, тер-
піння і смирення, мудрості. Таких ікон дуже 
багато: Казанська, Володимирська, Почаївська, 
Покрова, Семистрільна, «Нев’янучий цвіт». У 
Богородиці просять про здоров’я, сімейне бла-
гополуччя, про дітей, хорошого чоловіка. Божа 
Мати вважається більшою мірою покровитель-
кою жінок. Тому цю ікону, разом з образом Ісуса 
Христа, беруть на вінчання, а потім вони зали-
шаються в будинку оберегом родини.

Якщо говорити про Святих, найбільш шано-
ваним є образ Святого Миколая Угодника, або, 
як його ще називають - Чудотворця. До нього 
звертаються в надії вирішити важку ситуацію, 
вийти з безнадійного становища. А також пред 
його образом моляться про зцілення.

Ці три ікони в будинку - оберіг сімейного 
благополуччя і символ гармонії. Також у кожної 
хрещеної православної людини є особистий по-
кровитель, Святий, чиє ім’я йому дали при хре-
щенні. Образ цих Святих називаються іменни-
ми. Вони обов’язково повинні бути в будинку.

Крім того, особливим оберегом будинку буде 
ікона Семистрільна Богородиця. Розташована 
навпроти вхідних дверей або над входом в го-
ловну кімнату будинку, вона оберігає родину від 
сварок, пліток і від злих людей, які з недобрими 
намірами входять в будинок, а сам будинок - від 
грабіжників.

Також незайвим буде розміщення в будинку 
ікони Святої Животворящої Трійці - три ангела, 
як символа єднання і любові. Крім того, є ікони, 
що зображують Господні свята і Божої Матері: 
ікона Хрещення, Стрітення, Благовіщення, По-
крова Божої Матері. Самою сімейної серед та-

ких ікон є «Різдво Христове».
Не варто розміщувати у себе в будинку за-

надто багато ікон. Крім того, до ікон потрібно 
ставиться з повагою. Вони не повинні бути зат-
кнуті десь у кутку, де вони обділені необхідною 
увагою. Краще всього, якщо в будинку буде 
червоний, святий куточок з іконами, або іконо-
стас. Це має бути видне, красиве, зручне місце 
на стіні або в кутку, бажано в головній кімнаті 
будинку або там, де ви часто молитесь, якщо 
цей обряд ви не обходите стороною. Крім того, 
незайвим буде розміщення ікони в дитячій, де 
Святий образ буде оберігати вашу дитину.

Якщо ікони стоять на полиці, комоді, сер-
ванті і т.п., то під них прийнято стелити сер-
ветку-пелену, красиво прикрашену, вишиту або 
мереживну. Поруч з іконами бажано не ставити 
сувенірчики, статуетки, «мирські» книги. Фото-
графії та картини, годинники теж повинні бути 
в стороні від ікон. Також недоречно буде поста-
вити їх поруч з телевізором. І ні в якому разі ні-
чого не повинно бути над іконами.

Бажано поруч з іконами в свята або читаючи 
молитву запалювати свічку чи лампадку. Їх по-
лум’я - символ очищення дому та символ віри, 
«горіння до Бога». Ікони зараз є різноманітні - і 
подорожче, і поскромніше. Є й паперові, і пи-
сані іконописцем, прикрашені сріблом і камін-
ням. Крім того, багато рукодільниць вишивають 
ікони. Всі вони повинні бути освячені в храмі. 
Але головне, щоб до них у вашому будинку 
ставилися з повагою і шануванням, тоді Святі 
образи будуть справжніми оберегами і поміч-
никами родини.

Роман Крохмалюк,
член Молодіжної організації журналістів
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ЯК ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У 

СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Ще у січні 2016 р. було створено Комісію з пи-

тань розгляду скарг у сфері державної реєстра-
ції.

Раніше існувала єдина можливість повернути 
незаконно перереєстроване майно - це зверну-
тись до суду. Процедура могла затягнутись на 
місяці і навіть роки, і не завжди майно повер-
талось до законного власника в повному обсязі.

Тепер існує альтернативний спосіб поверну-
ти незаконно відчужене майно – звернутись до 
Комісії з питань розгляду скарг у сфері держав-
ної реєстрації. Для тих, хто вирішив звернутись 
до Комісії, далі - коротка інструкція, як це зро-
бити.

Коли виявлено факт незаконної перереєстра-
ції майна (це легко зробити за допомогою си-
стеми SMS-сповіщення, завдяки їй законний 
власник отримає інформацію про будь-які 
реєстраційні дії, які вчиняються без його відо-
ма), у першу чергу звертаються до правоохорон-
них органів. Наступний крок - Комісія з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Далі постраждала сторона повинна юридич-
но грамотно оформити скаргу, яку подають на 
розгляд до Комісії. Усі вимоги до оформлен-
ня прописані у Законі України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» та “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань”, останні зміни до яких 
внесено з урахуванням положень, що прописані 
в новому Антирейдерському законі.

Вимоги наступні:
1. Повне найменування (ім’я) скаржника.
2. Якщо скарга подається представником 

скаржника, то найменування (ім’я) скаржника.
3. Місце перебування чи проживання (для 

фізичних осіб), для юридичних осіб – місце зна-
ходження.

4. Реквізити рішення державного реєстрато-
ра, яке підлягає оскарженню (у сфері нерухо-
мості).

5. Зміст оскаржуваного рішення (дії чи без-

діяльності).
6. Норми законодавства, що були порушені, 

на думку скаржника.
7. Обставини, якими скаржник обґрунтовує 

свої вимоги.
8. Підписи скаржника або його представника.
9. Дата складання скарги.
10. Відомості про наявність чи відсутність 

судового спору з порушеного у скарзі питання.
11. Скарга розглядається лише за умов, якщо 

вона подана особою, що може підтвердити факт 
порушення її прав (стосується лише сфери не-
рухомості).

12. Якщо скарга подається представни-
ком скаржника, то до скарги додається або 
довіреність, або інший документ, що під-
тверджує його повноваження, або копія такого 
документа, засвідчена у встановленому порядку.

13. За наявності до скарги додаються копії 
документів, що підтверджують порушення прав 
скаржника.

Найважливіше те, що скаргу Комісія розгля-
дати не буде, якщо її подано з порушенням хоча 
б одного з зазначених вище пунктів. 

Комісія - це колегіальний, консультатив-
но-дорадчий орган, який скликається двічі 
на тиждень та у формі засідання розглядають 
скарги, які надійшли. Для початку скаржники, 
їх представники виступають з доповіддю, у якій 
роз’яснюють суть скарги, з якою звернулись. 
Далі слово надають іншим зацікавленим осо-
бам та державним реєстраторам. Після виступів 
члени Комісії ставлять питання до осіб, які 
звернулись зі скаргою.

Детально вивчивши матеріали, члени Комісії 
неупереджено вирішують питання, з яким звер-
нулись. Прийняття рішення відбувається коле-
гіально, шляхом голосування, за результатами 
якого члени Комісії готують ґрунтовний вис-
новок. Але потрібно пам’ятати, що, по-перше, 
Комісія - не суд, і не стане розглядати корпора-
тивні спори підприємств, а, по-друге, Комісія не 
остання інстанція. Її рішення може бути оскар-
жено у суді.

Я.Цуркан,
завідувач сектору Управління державної 

реєстрації ГТУЮ у Вінницькій області



12

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

ОТРИМАНИХ З 1 СІЧНЯ 2017 р.
25.03.2017 р. набрав чинності За-

кон України від 23.02.2017 № 1910-
VIII «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо 
оподаткування спадщини» (далі – 
Закон № 1910).

Зазначеним Законом, зокрема, 
спрощено оформлення спадщини 
для найближчих родичів спадкодав-
ця, які з 1 січня 2017 р. мають право 
на спадкування. Так, встановлено, 
що за нульовою ставкою податку 
на доходи фізичних осіб оподат-
ковуються об’єкти спадщини, які 
успадковуються не тільки членами 
сім’ї спадкодавця першого ступеня 
споріднення, але й об’єкти спад-
щини, що успадковуються членами 
сім’ї другого ступеня споріднення.
Відповідно до п.п.14.1.263 п.14.1 
ст.14 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) з урахуванням змін, 
внесених Законом № 1910, членами 
сім’ї фізичної особи другого ступе-
ня споріднення вважаються її рідні 
брати та сестри, її баба та дід з боку 
матері і з боку батька, онуки.

Аналогічні зміни внесені і до по-
рядку оподаткування подарунків, 
оскільки вони оподатковуються 
згідно з правилами, встановленими 

для оподаткування спадщини. Тоб-
то, подарунки від родичів першого 
та другого ступеня споріднення бу-
дуть також оподатковуватися за ну-
льовою ставкою.

Разом з цим, доходи у вигляді да-
рунка, нараховані (виплачені, на-
дані) платнику податку юридичною 
особою або фізичною особою – під-
приємцем, оподатковуються на за-
гальних підставах, передбачених 
ПКУ для оподаткування додатково-
го блага, тобто за ставкою 18%.

Водночас, Законом № 1910 вста-
новлено, що у разі спадкування 
будь-яких об’єктів спадщини, які 
оподатковуються за нульовою став-
кою, оціночна вартість таких об’єк-
тів з метою оподаткування не визна-
чається.

Якщо об’єкти, подаровані платни-
ку податку, оподатковуються за ну-
льовою ставкою, оціночна вартість 
таких об’єктів з метою оподаткуван-
ня не визначається.

В інших випадках отримання до-
ходів у вигляді об’єктів спадщини/
дарунків об’єктом оподаткування 
є оціночна вартість таких об’єктів 
спадщини/дарунків, визначена згід-
но із законом (п.174.8 ст.174 ПКУ).

Відповідно до п.1 розділу II 
«Прикінцеві положення» Закону № 
1910 він застосовується до доходів, 
отриманих починаючи з 1 січня 
2017 р. платником податків у ви-
гляді спадщини/дарунка.

Домбровська Інесса Євгенівна,
приватний нотаріус

Вінницького міського нотаріаль-
ного округу
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ
Процес державної реєстрації неру-

хомості – сфера, яка ніколи не втрачає 
своєї актуальності. Поширені питання, 
які виникають у громадян:

У які строки проводиться державна 
реєстрація прав?

Заява, з якою звертається особа до 
державного реєстратора реєструється 
невідкладно. Усі інші дії ( в залежності 
від того, що саме Ви реєструєте) – після 
реєстрації заяви, але не пізніше 5 робо-
чих днів, а для обтяжень та іпотек – не 
пізніше 2 робочих днів.

Який документ отримують за резуль-
татами проведення державної реєстра-
ції?

За результатами державної реєстра-
ції за бажанням можна отримати витяг 
з Державного реєстру прав з підписом 
та печаткою реєстратора. Цей витяг 
буде свідчити про проведену державну 
реєстрацію.

Яким чином зареєструвати заяву про 
заборону?

Якщо Ви вирішили зареєструвати 
заяву про заборону вчинення реєстра-
ційних дій, то Ви знову маєте зверну-
тися до державного реєстратора. Таку 
заяву він невідкладно реєструє у базі 
даних. Протягом 10 робочих днів після 
реєстрації вказаної заяви власник має 
подати замість заяви рішення суду про 
заборону вчинення реєстраційних дій.

Чи залишаться у реєстраційній справі 
паперові копії документів, на підставі 
яких виникає чи припиняється право 
власності, чи повертаються власнику?

Копії документів, на підставі яких 
було проведено реєстраційні дії, збері-

гаються в електронному форматі (їх 
відскановує реєстратор під час прове-
дення реєстрації). А оригінали повер-
таються заявнику.

Після проведення реєстрації куди від-
правляються сформовані реєстраційні 
справи та, відповідно, де вони зберіга-
ються?

Сформовані у паперовій формі 
справи зберігаються виключно вико-
навчими органами міських рад міст 
обласного та/або республіканського 
Автономної Республіки Крим значен-
ня, Київською, Севастопольською місь-
кими, районними, районними у містах 
Києві та Севастополі державними ад-
міністраціями за місцезнаходженням 
зареєстрованої Вами нерухомості.

Чи існує можливість провести держав-
ну реєстрацію майна за прискореними 
строками?

Особа має право здійснити приско-
рену реєстрацію прав на нерухоме май-
но за два робочі дні, за один день та за 
2 години з моменту прийняття заяви. 
Питання полягає лише у тому чи готові 
Ви додатково платити за таку послугу 
до 8000 гривень.

Яна Цуркан,
завідувач сектору

УДР ГТУЮ у Вінницькій області
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16 квітня 2017 року набрала 
чинності постанова Кабінету 
Міністрів України від 01.03.2017 
№ 118 «Про затвердження Пра-
вил оформлення віз для в’їзду в 
Україну і транзитного проїзду 
через її територію». Зокрема, ска-
совано процедуру оформлення 
запрошень для в’їзду в Україну у 
Державній міграційній службі, а 
відповідно до підпункту 2 пункту 
7 Правил підставою для оформ-
лення короткострокової візи є, в 
тому числі, нотаріально посвід-
чене запрошення фізичної особи 
(громадянина України, іноземця 
або особи без громадянства, які 
на законних підставах тимчасово 
або постійно проживають на те-
риторії України).

Запрошення повинно містити:
щодо фізичної особи, яка запро-

шує: 1) прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи; 2) реквізити її па-
спортного документа та посвідки 
на постійне чи тимчасове прожи-
вання (для іноземців та осіб без 
громадянства); 3)адресу прожи-
вання;

щодо фізичної особи, яку за-
прошують:  1) прізвище, ім’я, по 
батькові запрошеної особи; 2) ві-

домості про її дату народження; 3) 
відомості про її місце народжен-
ня; 4) відомості про її громадян-
ство; 5) реквізити паспортного 
документа; 5) місце проживання; 
6) мету поїздки; 7) період запла-
нованого відвідання України; 8) 
кількість в’їздів в Україну; 9) міс-
це проживання в Україні;

зобов’язання фізичної особи, 
яка запрошує, взяти на себе мож-
ливі витрати, пов’язані з перебу-
ванням та виїздом з України за-
прошеної особи.

До запрошення додаються копії 
паспортного документа та посвід-
ки на постійне чи тимчасове про-
живання (для іноземців та осіб 
без громадянства) в Україні прий-
маючої сторони − фізичної особи.

Ковальова Віра Миколаївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу

ЩОДО ЗАПРОШЕНЬ ІНОЗЕМЦЯМ ТА ОСОБАМ БЕЗ 
ГРОМАДЯНСТВА НА ОТРИМАННЯ ВІЗОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

ДЛЯ В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ ЗА ЗАЯВАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
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НОВАЦІЇ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Мін’юст передав повноваження в сфері 
реєстрації нерухомості та бізнесу місце-
вим органам влади та приватним суб’єк-
там. Підхід до реформи виходив з принци-
пу - коли немає монополії і є конкуренція, 
тоді громадяни отримують кращий сервіс.

Для оперативного захисту права влас-
ності Мін’юстом було розроблено зако-
нодавство, яке забезпечило можливість 
адміністративного оскарження дій 
реєстраторів до комісії при Мін’юсті. З 
початку року комісії вдалося врятувати 
від захоплень майже 300 компаній. Просте 
реагування за фактом незаконних дій не 
могло повністю ліквідувати проблему рей-
дерства в Україні. 

Тепер діють новації, які зробили рейдер-
ство «невигідним». 

Отже, що змінив «Антирейдерський 
закон» для бізнесу? Реєстраційні дії щодо 
юридичних осіб можна проводити ви-
нятково в межах області. Закон унемож-
ливлює поширений тип зловживання, 
коли, наприклад, реєстратор у Херсоні 
здійснює незаконні реєстраційні дії щодо 
майна у Вінницькій області.

Запроваджено обов’язкове нотаріальне 
посвідчення підписів голови, секретаря 
або учасників загальних зборів на прото-
колі та на установчих документах при вне-
сенні змін до відомостей про юридичну 
особу. Тобто «перереєстровувати» активи 
на підставі, якихось інших незасвідчених 
нотаріусом документів більше ніхто не 
зможе. Фактично це положення унемож-
ливлює одну з основних рейдерських схем.

І ключове – відповідальність. За спробу 
незаконного захоплення бізнесу значно 
посилюється відповідальність для заяв-
ника, реєстратора та зацікавленої осо-
би, зокрема передбачено кримінальну 
відповідальність до 8 років з конфіска-
цією майна, а також адміністративна від-

повідальність - штраф до 8500 гривень.
Що змінив Закон для пересічного 

українця?  З’явилась впевненість, що 
належна громадянину квартира не буде 
передана іншій особі у той час, коли гро-
мадянин у ній живе і ні про що не підо-
зрює. Відтепер при реєстрації нерухомості 
власник може отримати паперове під-
твердження власності з підписом та печат-
кою реєстратора.

Принцип екстериторіальності прове-
дення державної реєстрації прав на не-
рухоме майно для нотаріусів звужено: 
нотаріуси можуть здійснювати реєстра-
ційні дії щодо нерухомого майна в межах 
області, крім випадків, коли реєстраційна 
дія вчиняється одразу після нотаріальної.

Наступні положення стосуються по-
силення контролю за діями нотаріусів та 
державних реєстраторів. Законом перед-
бачено проведення Міністерством юстиції 
«камеральних перевірок», які будуть про-
водитись шляхом моніторингу реєстрацій-
них дій в Державному реєстрі прав. Такий 
контроль за роботою державних реєстра-
торів дозволить зменшити кількість злов-
живань з боку державних реєстраторів та 
дозволить притягувати до відповідаль-
ності злісних порушників Закону.

Подовжено термін подання скарги до 
комісії з питань розгляду скарг у сфері 
державної реєстрації Мін’юсту та тери-
торіального управління юстиції з 30 днів 
до 60.

Я.Цуркан,
завідувач сектору

Управління ДР ГТУЮ 
у Вінницькій області
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА КУПІВЛІ ЧАСТКИ У ПРАВІ 

СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Згідно до статті 361 Цивільного ко-

дексу України співвласник має пра-
во самостійно розпорядитися своєю 
часткою у праві спільної часткової 
власності. Але у статті 362 Цивільно-
го кодексу України зазначено, що у 
разі продажу частки у праві спільної 
часткової власності, співвласник має 
переважне право перед іншими осо-
бами на її купівлю за ціною, оголоше-
ною для продажу, та на інших рівних 
умовах.

Продавець частки у праві спіль-
ної часткової власності зобов’язаний 
письмово повідомити інших співвлас-
ників про намір продати свою частку, 
вказавши ціну та інші  умови, на яких 
він її продає.

При посвідченні договору 
купівлі-продажу частки майна, но-
таріус повинен упевнитись у тому, що 
продавець у письмовій формі пові-
домив усіх інших учасників спільної 
часткової власності про свій намір 
продати свою частку іншій особі із 
зазначенням ціни та інших умов, на 

яких продається ця частка. Доказом 
повідомлення учасників спільної 
часткової власності про подальший 
продаж частки в спільному майні є 
або свідоцтво, видане нотаріусом, 
про передачу їм заяви продавця або 
заява учасників спільної часткової 
власності про відмову від здійснення 
права переважної купівлі частки май-
на, що продається (із зазначенням 
ціни та інших умов продажу цієї част-
ки). Справжність підпису на заяві має 
бути засвідчена нотаріально.

Якщо вказана заява передана осо-
бисто учаснику спільної часткової 
власності нотаріусом, який посвідчує 
договір, то свідоцтво про передачу за-
яви не видається, при цьому примір-
ник заяви додається до примірника 
договору купівлі-продажу частки від-
чужуваного майна, який залишається 
в матеріалах нотаріальної справи.

Якщо учасник спільної часткової 
власності відмовиться від здійснення 
права переважної купівлі або не здій-
снить цього права щодо нерухомого 
майна протягом одного місяця з дня 
одержання повідомлення про намір 
і умови продажу, то нотаріус після 
одержання заяви про відмову або 
після спливу встановленого терміну 
може посвідчити договір купівлі-про-
дажу частки спільного майна іншій 
особі.

Мультян Валентина Миколаївна,
приватний нотаріус

Вінницького нотаріального округу
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УБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ВІД 

НЕПРАВОМІРНИХ ПОСЯГАНЬ
Сьогодні існують запобіжні механіз-

ми, які здатні убезпечити власників 
нерухомого майна від неправомірних 
посягань.

Існує можливість отримувати спові-
щення про факт подання та суть заяви 
про зміну статусу об’єкта нерухомості. 
Відповідно, якщо власник майна вважає 
такі дії незаконними, він може внести 
заяву про заборону вчинення реєстра-
ційних дій. За 10 днів таку заяву необ-
хідно замінити на судову заборону. 

Яким чином можливо отримати 
сповіщення?

Перший варіант – email-сповіщен-
ня. Власник майна має можливість 
звернутися до будь-якого держав-
ного реєстратора та поставити своє 
майно «на контроль» через функцію 
email-сповіщення, вказавши в реєстрі 
свою електронну адресу. Якщо ж Ви 
набули право власності до 2013 року, 
то дані про Ваше майно також необ-
хідно внести до реєстру за заявни-
цьким принципом, звернувшись до 
будь-якого державного реєстратора.

Працює email-сповіщення таким 
чином: про подання заяви державний 
реєстратор невідкладно з моменту от-
римання такої заяви повідомляє влас-

ника об’єкта нерухомого майна, щодо 
якого подано заяву. Реєстратор або но-
таріус надсилає електронний лист на 
вказану в реєстрі адресу, підписуючи 
його власним електронним цифровим 
підписом.

Послуга email-сповіщення є безко-
штовною.

Другий варіант – це послуга 
«SMS-маяк», яка функціонує за заявни-
цьким принципом. Сервіс надається за 
реєстраційним номером майна в Дер-
жавному реєстрі речових прав на неру-
хоме майно.

Принцип дії такий. Існує дві опції. 
Перша - інформування про зміну стату-
су нерухомості, друга – інформування 
про початок та перебіг реєстраційної 
процедури.

Таким чином, фізичні та юридичні 
особи можуть бути поінформовані про 
будь-які реєстраційні дії, які вчиняють-
ся з їхньою нерухомістю, що суттєво 
збільшить шанси власників на захист 
власності від рейдерських атак.

Якщо ж власник майна отримує 
сповіщення про факт незаконної «пе-
ререєстрації» його нерухомості, він має 
шанс своєчасно звернутися або до суду, 
або до Комісії з питань розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації  з позов-
ною заявою про скасування проведених 
реєстраційних дій, а також до правоо-
хоронних органів із заявою про непра-
вомірність реєстраційних дій.

Я. Цуркан,
завідувач сектору Управління 

державної реєстрації ГТУЮ 
у Вінницькій області
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ПРАВА СПАДКОЄМЦІВ ПРИ СПАДКУВАННІ ЗА ЗАКОНОМ 

Відповідно до Цивільного кодек-
су України спадкування – це перехід 
прав та обов’язків (спадщини) від фі-
зичної особи, яка померла (спад-ко-
давця), до інших осіб (спадкоємців). 
У законі закріплюється традиційний 
для цивільного права підхід, згідно з 
яким до складу спадщини належать 
усі права та обов’язки спадкодавця. Їх 
перехід до спадкоємця здійснюється у 
порядку правонаступництва. Це озна-
чає, що спадкоємець спадкує всі права 
та обов’язки спадкодавця за винятком 
тих, які за своєю приро¬дою не мо-
жуть бути передані іншій особі. Спад-
коємець не може частко¬во прийняти 
спадщину або частково відмовитися 
від неї.

Коло спадкоємців за законом ви-
черпним чином встановлено законом і 
його розширення неможливе. До спад-
коємців за законом законодавець від-
носить: дітей спадкодавця, подружжя, 
яке його пережило, батьків, братів та 
сестер, бабу, діда, дядька, тітку, членів 
сім’ї спадкодавця, родичів до шосто-
го ступеня споріднення та утриман-
ців спадкодавця. Загалом Цивільний 
кодекс України визначає п’ять черг 
спадкування за законом. Отже, спад-
коємець за законом – це фізична осо-
ба, яка одержує право на спадкування, 
оскільки входить до складу відповідної 
черги спадкоємців, що закликаються 
до спадкування у зв’язку з відкриттям 
спадщини.

Законні спадкоємці можуть прий-
няти або відмовитися від спадщини. 
Прийняття спадщини може відбува-
тися шляхом подання в нотаріальну

контору за місцем відкриття спадщини 
заяви про прийняття спадщини або ж 
шляхом фактичного прийняття спад-
щини. Однак, фактичне прийняття 
спад¬щини можливе лише тоді, коли 
спадкоємець постійно проживав ра-
зом із спадкодавцем і на день відкриття 
спадщини такий спадкоємець автома-
тично визнається таким, що прийняв 
спадщину, якщо він протягом шести 
місяців з дня відкриття спадщини не 
відмовився від неї. Отже, для прийнят-
тя спадщини законом встановлений 
шестимісячний строк. У випадку про-
пуску даного строку по поважних при-
чинах він може бути продовжений. Для 
цього спадкоємець може звернутися в 
суд з позовною заявою про продовжен-
ня строку прийняття спадщини.

Спадкоємець за законом має пра-
во звернутися в нотаріальну контору 
для отримання свідоцтва про право 
на спадщину. Свідоцтво про право на 
спадщину являється документом спад-
коємця, який підтверджує право влас-
ності спадкоємця на одержане ним при 
спадкуванні майна.

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ХТО ТАКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР

До системи суб’єктів державної 
реєстрації нерухомості належать: 
виконавчі органи органів місцевого 
самоврядування, Київська, Севасто-
польська міські, районні, районні у 
містах Києві та Севастополі державні 
адміністрації, і, звісно, акредитовані 
суб’єкти, яким Міністерство юстиції 
передало повноваження для реєстра-
ції бізнесу та нерухомості.

В трудових відносинах з цими 
суб’єктами перебувають державні 
реєстратори – громадяни України, 
які мають вищу юридичну освіту й 
відповідають вимогам, встановленим 
профільними законами та Міністер-
ством юстиції України. Окрім цього, 
державними реєстраторами є но-
таріуси, а в деяких випадках також 
державні та приватні виконавці.

Державний реєстратор зобов’яза-
ний перевірити подані Вами докумен-
ти на відповідність законодавству та 
на відсутність будь-яких суперечно-
стей закону.

Під час проведення реєстраційних 
дій реєстратор обов’язково вико-
ристовує відомості Державного зе-
мельного кадастру, Єдиного реєстру 
дозвільних документів, Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень, а в 
деяких випадках також запитує копії 
судових рішень від судів.

Лише реєстратор самостійно прий-
має рішення про подальшу реєстра-
цію чи відмову. Для проведення 
реєстрації нерухомості існує вичерп-
ний перелік документів:

1. Копія документа, що посвідчує 
особу заявника;

2. Копія його облікової картки плат-
ника податку;

3. Квитанція про сплату адміністра-
тивного збору;

4. Документи, що підтверджують 
набуття права власності на неру-
хомість.

Якщо документи подані в повному 
обсязі та відповідають законодав-
ству, наступні кроки – це прийняття 
рішення про державну реєстрацію, 
відкриття розділу та/або внесення до 
відкритого розділу чи спеціального 
розділу Державного реєстру прав від-
повідних відомостей про речові права 
на нерухоме майно та їх обтяження, 
про об’єкти та суб’єктів цих прав, 
формування витягу з Державного 
реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію прав для подальшого ви-
користання заявником (видається в 
паперовій формі з підписом та печат-
кою реєстратора на вимогу заявника).

Я.Цуркан,
завідувач сектору

Управління державної 
реєстрації ГТУЮ 

у Вінницькій області
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ДОГОВІР ПОЗИКИ УКЛАДЕНИХ МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Договір позики є одним з найпоширеніших 
видів договорів. Незважаючи на це, виникає 
багато ситуацій, коли позичальник не повер-
тає наданих йому грошових коштів. Тому важ-
ливість правильного укладення договору пози-
ки важко переоцінити.

За договором позики одна сторона (позико-
давець) передає у власність другій стороні (по-
зичальникові) грошові кошти, а позичальник 
зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж 
суму грошових коштів (сума позики).

Закон не вимагає нотаріального посвідчення 
договору позики, проте за домовленістю сторін 
чи на вимогу однієї з сторін, договір може бути 
нотаріально посвідчений. Грошове зобов’язан-
ня по договору позики має бути виконане у 
гривнях.

За згодою сторін у договорі позики може бути 
визначений грошовий еквівалент в іноземній 
валюті. У цьому випадку, сума, що підлягає 
сплаті, визначається за офіційним курсом від-
повідної валюти на день платежу, якщо інший 
порядок не встановлено договором або зако-
ном.

Якщо в договорі не встановлений строк по-
вернення позики, то позичальник повинен 
повернути гроші або речі протягом 30 днів від 
дня пред’явлення вимоги позикодавцем. Хоча 
сторони за погодженням можуть на свій розсуд 
встановлювати в договорі інші умови повернен-
ня позики. Договір позики, особливо той, що 
укладений на тривалий строк, може передбача-

ти виконання договору частинами (в розстроч-
ку).

Договір позики між фізичними особами 
укладається у письмовій формі, якщо його сума 
не менш як у десять разів перевищує встановле-
ний законом розмір неоподатковуваного міні-
муму доходів громадян.

На підтвердження укладення договору пози-
ки та його умов може бути представлена розпи-
ска позичальника або інший документ, який 
посвідчує передання йому позикодавцем визна-
ченої грошової суми.

Отже, підтвердженням укладення договору 
позики грошових коштів між фізичними осо-
бами є: договір позики (якщо укладається у 
письмовій формі); розписка чи інший документ, 
який підтверджує передання позикодавцю по-
зичальником грошей (наприклад, банківська 
квитанція про безготівковий переказ грошових 
коштів).

Щодо способу забезпечення виконання до-
говору позики, то найбільш розповсюдженим 
є застава (іпотека – застава нерухомого майна, 
наприклад квартири чи будинку).

В силу застави кредитор (заставодержатель) 
має право у разі невиконання боржником (за-
ставодавцем) зобов’язання, забезпеченого 
заставою, одержати задоволення за рахунок 
заставленого майна переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника, якщо інше не 
встановлено законом (право застави). При по-
верненні позики позичальником договір заста-
ви припиняється.

Застава оформлюється договором, який 
укладається у письмовій формі, а застава неру-
хомого майна (іпотека), крім того, підлягає но-
таріальному посвідченню та державній реєстра-
ції. Законом можуть також бути передбачені й 
інші випадки, коли є необхідним нотаріальне 
посвідчення договору застави.

Бєлая Оксана Миколаївна,
приватний нотаріус

Вінницького міського нотаріального округу.
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ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА ПОМЕРЛОЮ ОСОБОЮ?

Українським законодавством передбачена 
норма, що дозволяє зареєструвати право влас-
ності за померлою особою. Для цього обов’яз-
ково має бути заведена спадкова справа (від-
крити спадкову справу можна у нотаріуса або у 
посадової особи органу місцевої влади, що має 
право надавати обмежене коло нотаріальних 
послуг).

Які документи необхідно подати?
Звернутися для оформлення спадщини не-

обхідно протягом шести місяців з дня смерті 
спадкодавця. Реєстрація права власності за 
спадкодавцем проводиться на підставі заяви 
спадкоємця. Необхідно подати документи, що 
підтверджують набуття спадкодавцем права 
власності на нерухоме майно. Також необхід-
но подати витяг із Спадкового реєстру про на-
явність заведеної спадкової справи та документ, 
що містить відомості про склад спадкоємців. 
Останній має бути виданий нотаріусом чи 
уповноваженою на це посадовою особою органу 
місцевого самоврядування, якими заведено від-
повідну спадкову справу. Реєстратор вносить до 
Державного реєстру прав відомості про спадко-
давця з обов’язковим зазначенням відомостей 
про смерть такої особи.

Варто зазначити, що у разі коли нерухоме 
майно розташоване в межах декількох тери-
торій - Автономної Республіки Крим, областей, 
м. Києва чи м. Севастополя, реєстрація прав 
проводиться в межах однієї території, що обра-
на заявником.

Хто здійснює відповідну реєстрацію?
Державна реєстрація прав проводиться за за-

явою державним реєстратором в межах області, 
де розташоване майно. Реєстрація прав у ре-
зультаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим 
майном, об’єктом незавершеного будівництва 
проводиться лише тим нотаріусом, яким вчине-
но таку дію.

Також з урахуванням місцезнаходження не-
рухомого майна зареєструвати право власності 
за померлою особою може нотаріус, який від-
крив спадкову справу. Для спадкоємця такий 
варіант буде найзручнішим.

Складні ситуації. Як знайти вихід?
Ситуація №1
Існує декілька спадкоємців, один без зго-

ди іншого відкриває спадкову справу. Інший 
спадкоємець хоче змінити нотаріуса для 
оформлення права власності. Що робити?

Спадкова справа заводиться нотаріусом за 

місцем відкриття спадщини на підставі поданої 
першою заяви про прийняття спадщини. При 
заведенні спадкової справи нотаріус за даними 
Спадкового реєстру перевіряє наявність спра-
ви, договору, заповіту.

Спадкові справи, відкриті з порушенням ви-
мог Цивільного кодексу України, повинні бути 
передані за належністю нотаріусу, до компетен-
ції якого входить ведення цієї спадкової справи. 
Теж саме при встановленні факту одночасного 
відкриття декількох спадкових справ.

У разі наявності у одного із спадкоємців ба-
жання оформлювати спадщину у іншого но-
таріуса чинне законодавство не передбачає пе-
редачу спадкової справи від одного нотаріуса до 
іншого.

Ситуація №2
Що робити, коли декілька спадкоємців? За 

ким оформити право власності?
У першу чергу право на спадкування мають 

діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя 
спадкодавця та народжені після його смерті, той 
з подружжя, який його пережив та батьки. У 
другу - рідні брати та сестри спадкодавця, його 
баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. 
Третя черга - рідні дядько та тітка спадкодавця, 
у четверту чергу - особи, які проживали зі спад-
кодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років 
до часу відкриття спадщини, п’ята черга - інші 
родичі спадкодавця до шостого ступеня спорід-
нення включно, а також утриманці спадкодав-
ця, які не були членами його сім’ї. Спадкоємці 
за законом одержують право на спадкування 
почергово. Кожна наступна черга спадкоємців 
за законом одержує право на спадкування у разі 
відсутності спадкоємців попередньої черги, усу-
нення їх від права на спадкування, неприйняття 
ними спадщини або відмови від її прийняття.

Ситуація №3
Якщо нотаріусу анулювали свідоцтво про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю?
У разі анулювання свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю, нотаріус 
зобов’язаний передати справи до нотаріального 
архіву області чи м. Києва.

При зверненні фізичної чи юридичної особи 
до іншого нотаріуса щодо видачі свідоцтва про 
право на спадщину у тих випадках, коли спадко-
ву справу передано на зберігання до архіву, но-
таріус витребовує з державного нотаріального 
архіву відповідну справу разом із відповідними 
документами та оформлює спадщину.

Ситуація №4
Відкрили спадкову справу на території так 

званих ДНР чи ЛНР, що робити?
Якщо спадкова справа була заведена у дер-

жавній нотаріальній конторі Донецької та Лу-
ганської областей, що були розташовані на тим-
часово неконтрольованій території, на сьогодні 
переміщені у населені пункти, на території яких 
органи державної влади здійснюють свої повно-
важення в повному обсязі.

Архіви державних нотаріальних контор, що 
переміщені, залишились у приміщеннях дер-
жавних нотаріальних контор, що були розта-
шовані на тимчасово неконтрольованої тери-
торії. Доступ до зазначених архівів, а також до 
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державних нотаріальних архівів Донецької та 
Луганської областей на даний час відсутній у 
зв’язку із захопленням цих приміщень пред-
ставниками незаконних озброєних формувань.

У зв’язку з вищевикладеним видати свідоцтва 
про право на спадщину за спадковими справа-
ми, які заведені у зазначених нотаріальних кон-
торах, на сьогодні неможливо.

Водночас визнати право власності на спадко-
ве майно в порядку спадкування спадкоємець 
може шляхом звернення до суду з позовом про 
визнання права власності в порядку спадкуван-
ня.

Для визнання права власності на спадкове 
майно в судовому порядку до суду необхідно 
надати в тому числі постанову про відмову у 
вчиненні нотаріальної дії.

Якщо спадкова справа була заведена у при-
ватного нотаріуса, то на сьогодні, доступ до 
архівів приватних нотаріусів, які здійснювали 
чи здійснюють приватну нотаріальну діяль-
ність на території населених пунктів, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, відсутній. У зв’язку з тим, що 
архіви залишились у приміщеннях, які розта-
шовані на таких територіях.

Крім того тимчасово припинено доступ но-
таріусів до Єдиних та Державних реєстрів ін-
формаційної системи Міністерства юстиції, а 
саме: Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна, Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, Спадкового реєстру, Єдиного 
реєстру спеціальних бланків нотаріальних до-
кументів та до Єдиного реєстру довіреностей до 
закінчення антитерористичної операції на сході 
України.

Для вирішення питання з оформлення спад-
кових прав спадкоємець може звернутися до 
суду для визнання права власності на спадкове 
майно в порядку спадкування. Водночас зако-
нодавством визначено, що відсутність свідо-
цтва про право на спадщину не позбавляє спад-
коємця такого права. При цьому слід зазначити, 
що видача свідоцтва про право на спадщину 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким 
строком не обмежена.

Ситуація №5
Нотаріусу анулювали доступ до Державно-

го реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі анулювання доступу нотаріуса до Дер-

жавного реєстру речових прав на нерухоме май-
но, нотаріус позбавлений можливості вносити 
інформацію до цього реєстру у разі вчинення 
нотаріальної дії з нерухомим майном.

Однак якщо нотаріус вже розпочав здійсню-
вати реєстраційну дію і доступ до реєстру йому 
було заблоковано, то Мін’юст вирішує питання 
про передачу справи іншому нотаріусу, що за-
безпечує зберігання реєстраційних справ у па-
перовій формі.

Тема спадкування є однією з найскладніших 
та найменш приємних, але вона є дуже важли-
вою. Громадяни повинні розуміти алгоритм дій 
у разі, якщо спадкодавець не встиг зареєструва-
ти своє право власності за життя.

Кожушко В.В.,
головний спеціаліст Управління державної 

реєстрації Головного територіального управ-
ління юстиції у Вінницькій області 

ДРІБ’ЯЗОК НА МІЛЬЙОН!
Більшість людей навіть не підозрює, 

що в Україні є рідкісні обігові монети. 
“Що таке обігові монети” - спитаєте 
Ви? Це монети, якими ми розплачуєм-
ся в магазині, це монети, які викори-
стовуються людьми для грошового 
обігу. Що ж робить їх рідкісними, і 
чому вони можуть коштувати в 100, а 
той 1000 раз більше своєї номінальної 
вартості? Це пов’язано з їх тиражем 
(кількості їх випуску) - чим менший 
тираж монети, тим більше вона може 
коштувати.

Тому ми наводимо список рідкісних 
монет з їх приблизною вартістю.

1 копійка 1994 — 300 - 600 гривень;
1 копійка 1996 — 80 - 120 гривень;
2 копійки 1992 — 4000 - 8000 гри-

вень;
2 копійки 1996 — 100 - 120 гривень;
2 копійки 2003 — 250 - 300 гривень;
5 копійок 1994 — 2500 - 3500 гри-

вень;
5 копійок 1996 — 80 - 150 гривень;
5 копійок 2001 — 100 - 150 гривень;
10 копійок 2001 — 100 - 150 гривень;
25 копійок 1995 — 400 - 600 гривень;
25 копійок 2001 — 100 - 150 гривень;
25 копійок 2003 — 700 - 800 гривень;
50 копійок 2001 — 100 - 150 гривень;
50 копійок 2003 року — 500 - 600 

гривень;
1 гривня 1992 року (монета) — 2000 

- 4000 гривень;
1 гривня 1995 року (монета) — 50 - 

90 гривень.
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АПОСТИЛЬ, ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Апостилювання - це стандартизований 
сертифікат або штамп. Альтернатива консуль-
ської легалізації та універсальна процедура 
підтвердження сили іноземних документів. 
На відміну від консульської легалізації на апо-
стилювання витрачається менше часу, а доку-
менти з апостилем можуть використовуватися 
в усіх країнах, що є учасницями Гаазької кон-
венції. На сьогодні - це понад 100 держав, серед 
яких США, всі країни ЄС, а також Японія, Ав-
стралія. Україна приєдналася до Гаазької кон-
венції у грудні 2003 року.

З метою спрощення процедури оформлен-
ня та легалізації документів для закордону у 
2015 році Міністерство юстиції України децен-
тралізувало цю послугу та ввело нову форму 
апостилювання - електронний апостиль. Це  
стало величезним кроком на шляху до спро-
щення процедури апостилювання документів 
і мінімізації бюрократичних моментів.

Усі, хто стикався з необхідністю апости-
лювання до 2015 року, розуміють наскільки 
складною незручною була така процедура. 
Сьогодні  - це зручний сервіс європейського 
рівня. Звертаєтеся до відділу ДРАЦС і отри-
муєте необхідний штамп.

Кому потрібен апостиль?
Якщо ви вирушаєте в іншу країну на навчан-

ня, роботу або на постійне місце проживання, 
вам можуть знадобитися документи, отримані 
в Україні. Для того, щоб за кордоном ваші до-
кументи були дійсними, вони повинні пройти 
консульську легалізацію або процедуру про-
ставлення апостиля.

На вимогу Гаазької конвенції кожна договір-
на держава призначає органи, яким надаються 
повноваження на проставлення апостиля.

На яких документах проставляється апо-
стиль?

Зокрема у межах відповідальності Мін’юсту 
документи, які видаються органами юстиції, 
судами, а також документи, що оформлюються 
нотаріусами України.

А саме: документи з відділів ДРАЦСу: сві-
доцтва, витяги; нотаріальні документи: заяви, 
згода на виїзд, довіреність; вироки суду; пере-
клади документів, які вимагають нотаріально-
го посвідчення.

Покрокова процедура отримання апости-
ля у Міністерстві юстиції:

Проставлення апостиля здійснюється за 
заявою особи, яка особисто подає відповід-
ний документ. Для цього необхідно зверну-
тися до відділів ДРАЦС. Потрібно пред’явити 
документ, що посвідчує його особу, та подати 
наступний перелік документів: оригінал до-
кумента, на якому проставляється апостиль, 

або його копію (засвідчену в установленому 
порядку); документ про оплату послуги з про-
ставлення апостиля.

Далі посадова особа ДРАЦСу за допомогою 
програмних засобів ведення Електронного 
реєстру апостилів формує заяву, виготовляє 
електронні копії документів та розміщує їх 
у Реєстрі. Подані документи розглядаються 
Міністерством юстиції.

Виняток – проставлення апостиля на ви-
писці з Єдиного державного реєстру для юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань. Алгоритм наступ-
ний: виписка з реєстру для апостилювання 
передається реєстратором юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань до ДРАЦСу для проставлення на 
такій виписці апостиля та надання її заявни-
кові. При поданні запиту на отримання ви-
писки з Єдиного державного реєстру заявник 
одночасно подає документ про оплату послуги 
з проставлення апостиля.

Варто зауважити, що поштовим зв’язком 
може бути надіслана заява про проставлення 
апостиля виключно з-за кордону та для про-
ставлення апостиля на документах про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану.

Наскільки швидко відбувається процеду-
ра?

Якщо немає необхідності отримання зраз-
ка підпису, відбитка печатки та/або штампа, 
а також здійснити перевірки документів про 
державну реєстрацію актів цивільного стану, 
то протягом 2 робочих днів заявник може от-
римати усі необхідні документи. Якщо ж відо-
мості у Державному реєстрі актів цивільного 
стану громадян відсутні або виникають сум-
ніви щодо їх достовірності, строк розгляду до-
кументів на проставлення апостиля може бути 
продовжено до 20 робочих днів.

Я.Цуркан, завідувач сектору
Управління державної реєстрації ГТУЮ у 

Вінницькій області
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В поведении каждого из нас найдётся ка-
кая-нибудь причуда, которая, как мы думаем, 
свойственна только нам. И напрасно думаем. 
Потому что, согласно науке, каждой нашей мел-
кой прихоти или привычке можно найти строго 
научное объяснение.

Боязнь мочеиспускания в присутствии 
других людей. Если вам приходилось пережи-
вать что-либо подобное – знайте, вы такой не 
один. Это состояние называется парурез или, 
если проще, боязнь мочеиспускания на людях. 
Подверженные парурезу люди не могут облег-
читься в присутствии других людей, даже во-
ображаемых. Чаще такая проблема наблюдает-
ся у мужчин, но и с женщинами тоже время от 
времени случается. Учёные уверяют, что семь 
процентов людей в тот или иной момент своей 
жизни переживали подобное состояние. В са-
мых серьёзных случаях страдающие парурезом 
способны ходить в туалет только в собственном 
доме, когда они уверены, что никого рядом нет.

Обкусывание ногтей. Онихофагия – одно 
из самых распространённых психических рас-
стройств, которое выражается в навязчивом 
обкусывании ногтей. Этой напасти подвер-
жено около 45 % людей в возрасте от 10 до 18 
лет (большинство из них – женщины). Среди 
страдающих онихофагией встречаются и знаме-
нитости – Бритни Спирс, Жаклин Кеннеди, Ева 
Мендес и др.. У этого состояния тоже бывают 
лёгкие и тяжёлые формы. В серьёзных случаях 
может непоправимо пострадать кутикула, ино-
гда и зубы. Кроме того, нельзя забывать о ми-
кробах, которые такой человек постоянно запу-
скает в свой организм.

Насильственное эмоциональное выраже-
ние. Представьте: начальник отчитывает вас за 
какой-нибудь серьёзный промах, а вы чувствуе-
те, что ещё секунда и расхохочетесь, и ничего не 
можете с собой поделать. Пытаетесь взять себя 
в руки – понимаете же, чем это вам грозит, но 
как бы вы себя не сдерживали, виноватый вид 
постепенно сменяется глупой улыбкой, потом 
сдавленным смешком и вскоре из вас вырыва-

ется настоящий, открытый громкий, истериче-
ский смех. Если вы когда-нибудь переживали 
что-либо подобное, то, вполне возможно, стра-
даете синдромом под названием “псевдобуль-
барный аффект”.

Неспособность осознать и выразить своё 
эмоциональное состояние. Как часто вам при-
ходилось слышать от девушки, что её возлю-
бленный не достаточно с ней искренен? Эту жа-
лобу можно объяснить медицинским явлением, 
называемым “алекситимия”. Этот термин озна-
чает неспособность человека осознать и выра-
зить словами собственное эмоциональное со-
стояние. Алекситимия в той или иной степени 
есть у каждого из нас. Однако в самых тяжёлых 
случаях это состояние может серьёзно отравить 
жизнь. По уверениям учёных, алекситимия ме-
шает жить примерно 8-10% всех людей, причём 
мужчин среди них больше, чем женщин.

Непереносимость некоторых звуков. Прак-
тически каждый из нас не может переносить ка-
кой-нибудь звук: пенопластом по стеклу, мелом 
по доске, скрип качелей, чавканье… Нормально 
это или нет, зависит от того, что это за звуки и 
насколько мешают вам жить. Психическое рас-
стройство под названием “мизофония” – это 
состояние, когда раздражение вызывают обыч-
ные, ничем не примечательные звуки. Напри-
мер, звуки, которые издают другие люди, когда 
едят, дышат, кашляют или занимаются другими 
совершенно привычными и не шумными дела-
ми. Ситуация обостряется, если ненавистный 
звук исходит от человека, с которым страдаю-
щий мизофонией эмоционально связан – от 
члена семьи или близкого друга.

Оппозиционное расстройство неповино-
вения. В большом коллективе всегда найдётся 
человек, который воспринимает в штыки всё, 
что идёт “сверху”. Он считает своей главной 
целью подрывать авторитет начальства самым 
шумным и неприятным для последнего спосо-
бом. Он препирается и спорит по каждому ни-
чтожному поводу. Не спешите делать выводы 
– не исключено, что человек не виноват в том, 
что так себя ведёт. Его упрямство может объ-
ясняться психическим расстройством. В меди-
цинской литературе это состояние описывается 
как “продолжительное расстройство, характе-
ризующееся неповиновением, враждебным и 
негативистским поведением по отношению к 
вышестоящим лицам”.

Хотя подобное расстройство довольно часто 
встречается у взрослых, больше всего ему, раз-
умеется, подвержены дети – около 20 %. И это 
не просто плохое поведение время от времени, 
а постоянное состояние на протяжении, по 
меньшей мере, полугода. Если ничего с этим не 
делать, то с вероятностью более 50 %, ситуация 
будет только ухудшаться.

подготовил Олександр Фурман,
член Молодёжной организации журналистов

6 СИМПТОМОВ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРИНИМАЕМЫХ ЗА КАПРИЗЫ
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ВІДКРИТТЯ КАБІНЕТУ КАТАМНЕСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

У травні у поліклініці Обласної 
дитячої лікарні відбулося урочисте 
відкриття оновленого кабінету ка-
тамнезу.

У Вінницькій дитячій обласній 
лікарні щорічно лікується близь-
ко 900 новонароджених дітей (се-
ред яких близько 300 - народжені 
передчасно). Всі ці діти після ви-
писки зі стаціонару потребують 
подальших оглядів лікарів (педіа-
тра, невролога, офтальмолога, сур-
долога тощо) з певною частотою 
відповідно до важкості їх захво-
рювання та терміну передчасного 
народження.

Робота по катамнестичному спо-
стереженню у дитячій обласній 
клінічній лікарні ведеться з 2003 р.. 
Протягом останніх років в облас-
ній дитячій лікарні започатковано 
ряд заходів з метою покращення 
надання медичної послуги дітям. 
Одним з цих заходів передбачено 
проведення ремонтних робіт, роз-
ширення кабінету катамнестич-
ного спостереження з відкриттям 

додаткових кабінетів неонатолога, 
підтримки грудного вигодовуван-
ня, кабінету оцінки розвитку дити-
ни, дооснащення устаткуванням, в 
тому числі компютерною технікою 
з метою подальшого веденням 
комп’ютерного реєстру. Це насам-
перед дасть можливість наблизити 
медичну послугу до пацієнта ран-
нього віку, зменшить імовірність 
перетину потоків дітей старшого 
віку від дітей групи перинаталь-
ного ризику, зменшить час переб-
ування дітей в чергах.

В урочистому відкритті взя-
ли участь адміністрація закладу, 
керівництво обласного та міського 
департаменту охорони здоров»я, 
президент Асоціації неонатологів 
України, проф. Знаменська Т.К., 
співробтіники кафедр Вінниць-
кого національного медичного 
університету ім. М.І.Пирогова, 
представники пологових стаціо-
нарів міста, депутати обласної та 
міської ради, благодійники.

Матеріал надано
ВОДКЛ
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ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ

Комунальний заклад «Вінницький 
регіональний клінічний лікуваль-
но-діагностичний центр серцево-су-
динної патології» (скорочено – КЗ «ВР-
ЦСП»), який знаходиться за адресою 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 
96, тел.:(0432) 46-55-47, був створений 
в рамках проекту Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку інвестицій-
ного субпроекту «Складова розвитку 
системи охорони здоров’я Вінницької 
області, направлена на покращення ме-
дичної допомоги хворим із серцево-су-
динною патологією». Центр розпочав 
свою роботу з 01.07.2014 р. Головний 
лікар закладу к.м.н. Володимир Юрій-
ович Гладких.

На сьогоднішній день до складу 
КЗ «ВРЦСП» входить: амбулатор-
но-діагностичне відділення (АДВ), 
кардіологічне відділення для хворих на 
інфаркт міокарду на 75 ліжок, з яких 6 
– блоку інтенсивної терапії, відділення 
для хворих з порушенням ритму сер-
ця на 40 ліжок, з яких 6 – блоку інтен-
сивної терапії, клінічна лабораторія, 
рентген-операційний блок (РОБ) та ад-
міністративно-господарська частина. 
Загальна площа приміщень - 2118 м2.

Діагностика та лікування надають-
ся висококваліфікованими спеціалі-
стами закладу в співпраці з провідни-
ми науковцями кафедр Вінницького 
національного медичного університе-
ту ім. М.І.Пирогова. У штаті КЗ «ВР-
ЦСП» - 155,5 посад, із яких 44 - лікар-
ських, 63,7 - середнього медичного 
персоналу, 28,0 - молодшого персона-
лу та інших - 19,7. У закладі працює 
штат з 155 чоловік. З них 39 - лікарів, 
працюючих у закладі, 15 - з вищою 
кваліфікаційною категорією та 6 - 
кандидатів медичних наук.

Центр є провідною структу-
рою з лікування кардіологічних та 
кардіохірургічних пацієнтів Вінни-
цької області. В АДВ закладу в 2016 
р. лікарями-кардіологами було прий-
нято та проліковано 10885 пацієнтів 
(мешканців міста та області), проведе-
но діагностичних обстежень кабіне-
том функціональної діагностики АДВ 
- 9700, з них: 3925 – ЕКГ досліджень, 
459 – велоергометричних досліджень 
(навантажувальні проби для вияв-
лення скритої коронарної недостат-
ності та встановлення толерантності 
до фізичного навантаження) та 5316 
ультразвукових досліджень серця та 
інших органів. Проліковано в ста-
ціонарах центру 4381 пацієнтів. Ста-
ціонарні відділення і РОБ працюють 
цілодобово (24/7), забезпечуючи на-
дання ургентної допомоги хворим 
з гострим коронарним синдромом 
та гострими порушеннями ритму та 
провідності серця всім жителям міста 
та області. У центрі виконується ці-
лий ряд діагностичних і лікувальних 
маніпуляцій (коронаровентрику-

Гладких Володимир Юрійович 
головний лікар. Лікар вищої категорії.
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лографія, ангіоаортографія, стенту-
вання коронарних та периферійних 
судин, проводиться тимчасова елек-
трокардіостимуляція та імплантація 
постійних водіїв ритму серця, хімічна 
та електрична кардіоверсія). 

В РОБ у 2016 р. було виконано 
2475 втручань (на 40% більше, ніж у 
2015р.), з них 962 операції. Коронар-
них стентувань виконано 774, що на 
37% більше ніж у 2015р. Імпланто-
вано 122 електрокардіостимулятора 
(штучні водії сердечного ритму), що 
на 41% більше ніж у 2015р.

Згідно даних Асоціації серцево-су-
динних хірургів України 2016 р. 
клініка займає третє місце в Україні 
з 40 центрів по кількості виконаних 
коронарних стентувань та первинних 
стентувань при гострому коронарно-
му синдромі (479 ургентних стенту-
вання пацієнтам з гострим коронар-
ним синдромом, що на 32% більше 
ніж у 2015 р). Високе місце центру 
підтверджено також Асоціацією ін-
тервенційних кардіологів України.

В рамках проекту Світового Бан-
ку створено електронний реєстр па-
цієнтів з ішемічною хворобою серця, 
які потребують перкутанних втру-
чань. Цій групі пацієнтів у 2016р. 
проведено 396 безкоштовних плано-
вих коронарографій та 85 безкоштов-
них планових стентувань коронарних 
судин.

У 2016р. згідно меморандуму ро-
звитку кардіохірургічної допомоги на 
Вінниччині в центрі спільно із фахів-

цями з НІССХ ім. М.М. Амосова про-
ведено першу в історії регіону опера-
цію аорто-коронарного шунтування. 
Також розпочато спільний проект 
з Вінницьким обласним клінічним 
онкологічним диспансером з хіміо-
емболізацій при онкологічних за-
хворюваннях. Проведено 22 хіміоем-
болізації при пухлинах та метастазах 
різної локалізації.

Клініка займається освітньою ро-
ботою серед лікарів міста і області. 
Сумісно із фахівцями кафедр ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова проводяться регу-
лярні семінарські заняття для лікарів 
м.Вінниці та Вінницької області з 
актуальних питань кардіології та 
кардіохірургії. Співробітники центру, 
в якості доповідачів, беруть участь у 
всеукраїнських та міжнародних кон-
ференціях. 

Як один з кращих, центр включено 
до інноваційних проектів МОЗ Украї-
ни «Регіональна реперфузійна мережа 
в дії», «Неінфекційні захворювання: 
профілактика та зміцнення здоров’я в 
Україні» в рамках політики «Здоров’я 
– 2020: основи європейської політики 
і стратегія для ХХІ століття», бере ак-
тивну участь в громадській ініціативі 
«StentforLife», направленій на оптимі-
зацію лікування хворих з інфарктом 
міокарду. Операції, виконані в центрі, 
два роки підряд демонструвались на 
європейському конгресі інтервенцій-
них кардіологів «EuroPCR-2015» та 
«EuroPCR-2016» Париж, Франція.

Дністрянський 
Володимир Степанович,

кандидат медичних наук, 
завідувач АДВ,

виконуючий обов’язки завідувача 
інформаційно-аналітичним 

відділом КЗ «ВРЦСП»,  м. Вінниця
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ПРАВЕЦЬ ТА СКАЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Правець – важке інфекційне за-
хворювання, поширене в багатьох 
країнах світу.

Це захворювання відоме з дав-
ніх часів. Ще Гіппократ, в якого від 
правця помер син, описав перебіг 
захворювання 2430 років тому.

Ще тоді було помічено, що значно 
частіше правець виникає під час вій-
ни, проте пояснення цьому знайти 
не могли. Першим запідозрив інфек-
ційне походження правця М.І.Пиро-
гов. В 1884 р., італійці Карле і Ротто-
не експериментально змоделювали 
це захворювання.

Правець – грампозитивна, рух-
лива паличка, облігатний анаероб. 
Має форму барабанних паличок або 
тенісних ракеток. Стійкий у навко-
лишньому середовищі: утворює спо-
ри, може зберігатись роками, може 
вижити при температурі 90 градусів 
– близько 2 годин. Найбільш небез-
печним періодом для життя хво-
рого є 10 – 14 день хвороби. У цей 
час відмічається наростаючий мета-
болічний ацидоз, гіпертермія, гіпер-
салівація, підвищене потовиділення, 

поліорганна недостатність. Виника-
ють важкі нейрогенні порушення у 
зв’язку з глибоким токсичним ура-
женням мозку, висока ймовірність 
паралічу серцевого м’яза, асфіксії. 
У зв’язку з порушенням вентиляції 
легень не виключено приєднання ін-
фекції, та розвиток вторинних пнев-
моній. Часті судоми сприяють ви-
никненню виснажливого безсоння.

Лікувальні заходи при правцю:
Транспортування здійснюється 

спеціальними бригадами у складі 
анестезіолога, інфекціоніста і се-
реднього медичного працівника, у 
розпорядженні яких є санітарний 
транспорт, обладнаний необхідною 
апаратурою для керованого дихання 
і медикаментами.

Лікування проводиться у відділен-
нях інтенсивної терапії за участю 
анестезіолога-реаніматолога, оскіль-
ки захворювання вкрай небезпечне 
стосовно летальності. Хворим ство-
рюється максимально можливий 
в плані подразників з боку органів 
чуття спокій.

Хірургічна обробка рани. Рану що 
є вхідними воротами інфекції обко-
люють протиправцевою сироваткою 
(навіть якщо вона вже затягнулась). 
Для створення доступу кисню в 
область локалізації збудника про-
водять розтин, ревізію, хірургічну 
обробку рани, роблять широкі на-
дрізи. Наявні сторонні тіла, забруд-
нення і вогнища некрозу видаля-
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ють. Обробка рани, щоб уникнути 
судом, проводиться під наркозом. 
У подальшому, при веденні ран за-
стосовують протеолітичні ферменти 
(трипсин, хімотрипсин).

Нейтралізація циркулюючого в 
крові токсину:

Етіологічне лікування – макси-
мально раннє введення внутріш-
ньом’язово протиправцевої си-
роватки (50000 – 100000 МО) та 
специфічного імуноглобуліну (від 
500 МО до 3000-6000 МО), після по-
переднього проведення тесту на чут-
ливість.

Симптоматичне лікування:
Застосування міорелаксантів, ней-

ролептиків, наркотичних та седатив-
них препаратів. Зокрема останнім 
часом широке застосування знай-
шов діазепам (до 2-6 тижнів з по-
ступовою відміною після зникнення 
м’язових спазмів), який при важко-
му перебігу призначають внутніш-
ньовенно. 

Для планової профілактики за-
стосовують:

Адсорбовану коклюшно-ди-
фтерійно-правцеву вакцину (АК-

ДП-вакцина, АаКДП-вакцина), яка 
містить 20 одиниць зв’язування 
правцевого анатоксину в 1 мл. Ад-
сорбований дифтерійно-правцевий 
анатоксин зі зменшеною концентра-
цією антигена (АДП-М-анатоксин), 
який містить 10 одиниць зв’язуван-
ня правцевого анатоксину в 1 мл. 
Адсорбований правцевий анатоксин 
(АП-анатоксин) очищений, концен-
трований препарат, який містить 
20 одиниць зв’язування правцевого 
анатоксину в 1 мл.

Для екстреної профілактики 
правця застосовують:

Протиправцевий людський іму-
ноглобулін, який отримано з крові 
активноімунізованих людей. Одна 
профілактична доза складає 250 МО.

Протиправцеву сироватку, виго-
товлену з крові гіперімунізованих 
коней. Одна профілактична доза 
складає 3000 МО.

Адсорбований правцевий анаток-
син (АП-анатоксин) очищений.

Показання до проведення 
екстреної вакцинопрофілактики:

травми з порушенням цілості шкіри 
та слизових оболонок

обмороження та опіки ІІ – ІV ст.
позалікарняні аборти
пологи поза лікарнею
гангрена чи некроз тканин будь-я-

кого типу, абсцеси
укуси тварин
проникаючі пошкодження травного 

каналу
матеріал надано

ВОДКЛ



30

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ФАКТОРИ РИЗИКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

Цукровий діабет 2 тип (ЦД) – це порушення 
вуглеводного обміну, спричинене переважно ін-
сулінорезистентністю і відносною інсуліновою 
недостатністю або переважаючим дефектом 
секреції інсуліну з інсулінорезистентністю або 
без неї.

ЦД 2-го типу є гетерогенним та багатофак-
торним захворюванням.

Доведено, що надмірна маса тіла, недостатня 
фізична активність, тютюнопаління, зловжи-
вання алкоголем, підвищений рівень триглі-
церидів та/або низький рівень концентрації 
холестерину ліпопротеїдів високої щільності 
(ЛПВЩ), високий артеріальний тиск (АТ) та 
інші супутні захворювання мають негативний 
вплив на розвиток ЦД 2-го типу та є факторами 
ризику, що піддаються корекції за допомогою 
модифікації способу життя та призначення від-
повідної терапії. Комітет експертів ВООЗ дій-
шов висновку, що ожиріння є основним факто-
ром ризику ЦД 2-го типу. Захворюваність на ЦД 
збільшується у 4 рази серед осіб із помірним і у 
30 разів – із різко вираженим ожирінням. Важ-
ливим фактором ризику є патологія серцево-су-
динної системи, зумовлена атеросклерозом. Ча-
стота атеросклеротичних уражень різко зростає 
в осіб віком понад 40 років. Саме у цей час спо-
стерігається зростання захворюваності на ЦД.

Фактори ризику ЦД 2-го типу, наявність 
яких свідчить про необхідність обстеження 
на ЦД 2-го типу:

- Сімейний анамнез ЦД. До осіб із 
підвищеним ризиком виникнення ЦД відносять 
тих, у кого один або обоє з батьків, а також ро-
дичі першої лінії, хворіли або хворіють на ЦД.

- Народження дитини з масою понад 4 
кг.

- Надмірна маса тіла або ожиріння. 
Вірогідність розвитку цукрового діабету у та-
ких пацієнтів тим більша, чим більший ступінь 
ожиріння і його тривалість.

- Серцево-судинні захворювання (ар-
теріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, 
атеросклероз).

- Підвищений рівень тригліцеридів, 
низький рівень концентрації холестерину ліпо-
протеїнів високої щільності (ЛПВЩ) або обох 
показників.

- Малорухливий спосіб життя. Згідно 
з даними останніх досліджень, сидячий спосіб 
життя на роботі чи вдома збільшує ризик ро-
звитку цукрового діабету. Одним із основних 
способів профілактики захворювання є регу-
лярна фізична активність. Під час фізичної ак-
тивності глюкоза надходить із крові до м’язів, де 
вона використовується в якості джерела енергії. 

- Наявність у минулому порушення 
толерантності до глюкози (ПТГ), порушення 

глікемії натще. Епізодичні гіперглікемії та глю-
козурії, виявлені під час стресових ситуацій 
(операцій, травм, інфекцій тощо).

- Гестаційний ЦД в анамнезі. Гестацій-
ний діабет діагностують приблизно у 4% всіх 
вагітних жінок.У багатьох жінок, які під час 
вагітності перенесли гестаційний діабет, зго-
дом розвивається діабет 2 типу. Крім того, діти 
в цьому випадку також схильні до підвищеного 
ризику розвитку  діабету надалі.

- Синдром полікістозних яєчників.
- Антипсихотична терапія при ліку-

ванні шизофренії.
Факторами, що сприяють розвитку ЦД є не-

рвово-психічне перенапруження, тривалі стре-
сові ситуації.

Обов’язкове визначення цукру крові повинно 
проводитись у пацієнтів із ранами, які тривалий 
час не загоюються; ураженням шкіри (фурунку-
льози, піодермія, мікози, вульвіти, баланіти); у 
пацієнтів із хронічним пародонтозом; супутні-
ми захворюваннями залоз внутрішньої секреції 
(дифузний токсичний зоб, акромегалія, гіпер-
кортицизм, феохромоцитома тощо). Тривалий 
прийом медикаментів з приводу різної патології 
(глюкокортикоїдів, діуретинів тіазидного ряду, 
оральних контрацептивів тощо) може призве-
сти до підвищення рівня цукру в крові.

Вірогідність розвитку ЦД збільшується при 
поєднанні декількох вищевказаних факторів 
ризику. У всіх випадках наявності тих чи інших 
факторів підвищеного ризику ЦД необхідно 
систематично, не рідше 1 раз на рік, проводити 
дослідження рівня цукру крові натще та через 
2 години після вуглеводного навантаження. Ву-
глеводним навантаженням є 75 гр. глюкози, а не 
вуглеводна їжа, цукерки, цукор чи картопляне 
пюре. Науковці радять робити ці дослідження 
всім, кому за 45 років 1 раз в три роки при умові 
нормальних попередніх показників.

підготувала лікар-ендокринолог 
Кривов’яз Ю.О.,

Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний 

центр
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СОВЕТЫ ПАРНЯМ КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПОСТЕЛИ

Каждая женщина, собирающаяся вступить 
в половой акт с мужчиной готова к трем ве-
щам: она будет чувствовать себя неловко; 
секс будет коротким и откровенно плохим; 
она не будет удовлетворена (и даже близко к 
“этому” не подберется).

Этими словами можно ввергнуть парней в 
пучину отчаяния - в темную, глубокую, пол-
ную ужасов пучину отчаяния. В конце кон-
цов, для них секс был самой крутой штукой 
на свете, начиная со старшей школы! И тут 
им заявляют, что женщины редко когда полу-
чают опыт секса, который можно было хотя 
бы назвать “посредственным”. Чувствуешь 
себя лузером, правда? Но не теряйте надеж-
ды, ибо перед вами советы, которые сделают 
парня лучше в постели. Итак, поехали!

Прелюдия. НИКОГДА НЕ ПРОПУСКАЙ-
ТЕ ЭТУ СТУПЕНЬ. Практически для всех 
женщин важно, чтобы их приласкали, возбу-
дили, и т. д.. Также важно обратить внимания 
на разные части тела женщины: шея, уши, 
руки. Вы удивитесь, если узнаете, сколько у 
девушек эрогенных зон.

Оральные ласки. Конечно, не все женщи-
ны любят их, но разузнать довольно просто: 
во время прелюдии двигайтесь на юг, если 
она остановит вас – вы знаете, что этого не 
стоит делать.

Хорошая физическая форма. Хорошая 
форма не означает, что вы должны иметь 
перекачанные бицепсы и кубики на животе, 
достаточно протянуть долго, не вставая каж-
дые 5 минут, например, чтобы попить водич-
ки. Не обязательно даже сдерживать оргазм 

долго. Если после этого вы способны продол-
жать - все нормально.

Доминирование и острота. Берите на себя 
контроль за ходом полового акта и не забы-
вайте вносить пикантность, особенно, если 
девушка заскучала. И, кстати, доминировать 
не значит провести 2 часа в миссионерской 
позиции! Помимо смены позиций, важно ме-
нять ритм.

Жесткий секс. Да, девушки любят, когда 
с ними обращаются немного грубовато. Ко-
нечно, не стоит выходить за рамки легкого 
потягивания за волосы, шлепков и прочего. 
Но не оставьте своей партнерше синяки.

Сальности. Примерно половина женщин 
любит, когда им на ушко шепчут несколько 
фривольные, развратные словечки. Однако 
не стоит сразу перегибать палку.

Оргазм. Очень важно довести девушку до 
оргазма.

Нужно уметь вовремя остановиться. 
Если оргазму не суждено случиться, лучше 
остановиться. Да уж, вагина вещь ненадеж-
ная, и с ней не так просто как с пенисом. Это 
значит, что даже если вы в точности следова-
ли каждому совету из этого списка, оргазма 
может и не быть. К тому же слишком усерд-
ные старания могут причинить боль и неу-
добства девушке.

Обнимашки. Как бы избито не звучало, 
но засыпать сразу после того как получил 
оргазм – дурной тон. Пообнимайтесь и по-
воркуйте немного с партнершей. Главное, не 
переборщите с ласками.

Ответная реакция. Необходимо прислу-
шиваться к вербальным и невербальным ре-
акциям партнерши на ваши действия. Боль-
шинство мужчин воспринимают ответную 
реакцию девушек как оскорбление, но это не 
так. Если женщине будет комфортно с вами, 
то ваши действия будут оправданы. 

подготовил Владимир Цио,
член Молодёжной 

организации журналистов
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КОМПЛЕКТАЦІЯ ГАРАЖНИХ ВОРІТ: 

СТАНДАРТНА І РОЗШИРЕНА. 
ПРО ВСІ ТОНКОЩІ РОЗПОВІСТЬ BRAMA-MARKET.LVIV.UA

Призначення та вимоги до встановлення 
автоматичних воріт. 

Такі брами зазвичай встановлюють у поб-
утових гаражах, на складах, парковках, мага-
зинах та навіть промислових об’єктах.

Максимальні габаритні розміри секційних 
конструкцій - 7800х6000 мм. Висота пере-
мички повинна бути не нижчою за 180 мм, а 
бічний простір для монтажу напрямних – від 
150 мм.

Базова комплектація воріт із секція-
ми DoorHan, Alutech, Ryterna, Kruzik, 
Hormann.

До комплекту пультових воріт входить: 
зібране секційне полотно – петлі, бічні ро-
лики та кронштейни, гумові ущільнювачі; 
напрямні і кутові стойки для стандартного 
монтажу, накладки базового кольору; тор-
сіонні пружини або пружини розтягування 
з ресурсом відкривання 25000 та 15000 тис. 
циклів відповідно; засув; ручка для відпиран-
ня з двох сторін; трос для опускання системи; 
система блокування від падіння при розриві 
пружини.

Деякі виробники пропонують комплект 
для приміщень із високим рівнем вологості, 
до нього входять кріплення, тяговий трос із 
нержавіючої сталі, напрямні та пружини, по-
фарбовані цинковою фарбою.

Усі додатки для розширеної комплектації 
підйомних воріт є у таблиці:

Ковані вуличні брами від українського 
виробника

Компанія БРАМА МАРКЕТ заснувала 
власне виготовлення кованих воріт та еле-
ментів декорування у місті Києві. Кожне 
замовлення оформляється у договорі. Ав-
томатична ворітна система з італійською 
автоматикою має гарантію 5 років. Кожен 
візерунок та елемент кованого полотна 
виготовляється ковалем вручну та обро-
бляється методом гарячого кування. Фото-
роботи та відгуки про нашу роботу можна 
подивитися у розділах нашого сайту.

Ручне управління або автоматичні 
приводи?

Для механічного відкривання/закри-
вання полотна використовують спеціальні 
троси або ручки. Для того, щоб пришвид-
шити цей процес, на секційні ворота вста-
новлюють двигун. Управляти ним можна 
з ДУ пульта або навіть з мобільного теле-
фона. За допомогою цього додатку також 
можна перевірити, чи не забули ви зачини-
ти гараж, коли вас немає вдома. 

До асортименту електроприводів нашо-
го магазину входить продукція Nice, Came, 
Faac, Comenello, An Motors та інші. Ціни на 
автоматику за посиланням https://brama-
market.lviv.ua/products/category/1793284

Як замовити гаражні брами у 
БРАМА МАРКЕТ?

Офіси та салони воріт із демо-стендами 
розташовуються у кожному регіоні Украї-
ни. Тут ви можете передивитися каталоги 
та отримати розрахунок вартості покупки 
за 5 хвилин! З усіма запитаннями звертай-
теся по телефонам менеджерів у Львові: 
(067) 3488399, (050) 1604611.
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ЯК КУПИТИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ВІКНО «VIKNAR’OFF» ЗА ЦІНОЮ 
ЗВИЧАЙНОГО З ДОПОМОГОЮ ДЕРЖАВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
Банки вже видали людям майже 62 тисячі 

кредитів на заміну вікон «Viknar’off » та заходи 
з енергозбереження. Загальна сума цих позик 
перевищила мільярд гривень.

Приємні зміни в умовах програми енергое-
фективності: відшкодування до 70% при умові 
отримання субсидій ( додатково потрібна довід-
ка з соцзабезу); збільшилась максимальна сума 
відшкодування до 14000,00 грн.

Напевне багато хто чув про Державну цільо-
ву економічну програму енергоефективності, 
яка допомагає купити енергозберігаючі вікна 
за ціною звичайних з рахунку держави. Але не 
кожен зрозумів як це працює, отже постарає-
мося в цій статті максимально детально викла-
сти процедуру отримання відшкодування від 
держави на покупку енергозберігаючих вікон. 
Встановити «теплі» вікна за ціною звичайних 
можна, скориставшись державною програмою 
з відшкодування 30% витрат, на енергоефек-
тивність для приватних осіб (але не більше 14 
000 грн. на утеплення квартири або приватного 
будинку).

У державній програмі з енергоефективності 
залучено три банки: «Ощадбанк»,

«Укргазбанк» і «Укрексімбанк»
Умови Кредитування від “Ощадбанку”:
• Сума кредиту – від 1 000 до 50 000 грн.
• Початковий внесок – від 10 % вартості то-

вару
• Cтрок кредитування – до 3 років
• Процентна ставка – 25 % річних
• Разова комісія за надання кредиту– 3 % від 

суми кредиту
• Перелік документів – паспорт, податковий 

номер, документ про отримані доходи за 6 міся-
ців, рахунок-фактура на товар

Погашення кредиту:
• Щомісяця рівними частинами.
• Можливе дострокове погашення кредиту 

без додаткових комісій.
Увага! Достроково погашати кредит варто 

після перерахування на рахунок компенсації 
від Держенергоефективності (прогнозовані тер-
міни – 1-2 міс.), Оскільки компенсація нарахо-
вується на залишок суми кредиту.

Після вибору вікна необхідно подати в одну 
з вищезгаданих банківських установ наступний 
пакет документів: заяву на одержання кредиту 
(заповнюється в банку); паспорт громадянина 
України (та ксерокопія); довідка про присвоєн-
ня ідентифікаційного номера позичальника (та 
ксерокопія); документ про отримані доходи 
та утримання з них за останні 6 місяців; раху-

нок-фактура на енергоефективне вікно.
Також потрібно уточнити в банку про подачу 

документа, який підтверджує що саме ви є влас-
ником дому або квартири в якій повинні бути 
замінені вікна.

У разі позитивного рішення про видачу кре-
диту необхідно в призначений банком день від-
крити розрахунковий рахунок та в цей же день: 
оплатити 10% вартості вікна компанії-продав-
цеві та надати банку документ, що підтверджує 
оплату; оплатити комісію банку – 3% від суми 
кредиту; отримати від банку платіжку про 
оплату 90% вартості вікна компанії «Viknar’off 
». Платіжка дає право забрати оплачене вікно у 
продавця.

 Після монтажу вікна необхідно надати банку 
акт виконаних робіт, паспорт на вікно і доку-
менти, що підтверджують відповідність продук-
ції стандартам і нормам, зазначеним вище.

Отримання компенсації від Держенергое-
фективності. Компенсація частини суми креди-
ту нараховується Державним агентством енер-
гоефективності та енергозбереження України 
в наступному місяці після отримання банком 
документів, що підтверджують цільове викори-
стання коштів.

Позитивні сторони програми. Держава ком-
пенсує частину витрат на енергоефективність. 
Банк контролює виконання вимог до якості 
вікна, правда на папері. Компенсація дозволяє 
встановити вікна зі значно кращими енергоз-
берігаючими властивостями.

Негативні сторони програми. Банк забере 
приблизно 6,6% з 27% компенсації від вартості 
вікна. У сухому залишку компенсується трохи 
більше 20% від вартості вікна, за умови компен-
сації через 2 місяці і повного погашення креди-
ту відразу після надходження компенсації.

Центральне відділення віконної 
компанії «Viknar’off ».

 м. Вінниця, площа Гагаріна 2
(Центральний універмаг) 3-поверх. 
ПН-ПТ 10.00-18.00, СБ 10.00-15.00, 

НДвихідний
(097)87-505-87, (093)82-88-777, (0432)660-46
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ АРЕНДЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОД МАГАЗИН
«Для розницы важны три крите-

рия — место, место и еще раз ме-
сто». Как часто я слышу это давнее 
выражение. И это правда.

Но если вдуматься, мало кто 
арендует помещение под магазин, 
тратит деньги на открытие, и при 
этом считает, что место, которое 
он выбрал – плохое. Так почему 
же я так часто слышу от предпри-
нимателей сакраментальную фразу 
- «Мы ошиблись с местом». Дело в 
том, что слово «хорошее» - это аб-
стракция. Для оценки пригодно-
сти торгового помещения должны 
быть приняты конкретные каче-
ственные критерии, причем для 
каждой концепции магазина будут 
присущи свои критерии, со своей 
иерархией их важности для успеха 
магазина. Если такого набора кри-
териев у предпринимателя нет, то 
высок риск совершить ошибку, и 
открыть магазин, который не бу-
дет достаточно посещаем, для того, 
чтобы стать прибыльным.

Какие же ошибки, которые могут 
быть названы «типовыми», чаще 
всего совершаются? Особенно, если 
будущий владелец магазина, счита-
ет, что это место «хорошее», просто 
потому, что, например, в этом тор-
говом центре бывает много народу 
или торговое помещение находится 
на очень оживленной улице. Тут 

можно рассказывать много, но если 
такие ошибки обобщить, получит-
ся следующее.

Наверно, самая часто встреча-
ющаяся и самая опасная ошибка 
– концепция магазина не соответ-
ствует характеристикам потока. То 
есть, количество людей, проходя-
щих мимо магазина велико, но доля 
ваших потенциальных покупателей 
среди них невысока. Вы платите 
высокую арендную плату за это ко-
личество, но в реальности, это не 
ваши люди. Например, у вас моло-
дежная клубная одежда, а ваш ма-
газин расположен на очень ожив-
ленной деловой улице с офисами. 
Среди менеджеров не так много 
постоянных покупателей одежды 
такого рода.

Есть еще вариант – контекст по-
купки в вашем магазине не соот-
ветствует контексту потока. Напри-
мер, ваш магазин женской деловой 
одежды находится в крупном ТРЦ, 
расположенном за чертой горо-
да. Туда приезжают в выходные, с 
семьями, развлечься, купить про-
дукты и другие семейные покупки. 
В такой ситуации, женщине часто 
трудно выкроить достаточно вре-
мени и внимания, чтобы выбрать 
для себя офисные наряды. Только 
крайняя нужда может заставить ее 
совершить покупку.

Магазин находится в «правиль-
ном» месте, но по каким-то при-
чинам в него трудно попасть. Это 
может быть вход с боковой сторо-
ны здания, в случае отдельно рас-
положенного магазина. Или третий 
этаж ТЦ, или какие-то другие «пре-
грады» между посетителями и вхо-
дом в магазин. Достаточно часто 
предприниматели не могут оценить 
серьезность влияния такой «пре-
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грады» на будущую посещаемость 
магазина.

Качество самого помещения не 
позволяет обеспечить достаточный 
комфорт покупателям. Нет венти-
ляции, нет кондиционирования в 
помещении, выходящем на южную 
сторону. Часто, при принятии ре-
шения по аренде, предпринимате-
ли не обращают на это внимания, 
думая, что его положительные 
стороны (то есть большой поток), 
его расположение, перевешивают 
эти «небольшие» недостатки. Но 
для успешного бизнеса покупатели 
должны не только заходить в ма-
газин, но и покупать в нем. В душ-
ном, жарком торговом зале, если 
в воздухе недостаточно кислоро-
да, конверсия серьезно падает. Да 
и продавцы не могут нормально 
работать полную смену. И ника-
кая мотивация и «погонялово» не 
поможет. Гигиенические факторы 
очень важны. Отсутствие витрин 
и сильное влияние на отдачу торго-
вой площади оказывает форма тор-
гового зала.

Ваши покупатели ездят на маши-
не, а у вас негде припарковаться. 
Иногда бывает сложнее. Ваш товар 
предполагает, что за ним надо при-
езжать на машине. Например, вы 
продаете цветы в горшках. Мало, 
кто будет покупать цветы, чтобы 
тащить их в руках. А к вам неудоб-
но подъехать.

Вы арендовали помещение в ТЦ, 
в который очень хотели попасть. 
Договор аренды, который вам дал 
арендодатель был типовым, все 
другие арендаторы подписывали 
такой же. В такой ситуации пред-
приниматели часто не обращают 
пристального внимания на усло-
вия договора, да и разобраться в 
30-страничном запутанном доку-
менте без опыта практически не-

возможно. Часто, максимум, что в 
таких случаях делается, это договор 
отдают юристу, который проверяет 
его юридическую чистоту. А ино-
гда подписывают и без юриста. Он 
же типовой. А потом оказывается, 
что договор был полон «ловушек», 
которые выполнены в рамках за-
кона, но возлагают на арендатора 
множество дополнительных вы-
плат, обязанностей (которые тоже 
стоят денег) и штрафов. И получа-
ется, что магазин работает только, 
чтобы оплатить аренду со всеми 
дополнительными расходами, а не 
на карман владельца.

Каков же вывод? Во-первых, до 
подписания договора аренды обя-
зательно провести его экспертизу 
на предмет наличия всяческих «ло-
вушек и засад». Во-вторых, сначала 
разработать набор критериев для 
правильной оценки помещения. 
Этот набор разрабатывается на ос-
нове характеристик вашей целевой 
аудитории, ситуаций потребления 
ваших товаров, корзины потребле-
ния и других существенных эле-
ментов концепции вашего будуще-
го магазина. Помните, правильно 
выбранное место локации магазина 
- один из наиболее важных факто-
ров его успеха. И нет ничего хуже 
необходимости это место менять, 
особенно, если вы не можете рас-
торгнуть договор аренды без пря-
мых денежных потерь.

Владимир Самбуров,
агентство нерухомості «Аксіома»,

(0432) 69-71-29; (098) 416-70-41; 
(063) 637-71-15
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ1

Продаж б/у запчастин. 
Покупка аварійних авто. 

Комп’ютерна діагностика 

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

pegas-auto.com.ua

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

Шкіряні сидіння Recaro.  
Ексклюзивний широкий вибір.

тел.: (097) 244-31-11
(063) 277-00-20

ТЕХНО-   
ІНТЕРКОМ

Изготовление автомобильных прицепов, 
высокого качества, надёжности 

и функциональности 

ПГТ Сутиски, 
ул. Ленина, 114

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

www.tehnointercom.in.ua

Автозапчастини до 
легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків

вул.  Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 

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

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

Запчастини до японських, корейських 
та європейських авто.

www.falcon-motors.com.ua

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

DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta, 
CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

вул. Костя Широцького 
(Щорса), 8

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

Срочный выкуп авто в Виннице 
и области. Выкуп после ДТП 

и кредитный

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

shambrik@gmail.com
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АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ3

Аварійне відкриття автомобілів. 
Виготовлення автоключів, 

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

Зміна секретності

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

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

СТО 
Инжектор 

Дизель Сервис

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

любые.

ул. Айвазовского, 
28-а

(096) 662-46-99
(067) 303-91-33
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ТОВ “СИГНАЛ” Капітальний ремонт двигунів. 
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт 

головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 
Шліфування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Костя Широцького 
(Щорса), 14А

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

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

2012signal@gmail.com

АВТОШТОРМ

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

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

“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

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

АВТО
КОНДИЦІО-

НЕРИ

Заправка та обслуговування 
автокондиціонерів. Ремонт 

автообігрівачів

с. Якушенці, 
вул. Колгоспна, 7А

тел.: (097) 507-95-55, 
(098) 005-57-55

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

СТО Ремонт моторов и ходовой. 
Рихтовочные работы

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

autoSPA
Центр сервісного обслуговування автомобі-
лів. Професійна мийка, хімчистка, прання 

килимів. 
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО

Працюємо з 800 до 2200

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

(067) 131-46-24

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

Діагностика, ремонт 
будь-якої складності

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

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

ВЕЛО-, БЕНЗО-, МОТОТЕХНІКА4
Продаж велосипедів та аксесуарів

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

ремонт, обслуговування лиж та сноубордів

вул. Пирогова, 135
(0432) 67-27-33
(098) 477-16-13                        
(063) 776-42-12
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ5
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ6

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

(Renault, Газель)
(067) 799-03-16
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА7

ТОВ 
«ГЕВІНЕР»

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

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

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

тел.: (067) 430-80-82, 
(067) 322-11-07, 
(0432) 62-24-40
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ8

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

Граніт (брущатка), кварцит, мармур.

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

www.mramorvn.com.ua
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Цемент «Зодчий»
Тримає міцно 

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

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами 

марки М-100, М-75

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

(067) 430-89-60

тел.: (0432) 69-83-81, 65-82-82, 65-82-81
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ9  

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

Розпилювання на пилорамі

вул. Чехова, 4
тел.: (0432) 57-69-19

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

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

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

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

тел.: (096) 468-34-09
(093) 631-04-99
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ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “ШОК”)

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

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

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ11

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ 10

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

Продаж і встановлення

вул. Тімірязєва, 56
(067) 799-42-90

e-mail: 
sanya025@inbox.ru

ФОП Стасенко
Ламінат

«Затишний дім»

Ламінат Kronopol, Platinum.
Шпатлівка Evrogips, Saten.

Сухі будівельні суміші Master

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

(098) 227-23-17
(067) 236-00-05
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Копання криниць
в будь-яку пору року

Продаж і доставка кілець   
                                                  70 та 80 см

(068) 210-98-21
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

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

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

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

www.vbk.com.ua

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

парковок

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

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

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ12

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

Гарантія 10 років!
(068) 303-00-34
(093) 304-00-34
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ13

Будівельно-монтажні роботи:
металочерепиця, профнастил, 

мансардні вікна, водостічні сис-
теми,утеплювачі 

www.abs.vn.ua

вул. Князів Коріатовичів 
(Свердлова), 7

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

(067) 430-80-46

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

вул. Соборна, 85,
каб. 12

тел.: (068) 786-31-30
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)15

ТОВ “АРХІТЕКТУРНО-
ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ

“ПЛЯСОВИЦЯ” АРХІТЕКТУРА, ДИЗАЙН.
Проектування усіх видів споруд

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

(097) 570-55-39
e-mail: yvip35@gmail.com

www.plyasovica.com.ua

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН14

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

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

тел.: (093) 822-29-94, 
(050) 228-61-09
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ16



63

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



64

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

Промышленное холодоснабжение
Кондиционеры для дома и промышленности. 

Торгово-холодильное оборудование.
 Монтаж, ремонт, сервис

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

www.vinholod.com.ua

КЛІМАТ БУД СЕРВІС
Вентиляція. Кондиціювання

Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої 
вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

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

Виготовлення та продаж паливних 
брикетів з дубової тирси, паливних 

палет з соломи та деревини

Вінницька обл., 
Липовецький р-н, 

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

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

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

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

Продаж. Монтаж. Сервіс

вул. Миколи Оводова 
(Козицького), 63

тел.: (0432) 67-16-66
(067) 409-17-89

e-mail: myteos@ukr.net
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ТЕХНІЧНІ ГАЗИ17

НАТЯЖНІ СТЕЛІ18

Натяжні стелі (068) 388-54-55
(063) 478-47-70
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ19

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

тел.: (093) 526-77-95
(067) 917-88-61

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

лістів, 14А

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua

Вікна, двері, балкони 
від виробника

вул. Чехова, 7
(068) 619-18-94
(063) 943-69-05
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ 
високої якості з гарантійним

та післягарантійним сервісом

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ Металопластикові вікна та двері, 

балкони, ролети, жалюзі
ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ

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

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

www.viknaroff.com

ЖАЛЮЗІ Жалюзі білі та кольорові,
москітні сітки

Швидко. Якісно. За розумні ціну

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, 
балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

(097) 328-22-20
(067) 789-92-89
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

оплати частинами та продаж в кредит.

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

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

ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ20

Входные бронированые двенри с деревян-
ными накладками.

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

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

ТД «АТОМ»
(096) 555-79-55

www.vipartwood.com
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Двері вхідні броньовані вітчизняного 

виробництва за найкращою ціною.
Виготовлення за індивідуальним заказом.

Спеціальні умови для дилерів

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

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

www.milano.com.ua
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ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ21

Лічильники електроенергії,
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, про-

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

Діє гнучка система знижок!

вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-19-17
oblik@cdmaua.com
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Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

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

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

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

оffice@energooblik.com.ua
www.energooblik.com.ua

МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ22

Метало-
конструкції 

будь-якої 
складності

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

зварювально-монтажні роботи 
тел.: (068) 211-97-15
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Металопрокат та труби 
зі складу в Вінниці 

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

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

sigma.vn.ua
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БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ23

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

під замовлення

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

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

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

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

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

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

Изготовление эксклюзивных кованых изделий 
по индивидуальным заказам любой сложности 

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

и неповторимый дизайн

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

www.svarog-kovka.com.ua
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САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 24

КОМПЛЕКСНА 
ОСЕЛЯ

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

обладнання

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

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

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

Меблі на замовлення. 
Доставка та монтаж безкоштовно. 

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

(097)-343-34-07
(093)-779-82-27
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МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.

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

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

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

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

117-77-61

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

Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника

вул. Гонти, 39А, 
оф. 104

(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03
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ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ. 25

ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ26

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

маркетів

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

тел.: (0432) 551-551
(050) 378-83-25
(097) 041-57-07
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ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ27
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ, 

ПАЛЬТО, КУРТКИ

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

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

(097) 887-93-83

ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ28

ЄВГЕНІЯ
ШТОРИ  ТЮЛЬ

спеціалізований
салон-магазин

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

(097) 133-34-33

Килими. Ковдри. 
Подушки. 

Постільна білизна.

вул. Коцюбинського, 78
вул. Юності, 18

(067) 286-28-49
(067) 449-25-45
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ДИТЯЧИЙ ОДЯГ. ІГРАШКИ29

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ. АКВАРІУМИ 30

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

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

www.malatko.vn.ua 

МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО31
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

СПОРТИВНІ ТОВАРИ32

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ33

Крамничка  
«Здоров’я»

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

фіточай.

вул. Коцюбинського, 34,
ТЦ «Жовтень»

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

Высококачественное повидло 
и кондитерские начинки, также: джемы, 

пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

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

www.loveluka.ua

МЕД ВІД ВИРОБНИКА 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

meduvsim.vn.ua

Доставка питної води, 
очищеної озоном 

від 25 гривень за бутиль

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

(067) 369-71-87
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ34
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ35

СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ. 
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, КВІТИ36

ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
тел.: (067) 775-27-48

www.sad-lopatina.org.ua

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ37
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КОМП’ЮТЕРНА, ФОТО-, ВІДЕО
ТЕХНІКА. ТЕЛЕФОНИ38

 

Супутникове та ефірне ТВ.
Супутниковий ІНТЕРНЕТ.

Кабельна продукція. 
Підключення до цифрового телебачення:

“VIASAT” і “EXTRA TV”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
69-32-59

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

Продаж та ремонт 
комп’ютерів, ноутбуків, 

LED-телевізорів, побутової 
та фото-, відеотехніки. 

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

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

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

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

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

(063) 804-01-74

ДОПОМОГА 
СТУДЕНТАМ

Дипломні роботи. Магістерські. 
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

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

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

yandex.ru

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

Винницкий филиал Киевской шко-
лы практической астропсихологии 

«Селена» 

тел.: (096) 733-11-15
(093) 890-86-59

www.astro-school.vn.ua
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Дитячій навчальний заклад 
позашкільної освіти з гуманітарним 

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

мов

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

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

ua

Англійська, німецька, 
французська, польська, 

італійська для дітей та дорослих

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

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

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

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

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

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

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

www.babycenter.com.ua

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ40
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КАПІТОШКА Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас
Артгрупа «Капітошка»

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

сюрпризи, музика, танці

тел.: (0432) 46-82-05,
46-17-93,

(097) 131-94-31

АВТОШКОЛИ41
Підготовка водіїв всіх категорій.

19 років досвіду! 
Підготовили понад 200000 водіїв! 

e-mail: profauto29@ukr.net
profauto.vinnitsa.com

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

Підготовка водіїв категорій: А, А1, 
В, С, С1, СЕ. Діє система знижок для 

студентів.
www.signal.vn.ua

вул. Стуса, 22/2
(098) 561-12-22
(093) 561-12-22

вул. Київська, 16
(0432) 67-72-22
(093) 889-41-10
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Переферійна підготовка 
водіїв категорій: А, А1, В, С1, С.

вул. Келецька, 62 
(ЗОШ № 15)

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

www.avtolider.vn.ua

Автошкола «7777» запрошує 
на навчання водіїв категорій: 

А, А1, В, С, С1

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

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

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

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

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

WWW.
AVTOSHCOLA.

COM.UA

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

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

вул. Привокзальна, 38 
(Вінницький коледж на-

ціонального університету 
харчових технологій)

СТУДІЇ ТАНЦІВ42

zumba® 
fitnes

Ваш вес - это всего лиш разница между 
получеными и потрачеными 

калориями! 
Потратьте их вмести с нами!

вул. Замостянська, 33
(097) 705-70-24

vk.com/club101835376
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АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА43

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

землевпорядні роботи, геодезія. Оцінка для цілей 
оподаткування

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

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

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

ТОВ «ЦЕНТР 
«ЕКСПЕРТНА 

ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

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

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

майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування

пр. Юності, 18, оф. 507
(ТРЦ Дастор)

тел.: (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82

www.expert.prom.ua

ФОП
 Горобець В.В

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку 

нерухомості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок

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

(067) 300-10-48

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

виконуються висококваліфікованими аудито-
рами та досвідченими спеціалістами в сфері 

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

Хмельницьке шосе,13, оф. 
103-105

тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19

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

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

в т.ч. для оподаткування

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

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

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА 
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:

нерухомості, землі, транспорту, 
обладнання. Технічні звіти. 

Введення в експлуатацію

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

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

e-mail: svb7@mail.ru

НЕРУХОМІСТЬ44
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АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

 “ДОБРИНЯ І КО”

ВСІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ.
Юридична допомога.

Безкоштовні консультації
вул. Соборна, 38/26
тел.: (097) 904-79-14
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ45

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

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

нальних провадженнях, вирішенні цивільних 
та сімейних спорів

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

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

Skype: mobile.tsl              
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ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ46

Надаємо послуги в сфері екології: 
- утилізація небезпечних відходів;

- екологічна документація та здійснення 
заходів по підготовці до перевірки 

дозвільної документації

вул. Некрасова, 25, 
каб. 210

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

НОТАРІУСИ47

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ НОТАРІАЛЬНИЙ ОКРУГ

нотаріус
СКУТЕЛЬНИК
Інна Анатоліївна

НОТАРІУС
ПАВЛЮК

Ірина Іванівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

Субота, неділя - вихідний.

пр. Коцюбинського, 
37/1

тел.: (0432) 26-36-14

НОТАРІУС 
СОРОЧИНСЬКА 
Ірина Георгіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

vinnotar@mail.ru

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

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

НОТАРІУС 
СТЕБЛЮК 

Наталія 
Володимирівна

Вінницький міський нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Працюємо: Пн.-Сб.: з 1000 - 1800

Неділя - вихідний

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

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

НОТАРІУС 
 КУРБАТОВА

Світлана 
Пантелеймонівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

sitronas@yandex.ru

НОТАРІУС 
 ПАРФЬОНОВ 

Ігор 
Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. Вінниця
вул. Соборна, 85

тел./факс: (0432) 56-26-79
тел. (097) 949-52-68
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

НОТАРІУС
БЄЛАЯ

Оксана Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний 
округ.

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

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

Віноблдрукарні)
тел.: (0432) 67-10-56

(067) 383-32-82

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО
Валентина 
Василівна

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

дарування. Засвідчення документів, 
доручень та заповітів

вул. О. Довженка, 36
(Ленінградська)

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

НОТАРІУС
ДРОБАХА В. О
ДРОБАХА О.Д 

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

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

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

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

61-15-00

НОТАРІУС
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
ПЛАХОТНЮК 

Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20

НОТАРІУС
БІЛОУС

Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

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

НОТАРІУС
КРИВЦОВ 

Дмитро Валерійович

Часи прийому: 
Пн.-Пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

Нд. - вихідний

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

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

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

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

Субота, Неділя - вихідні.

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

55-08-88

НОТАРІУС
КОРОЛЬ 

Олена 
Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:

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

 e-mail: me76@mail.ru

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

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

 Віра Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

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

тел.: (0432) 69-30-11
35-82-70

НОТАРІУС
ЛАВРЕНОВ

Ігор Анатолійович

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг

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

Неділя - вихідний

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

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

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА

Тамара Петрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО

Ліана Миколаївна

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

Перерва з 1300 до 1400

Субота, неділя - вихідні

м. Немирів, 
вул. Горького, 92

тел.: (04331) 2-24-22

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ, 
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ48

НОТАРІУС
ТКАЧУК

Марина Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних дій

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20
27-66-62

(050) 573-13-23

ВІННИЦЯ-ЄЛЕНЯ ГУРА
Прямий рейс без пересадок

Щоденний виїзд 
з України та Польщі

в Україні 
+38 068 214-55-13(Viber) 

+38 073 030-04-87
у Польщі

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

Заміський клуб сімейного 
відпочинку. Великий будинок і 

фінські будиночки. Карпатський 
чан та баня на дровах.

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

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

Індивідуальний підхід та акційні ціни.
Візова підтримка,страхування.

Бронювання авіаквитків

вул. Академіка Ющенка, 8, 
оф. 106

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

www.achemodan.com
office@achemodan.com

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

комфортабельними 
автобусами Neoplan

тел.: (097) 501-14-55
(093) 998-71-79

Ідеальна база відпочинку. 
Альтарки. Баня на дровах. Ресто-

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

8 км. від Вінниці, 
с. Тютьки (коло 

стрільбища). 
тел.: (067) 430-85-55, 

(095) 927-93-95
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ТУРИСТИЧНА 
АГЕНЦІЯ 

І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

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

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

Автобусні та авіатури до Європи

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

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

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ49

Всі види перекладів (усні та письмові), 
нотаріальне засвідчення, легалізація документів, 

проставлення штампу «Апостиль» в МінЮсті, 
МЗС, МОН, МОЗ, консульствах іноземних держав, 

підготовка документів на виїзд ПМЖ, 
працевлаштування, візові анкети

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

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

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

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

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ 

•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

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

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

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

РОБОТА51

ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням 

перекладів. 
Проставлення апостиля, легалізація 

документів. Візові анкети

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

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

letstranslete.vn@gmail.com

Переклади. Апостиль. Легалізація.
Підготовка документів 

для виїзду за кордон

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

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

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ50

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

Реферати, курсові, контрольні

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

(097) 949-52-12

 
Консультаційний візовий центр. Польська 

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

вул. Некрасова, 24              
(4 поверх)

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

КОСТЮМОВ

Широкий выбор школьной формы. 
Детские костюмы на любую тему. 

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

вечерних платьев. 

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

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

www.atele-arlekin.com

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

хутра. 
Піко. Висока якість за помірну ціну

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

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

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ53

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ52

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

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

Прокат та пошив карнавальних костюмів.

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

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

e-mail: kati-z@mail.ru

  mobimaster-gsm.prom.ua

Професійний ремонт:
- мобільних телефонів

- цифрових фотоапаратів
-ноутбуків   - планшетів

Гарантія високої якості

ринок «Маки»
(063) 104-92-22
(066) 052-05-55
(067) 302-74-74
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ФОП БУРАКОВСЬКИЙ ОВ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD.

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

Купівля TV на деталі.

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

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

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

вул. Хмельницьке шосе, 13 
(каб. 113)

тел.: (0432) 60-34-21
(098) 799-60-19

www.dataprint.vn.ua
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  ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ  
  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ54

Системи відеоспостереження.
Відео-аудіодомофони.

Системи контролю доступу. Охоронна
та протипожежна сигналізація. 

Справжня німецька якість від “Balter Security”

вул. Академіка Янгеля 
(Фрунзе), 32

тел.: (0432) 69-38-46
(097) 767-84-82www.starsat.com.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

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

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

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

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

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

ВІДЕОНАГЛЯД. 
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Запрошуємо до співпраці будівельні організації

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ55
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Виготовлення гранітних та 
бетонних пам’ятників. Доставка, 

установка 

Вінницькі хутори, 
вул. Леніна, 3

тел.: (0432) 60-16-73, 
60-23-46, 

(097) 219-19-07

Гранітний 

парус

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ56

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ 
ХІМЧИСТКИ. ПРАЛЬНІ57

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок, 

шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

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

(067) 430-46-71
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 
ПЛАСТИКОВІ КАРТИ. ПЕЧАТКИ, ШТАМПИ58

 

Шовкодрук. Індивідуальні автонаклейки.
Виготовлення інформаційних щитів.

Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.

Реставрація фотографій, покращення  якості фото

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

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

 

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

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ

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

vk.com/alexandr.status
 status.agroup@gmail. com

Всі види поліграфічних послуг та 
сувенірної продукції

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70

32-70-77
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ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА59

ВЕСІЛЬНА
ФОТО ТА ВІДЕОЗЙОМКА
Від Олександри Харькової

та Сергія Пироговського

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

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

Свадебная, семейная и детская 
фотосъемка. Печать фотокниг. 

Аренда фотостудии. Аренда декора

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

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА60

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31
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ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ61

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

рукавички, біжутерія 

вул. Коцюбинського 
33/3 (напроти поло-

гового будинку)
тел.: (098) 583-83-93

 ДИЗАЙН. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ. 
 ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ 62

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

конфетні композиції на замовлення з 
врахуванням Ваших побажань

тел.: (097) 902-52-95
vk.com/id276626629
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Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

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

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ63

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

пологового будинку, 
VIP-зустрічей.

Станемо прикрасою будь-якого свята.

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

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

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

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

Ласкаво просимо до світу 
лімузинів

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

САЛОНИ КРАСИ. 
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА64

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

Нарощування вій. Художній розпис

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

(093) 696-05-14
lux_studio_

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

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

вирівнювання та відновлення волосся, шугарінг та 
воскова депіляція

вул. Замостянська, 
34А

тел.: (093) 259-87-07

МИЛО
РУЧНОЇ
РОБОТИ

Мило ручної роботи без штучних 
домішок. Вартість: 45 грам - 30 грн., 

90 грам - 60 грн. При купівлі 
3-х одиниць знижка 10%

тел.: (096) 350-00-95
vk.com/id375504472

Ольга 
Череватова

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

Наращивание ресниц (классическое, 2D, 3D 
наращивание, коррекция, снятие, 

материалы premium класса)

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

vk.com/olga.nail.com27

салон 
краси 

«ОКСАМИТ»

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

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

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

пудрою. Малюнок, дизайн. Педікюр. Усі види макіяжу

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

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

instagram.com/salon_
oksamit
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Тату. Татуаж губ, бровей, глаз. 
Лазерное удаление тату и татуажа. 

Пирсинг. Обучение. Магазин

ул. Архитектора 
Артынова, 51

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

ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ65

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»

тел.: (050) 451-87-19
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ66

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ67

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

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

Сауна

смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

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

Подаруйте собі незабутню 
атмосферу свята!

www.prestigehall.vn.ua

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

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

РЕСТОРАН 
ФАТА
МОРГАНА

Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса 
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне 

паркування. Українська та європейська 
кухня. Чудове місце Вашого відпочинку 

2-й км. Хмельницького шосе
тел.: (0432) 56-76-97 

69-11-90
(067) 715-97-67

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік. 
Альтанки. Смачна кухня. 

Весільні прикраси. Готельні номери, 
молодятам номер «Люкс» у подарунок. 

Чудова природа-ліс та озеро.

Старе місто
тел.: (097) 346-33-41

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

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького 

шосе
тел.: (0432) 56-74-99

(098) 002-92-86

Європейська та українська кухня. Бізнес обіди.
Банкетна зала на 40 чол. VIP зали на 10 чол. 

Літня тераса. Більярд. Зручна парковка. 
Перегляд спортивних змагань

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

(098) 430-30-61
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БЕРЕЗІНО Елітний комплекс відпочинку пропонує: 
банкетна зала 180 чол., VIP зала 30 чол., 

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

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

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

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

класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.

вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77

(067) 493-00-02
(093) 493-00-02
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САУНИ68

сауна
«Дар’я»

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

кімната відпочинку

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

(096) 42-000-71
«Аквамарин» - 

спортивный комплекс  для всех!
Индивидуальный подход – 

наш имидж! 

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

Цілодобова баня на дровах, 
сауна, басейн.

Все для Вашого гарного відпочінку!

с.м.т. Десна, 
вул.Гагаріна,10

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

ГОТЕЛІ69

Банкеты, комплексные обеды, 
VIP-комната, корпоративы, 

свадьбы, гриль-меню

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

(067) 778-31-24, 
(067) 958-97-80, 
(067) 494-19-73
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Готельний комплекс та хостел. 
Помірна ціна за гарну якість , від 80 

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

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

27-09-60, 
(067) 433-30-26

МЕДИЧНІ ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ70

МАСАЖ
ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ДОРОСЛИХ

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

антицелюлітний. 
Курси масажу, курси розпису хною

тел.: (093) 881-62-57
(097) 998-94-43

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

без операцій та ліків

пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

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

Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

вул. А. Кримського 
(Ленських Подій), 50

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

www.kovalenko.vn.ua
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МЕДИЧНІ ТОВАРИ. АПТЕКИ71

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

тел.: (0432) 57-61-34, 
67-10-42, 

(063) 274-09-54

Євроаптека Сучасна багатопрофільна 
мережа аптек

тел.: (0432) 52-61-00
(097) 526-10-10

Ми лікуємо кожного і дякуємо 
Вам за довіру!

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

ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА72

Чумаченко 
Вячеслав

Владимирович

Винницкий семейно-консультативный 
психоаналитический кризисный центр. 

Сексолог, психолог-психотерапевт. 

тел.: (0432) 57-91-40,
59-71-54,

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

Деркач 
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

Кандидат педагогічних наук, доцент 
практичний психолог, арт-терапевт

ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА  СІМЕЙНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 ДЛЯ  ДІТЕЙ  ТА  ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

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

e-mail: derkach_art@
ukr.net

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua
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ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ73

Все виды ветеринарных услуг: 
терапия, лабораторная диагностика, 

вакцинация, хирургические вмешательства, 
послеоперационная реабилитация, 

стационарное содержание

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

(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860 

от 07.06.2013
ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

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

(067) 527-87-42

Ветеринарная клиника.
Предоставляем помощь домашним животным.

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

Хмельницкое шоссе, 
103-А

тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01

www.viphvist.com.ua
Вінницький 

ветеринарний центр
«ЮПІТЕР»

ЦІЛОДОБОВО

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

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

Виклик лікаря (067) 430-94-91

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

вул. Костянтина 
Василенка, 16

тел.: (067) 430-80-28 
(0432) 60-20-33

Акваріуми Акваріуми: 
 виготовлення, дизайн, сервіс

тел.:(097) 698-59-70
facebook: 

Микола Паламарчук
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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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