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СПАДКУВАННЯ ЗБРОЇ
Спадкування — це перехід прав та 

обов’язків (спадщини) від фізичної особи, 
яка померла 

(спадкодавця), до інших осіб (спадкоєм-
ців). Існує два види спадкування – за зако-
ном та за 

заповітом. Час відкриття спадщини – мо-
мент смерті спадкодавця. Місце відкриття 
спадщини — 

останнє місце проживання спадкодавця. 
Відповідно до цивільного законодавства є 
5 черг 

спадкування. Строк прийняття спадщи-
ни – 6 місяців з момента відкриття спадщи-
ни.

Спадкування взагалі і спадкування зброї 
зокрема - проблема, станом на сьогодніш-
ній день, досить актуальна. Це пов’язано 
насамперед з тим, що приблизно кожен п’я-
тий громадянин, який звертається за допо-
могою до нотаріуса, цікавиться питаннями 
спадкового права на зброю.

Якщо до складу спадщини входять пра-
ва на майно, обмежене в обороті, зокрема 
зброю (ст. 178 ЦК України), з урахуванням 
Постанови Верховної Ради України «Про 
право власності на окремі види майна» 
від 17.06.1992 р., № 2471-XII, якою вста-
новлюється спеціальний порядок набуття 
права власності громадянами на окремі 
види майна, спадкоємці мусять одержати 
спеціальний дозвіл для можливості здійс-
нення ними права на майно, перелік якого 
наведено в Додатку 2 до вказаної Постано-
ви.

У Інструкції про порядок виготовлення, 
придбання, зберігання, обліку, перевезення 
та використання вогнепальної, пневматич-
ної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного 
виробництва для відстрілів патронів, спо-
рядже¬них гумовими чи аналогічними за 
своїми властивостями металевими сна¬ря-
дами несмертельної дії, та зазначених па-
тронів, а також боєприпасів до зброї та ви-
бухових матеріалів, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 
21 серпня 1998 р. № 622 закріплено понят-
тя вог¬непальної зброї. Так, вогнепальною 
вважається зброя, у якій снаряд (ку¬ля, 
шрот тощо) приводиться в рух миттєвим 

звільненням хімічної енергії заряду (пороху 
або іншої пальної суміші).

 Передбачено, у разі смерті власника, на-
городна, нарізна вогнепальна та інша зброя 
армійських зразків, мисливська нарізна 
або гладкоствольна вогнепальна зброя, 
пневматична та холодна зброя протягом 
п’ятиденного терміну здається в органи 
внутрішніх справ на тимчасове зберігання 
до вирішення питання щодо спадкування 
майна (але на строк не більше шести міся-
ців). Якщо хтось із спадкоємців бажає таку 
зброю (крім нагородної) залишити у влас-
ності, вона може бути за¬реєстрована на 
його ім’я у встановленому порядку. Якщо 
серед спад¬коємців немає осіб, які можуть 
мати або мають право на зберігання зброї, 
вона ними повинна бути в місячний строк 
продана або подарована особі, що має до-
звіл органів внутрішніх справ на придбан-
ня зброї.

Якщо хтось із спадкоємців бажає ста-
ти власником нагородної зброї, остання, у 
разі можливості її законного перебування 
у власності грома¬дян, може бути оформ-
лена відповідно до вимог чинного законо-
давства.

Нагородна короткоствольна вогнепальна 
нарізна зброя (пістолети, револьвери) може 
бути залишена у власності спадкоємців 
після приведення її у стан, не придатний 
для стрільби в майстернях з ремонту зброї 
(довідка про переробку повинна знахо-
дитися в особовій справі власника). Така 
зброя вважається колекційною і в дозволі 
на її зберігання ставиться штамп «колек-
ція».

З цього випливає, що якщо спадкоємець 
майна не здає зброю спадкодавця на від-
повідальне зберігання в органи внутрішніх 
справ, то він може бути притягнутий до 
кримінальної відповідальності за незакон-
не зберігання зброї. Тому, щоб уникнути 
таких наслідків, спадкоємцю необхідно 
негайно повідомляти органи внутрішніх 
справ про смерть власника зброї і не чи-
нити їм перешкод у його вилученні для 
відповідального зберігання. До визначення 
кола спадкоємців і вирішення питання про 
видачу або про відмову у видачі дозволу чи 
ліцензії на придбання зброї. Зброя, що зна-
ходиться на відповідальному зберіганні, не 
може бути реалізована.

У кожному конкретному випадку про-
понуємо читачеві звертатися за консуль-
тацією до фахівця, тому що своєчасно 
отримана консультація допоможе йому в 
майбутньому уникнути негативних наслід-
ків, викликаних незнанням Закону.

Ярова Яна Миколаївна,
приватний нотаріус, Вінницького 

міського нотаріального округу
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ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
У 2018 року до Цивільного кодексу України 

(надалі ЦКУ) були внесені зміни, які виклю-
чили колізії щодо спадкування частки у ста-
тутному фонді Товариства з обмеженою від-
повідальністю (надалі ТОВ). Ряд статей було 
виключено, це стосується і   ст. 147 ЦКУ.

До внесення змін ця стаття змушувала но-
таріуса вивчати статут ТОВ, адже раніше част-
ка у статутному капіталі ТОВ переходила  до 
спадкоємців фізичної особи або правонаступ-
ника юридичної особи – учасника ТОВ, в разі 
відсутності умови, а саме отримання на це зго-

ди інших учасників ТОВ, якщо це було перед-
бачено статутом товариства та спадкоємець не 
отримував такої згоди, то частка у статутному 
фонді ТОВ до нього не переходила але у ньо-
го виникало право вимоги до інших учасників 
ТОВ сплатити йому частку майна ТОВ, яка 
була пропорційна частці у статутному фонді 
померлого, це і була колізія в законі яку на сьо-
годнішній день законодавець прибрав.

Статті були виключені, а перехід частки до 
спадкоємця або правонаступника учасника то-
вариства тепер здійснюється на підставі ст. 23 
Закону України «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю» у разі смерті 
або припинення учасника товариства його 
частка переходить до його спадкоємця чи пра-
вонаступника без згоди учасників товариства.

На підставі п.2 цієї ж статті «у разі смерті, 
оголошення судом безвісно відсутнім або по-
мерлим учасника - фізичної особи чи припи-
нення учасника - юридичної особи, частка яко-
го у статутному капіталі товариства становить 
менше 50 відсотків, та якщо протягом року з 
дня закінчення строку для прийняття спадщи-
ни, встановленого законодавством, спадкоємці 
(правонаступники) такого учасника не подали 
заяву про вступ до товариства відповідно до 
закону, товариство може виключити учасника з 
товариства. Таке рішення приймається без вра-
хування голосів учасника, який виключається. 
Якщо частка такого учасника у статутному ка-
піталі товариства становить 50 відсотків або 
більше, товариство може приймати рішення, 
пов’язані з ліквідацією товариства, без враху-
вання голосів цього учасника».

А керуючись ст. 55 Закону України «Про го-

сподарські товариства» у 
зв’язку із смертю громадянина, учасника 

товариства, правонаступники  (спадкоєм-
ці)  мають  переважне право вступу до цього 
товариства. При відмові правонаступника 
(спадкоємця) від вступу до товариства з об-
меженою відповідальністю або відмові това-
риства у прийнятті до нього правонаступника 
(спадкоємця) йому видається у грошовій або 
натуральній формі частка у майні, яка належа-
ла реорганізованій або ліквідованій юридичній 
особі (спадкодавцю), вартість якої визначаєть-
ся на день реорганізації або ліквідації (смерті)  
учасника. У цих випадках розмір статутного 
капіталу товариства підлягає зменшенню.

Виходячи з вищевикладеного можна зро-
бити такі висновки: спадкування частки у 
статутному фонді ТОВ на сьогоднішній день 
здійснюється без згоди інших учасників ТОВ 
та переходить до спадкоємців спадкодавця в 
незалежності від положення статуту ТОВ.Пра-
во на вступ до ТОВ належить спадкоємцям але 
обмежується строком в 1 рік з дня закінчення 
строку встановленого для прийняття спадщи-
ни. Тобто бути чи не бути членом ТОВ вирі-
шують спадкоємці. Їх не бажання бути членом 
ТОВ ні як не впливає на їх право отримати у 
грошовій або у натуральній формі частки у 
майні підприємства, яка належить їм на пра-
вах спадкоємців спадкодавця. Що стосується 
спадкування акцій учасників акціонерних то-
вариств, то зі сторони діючого законодавства 
нічого не змінилося. Акції є цінними паперами, 
які включаються до загальної спадкової маси 
та спадкуються на загальних підставах. Тобто 
без отримання згоди інших акціонерів шля-
хом переоформлення права власності на акції 
зі спадкодавця на спадкоємців. Особливості 
спадкування приватного підприємства також 
не змінились. На підставі ст. 113 Господарсько-
го кодексу України «приватним підприємством 
визнається підприємство, що діє на основі 
приватної власності одного або кількох грома-
дян, іноземців, осіб без громадянства та його 
(їх) праці чи з використанням найманої праці. 
Приватним є також підприємство, що діє на 
основі приватної власності суб’єкта господа-
рювання - юридичної особи». Тобто приватне 
підприємство успадковується як майно або 
майнові права, які йому належать.

З вище наведеного можна зробити висно-
вок, що ті прогалини, які були в спадкуванні 
корпоративних прав законодавець виключив. 
При цьому врахувавши не тільки права спад-
коємців (правонаступників), а й права самих 
підприємств. 

Подолян Ольга Олександрівна,
приватний нотаріус, 
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ В ПОРЯДКУ 
ПЕРЕДОРУЧЕННЯ 

Видана в порядку передоручення, 
підлягає нотаріальному посвідченню 
після подання основної довіреності, 
у якій застережене право на передо-
ручення, або після подання доказів 
того, що представник за основною 
довіреністю примушений до цьо-
го обставинами для охорони інте-
ресів особи, яка видала довіреність. 
У довіреності, виданій у порядку 
передоручення, не допускається пе-
редавання повіреній особі права на 
передоручення. Довіреність, видана 
в порядку передоручення, не може 
містити в собі більше прав, ніж їх 
передано за основною довіреністю. 
Строк дії довіреності, виданої за пе-
редорученням, не може перевищува-
ти строку дії основної довіреності, на 
підставі якої вона видана. У довіре-
ності, виданій у порядку передору-
чення, мають бути вказані дата і міс-
це посвідчення основної довіреності, 
та реєстровий номер, найменування 
нотаріального округу, прізвище, ім’я 
та по батькові нотаріуса, який її по-
свідчив, прізвище, ім’я, по батькові 
і місце проживання особи, якій ви-
дана основна довіреність, і особи, 
якій вона передоручає свої повнова-
ження. На основній довіреності ро-
биться відмітка про передоручення. 
Копія основної довіреності додаєть-
ся до примірника довіреності, що за-
лишається у матеріалах нотаріальної 
справи. При наступному посвідченні 
довіреності, виданої за передоручен-
ням тим самим нотаріусом, копія 
основної довіреності не залишаєть-
ся. На примірнику такої довіреності, 
що залишається у справах нотаріу-
са, робиться відмітка із зазначен-
ням реквізитів довіреності, виданої 

у порядку передоручення, до якої 
прикріплено копію основної довіре-
ності. Особа, яка видала довіреність, 
за винятком безвідкличної, може у 
будь-який час скасувати довіреність 
або довіреність, видану в порядку 
передоручення. Нотаріус, завідувач 
державного нотаріального архіву 
при одержанні заяви про скасуван-
ня довіреності або передоручення 
робить про це відмітку на примір-
нику довіреності, що зберігається 
у справах нотаріуса, у державному 
нотаріальному архіві, і відмітку в 
реєстрі для реєстрації нотаріальних 
дій. Повідомлення особи, яка видала 
довіреність, представника, а також 
відомих їй третіх осіб, для представ-
ництва перед якими була видана 
довіреність, про скасування довіре-
ності може бути оформлено нотаріу-
сом згідно з цим Порядком шляхом 
передавання відповідної заяви. По-
свідчені нотаріусами довіреності, а 
також передоручення за ними, при-
пинення їх дії підлягають обов’яз-
ковій реєстрації в Єдиному реєстрі 
довіреностей у порядку.

Мультян Валентина Миколаївна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ВИДИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ
На сьогодні існують різні підходи 

як щодо визначення поняття обме¬-
жень права власності, так і щодо їх 
класифікації. Не випадково в стат-
ті 111 ЗК України вміщено лише їх 
примірний перелік. 

В літературі можна зустріти кла-
сифікації, що здійснюються за різ¬-
ними ознаками. Найбільш часто зу-
стрічаються групування обмежень 
права власності на землю за підстава-
ми виникнення та часом дії [8, с. 76; 2, 
с. 131; 3, с. 86], за об’єктом, суб’єктом 
і змістом правовідносин [2, с. 86], за 
сферою дії [6, с. 279]. На думку Т.Б. 
Станкевич, обмеження права влас-
ності на землю можна поділяти на 
види залежно від: змісту з прив’яз-
кою до класичної тріади правомоч-
ностей власника; виду земель; мети 
встановлення; моменту виникнення 
та строку дії; виду діяльності; під-
став виникнення; форм власності; 
виду обмежень прав власника землі 
на захист від дій третіх осіб [5, с. 109]. 
Однією з найбільш серйозних спроб 
здійснити класифікацію обмежень 
прав на землю за законодавством 
України слід вважати дослідження 
Д.В. Бусуйок [1; 2].

Потреба у здійсненні певної кла-
сифікації обмежень права власності 
на землю існує об’єктивно, оскільки 
це необхідна умова для їх вивчен¬-
ня. Завдання полягає у тому, щоб 
здійснити таке групування обмежень 
даного права, котре б їх усіх охоплю-
вало, а з іншого боку - відображало 
особливості правової природи. Вка-
зане достатньо складно зробити в 
межах однієї класифікації, оскільки 
для „висвітлення” всього масиву об-

межень прав на землю необхідне ви-
користання ряду критеріїв. На нашу 
думку, необхідно враховувати такі 
істотні особливості вказаних обме-
жень, як: 1) порядок встановлення: 
нормативний, індивідуальний; 2) 
сфера дії: загальні, адресні; 3) інтере-
си, в яких встановлюються: пу-блічні, 
приватні; 4) наявність волевиявлен-
ня власника: виникають неза¬лежно 
від волі власника, виникають внаслі-
док волевиявлення власника; 5) не-
обхідність спеціальної реєстрації: не 
підлягають спеціальній реє¬страції; 
підлягають спеціальній реєстрації.

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

Що стосується нормативних обме-
жень, то сюди входять ті обмеження, 
що безпосередньо випливають з при-
писів законодавства норматив¬ного 
характеру і характеризуються таки-
ми ознаками як: імперативний.

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського

 нотаріального округу
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НАЙМ (ОРЕНДА) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
ЗА УЧАСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

За договором найму (оренди) наймодавець 
(орендодавець) передає або зобов’язується пе-
редати наймачеві (орендарю) майно у користу-
вання за плату на певний строк.

Договір найму транспортного засобу за уча-
стю фізичної особи укладається у письмовій 
формі і підлягає обов’язковому нотаріальному 
посвідченню та посвідчується незалежно від 
місця реєстрації вказаного в договорі транс-
портного засобу. При посвідченні договору 
найму (оренди) транспортного засобу нотаріус 
вимагає для огляду документ про реєстрацію 
транспортного засобу за фізичною чи юридич-
ною особою (свідоцтво про реєстрацію, тех-
нічний паспорт тощо), а у випадку, коли транс-
портний засіб не підлягає реєстрації або коли 
реєстраційне посвідчення не є свідченням пра-
ва власності на транспортний засіб, - документ, 
що підтверджує набуття наймодавцем права 
власності на нього (договори тощо). Наймода-
вець (орендодавець) зобов’язаний повідомити 
наймача (орендаря) про всі права третіх осіб 
на майно, що передається у найм (оренду). Про 
права третіх осіб на таке майно зазначається у 
тексті договору. У разі недодержання сторона-
ми вимоги закону про нотаріальне посвідчен-
ня договору такий договір є нікчемним, тобто 
визнання такого договору недійсним судом не 
вимагається.   
  

Наймач (орендар) зобов’язаний користува-
тися транспортним засобом відповідно до його 
призначення та умов договору. Підтримання 
транспортного засобу у належному технічному 
стані, поточний ремонт, а також інші витрати, 
пов’язані з використанням транспортного за-
собу, покладається на наймача, якщо інше не 
встановлене договором або законом. Капіталь-
ний ремонт транспортного засобу, переданого 
у найм, провадиться наймодавцем за його раху-
нок, якщо інше не встановлено договором або 
законом. Шкода, завдана третім особам у зв’яз-
ку з користуванням транспортним засобом, пе-
реданого у найм, відшкодовується наймачем на 
загальних підставах. Шкода, завдана у зв’язку з 
користуванням транспортним засобом, відшко-
довується наймодавцем, якщо буде встановле-
но, що це сталося внаслідок особливих власти-

востей або недоліків транспортного засобу, про 
наявність яких наймач не був попереджений 
наймодавцем і про які він не знав і не міг знати.

Наймач, який належно виконує свої обов’яз-
ки за договором найму, після спливу строку 
договору має переважне право перед іншими 
особами на укладення договору найму на но-
вий строк. Наймач, який належно виконує свої 
обов’язки за договором найму, у разі продажу 
речі, переданої у найм, має переважне право пе-
ред іншими особами на її придбання.

Договори піднайму або договір суборенди 
майна, яке є предметом уже укладеного догово-
ру найму (оренди), посвідчуються нотаріусами 
за наявності згоди наймодавця про передачу 
майна в піднайм (наступну оренду). Строк дії 
договору піднайму (наступної оренди) не може 
перевищувати строку договору найму (оренди). 

У разі смерті фізичної особи або ліквідації 
юридичної особи - наймача (орендаря) за зая-
вою наймодавця (орендодавця) договір найму 
(оренди) припиняє свою дію, про що нотаріус 
робить відповідний напис на всіх примірниках 
договору. Факт смерті наймача підтверджуєть-
ся свідоцтвом чи довідкою цивільного стану 
громадян про смерть, факт ліквідації юридич-
ної особи підтверджується витягом з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб,  фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань.

Наймодавець має право відмовитися від 
договору найму і вимагати повернення речі, 
якщо наймач не вносить плату за користу-
вання транспортним засобом протягом трьох 
місяців підряд. Наймодавець має право вима-
гати розірвання договору найму, якщо: наймач 
користується транспортним засобом всупереч 
договору або його призначенню; наймач без до-
зволу наймодавця передав транспортний засіб у 
користування іншій особі; наймач своєю недба-
лою поведінкою створює загрозу пошкодження 
транспортного засобу; наймач не приступив 
до проведення капітального ремонту транс-
портного засобу, якщо обов’язок проведення 
капітального ремонту був покладений на най-
мача. В свою чергу, наймач має право вимагати 
розірвання договору найму, якщо: наймодавець 
передав у користування транспортний засіб, 
якість якого не відповідає умовам договору та 
призначенню транспортного засобу; наймо-
давець не виконує свого обов’язку щодо про-
ведення капітального ремонту транспортного 
засобу.

Кривцов Дмитро Валерійович,
приватний нотаріус,
 Вінницького міського 

нотаріального округу,
 М. Вінниця, вул. Театральна, 40(38), тел. 

67-69-87, +38067-430-64-41.
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Управління праці та соціального за-
хисту населення Вінницької районної 
державної адміністрації  ради повідом-
ляє, що  з жовтня 2019 року стартує 
Монетизація пільг з оплати житло-
во-комунальних послуг.

        Постановою  Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2019р. № 373, за-
тверджено «Порядок   надання пільг  
на оплату житлово-комунальних по-
слуг у грошовій формі» , окремим кате-

горіям громадян з 1 жовтня 2019року. 
Згідно з Порядком надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг у 
грошовій формі з 1 жовтня 2019 року 
розрахунки суми пільг будуть прово-
дитися в Єдиному державному авто-
матизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги (далі – ЄДАРП).  

     Дія цього Порядку поширюється 
на осіб, які мають право на пільги згід-
но із Законами України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи», 
«Про реабілітацію жертв репресій ко-
муністичного тоталітарного режиму 
1917 - 1991 років», «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей»), «Про Службу 
безпеки України»,  «Про основні за-
сади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого 
віку в Україні», «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Націо-
нальної поліції і деяких інших осіб та 
їх соціальний захист», «Про бібліоте-
ки і бібліотечну справу», «Про музеї та 
музейну справу», «Про захист рослин», 
«Про жертви нацистських переслі-
дувань», «Про охорону дитинства», 
«Про соціальний захист дітей війни», 

«Про культуру», «Про освіту», «Про 
відновлення прав осіб, депортованих 
за національною ознакою», Кодексом 
цивільного захисту України (крім осіб 
рядового і начальницького складу), 
Основами законодавства України про 
охорону здоров’я.

Відповідно до ухваленого рішення 
паралельно функціонуватимуть дві си-
стеми надання пільг у грошовій формі 
– готівкова і безготівкова.

Пільги у безготівковій формі при-
значатимуться усім пільговикам в ав-
томатичному режимі. Для цього АТ 
“Ощадбанк” вестиме у відповідних ав-
томатизованих системах обліку банку 
персоніфікований облік пільговиків та 
коштів, які надходитимуть на рахунок 
для виплати пільг, для кожного пільго-
вика індивідуально. Після того “Ощад-
банк” здійснюватиме переказ коштів на 
рахунки управителів, об’єднань, вико-
навців комунальних послуг на підставі 
договорів, що укладаються між ними 
та АТ “Ощадбанк”.

Пільги у готівковій формі признача-
тимуться усім бажаючим пільговикам 
на підставі поданих особисто заяв до 
органів соціального захисту населення.      

     У разі, якщо Ваша категорія від-
носиться до вищезазначених Законів, 
для звірки Ваших даних , Вам необ-
хідно звернутись до Центру надання 
адміністративних послуг «Прозорий 
офіс» управління праці та соціального 
захисту населення Вінницької район-
ної державної адміністрації  за адресою 
: м.Вінниця ,   вул. Замостянська, 7.

При собі необхідно мати наступні до-
кументи:

- посвідчення (яке надає право на 
пільгу);

- паспорти особи пільгової категорії  
та членів сім’ї (для дітей свідоцтва про 
народження до 14 років)(оригінали)

 - ідентифікаційні коди особи пільго-
вої категорії  членів сім’ ї; (оригінали)

- довідку про склад сім’ї.
О.  Тютюнник, 

Заступник начальника управління, 
начальник відділу 

персоніфікованого обліку 
та надання пільг 

УПСЗН Вінницької РДА
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ДЕРМАТОСКОПИЯ - БЫСТРЫЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕН-
НЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ

Злокачественная меланома — одна 
из лидирующих онкопатологий в 
мире по росту заболеваемости. Наи-
более эффективным способом сни-
жения летальности является ранняя 
диагностика меланомы. Ведущая 
роль в этом принадлежит такому 
прогрессивному методу, как дерма-
тоскопия.

Об опасности меланомы, ее отли-
чиях от родинки и мифах вокруг 
этого заболевания рассказал Савва 
Магдебура — онколог, лор-онколог 
отделения опухолей головы и шеи 
Подольского регионального центра 
онкологии, ведущий курса повыше-
ния квалификации врачей «Дерма-
тоскопия в диагностике предрако-
вых состояний и злокачественных 
новообразований кожи».

— Что такое меланома?
Меланома — это злокачественная 

опухоль нейроэктодермального про-
исхождения, развивающаяся из мела-
ноцитов. За счёт пигмента меланина 
обычно она коричневого или чёрно-
го цвета. Чаще развивается из невуса 
(родинки), реже — на неизменённой 
коже. Является одной из наиболее 
опасных злокачественных опухолей.

— Чем опасна меланома?
Меланому ещё называют «Чёрная 

королева онкологии». Опасность бо-
лезни заключается в том, что она дает 
метастазы как через лимфу, так и че-
рез кровь. По кровеносным сосудам 
метастазирование происходит в лег-
кие, печень, почки, кости, головной 
мозг. При этом меланома может лока-
лизироваться на любом участке кожи. 
И до поры до времени человека ничего 
не беспокоит.

Меланома бывает двух видов: пиг-
ментная и беспигментная. К сожале-
нию, беспигментная форма, которая 
хуже диагностируется, более агрес-
сивна.

— Не секрет, что каждый человек 
сейчас может найти огромное ко-
личество информации о здоровье. В 

том числе, непроверенного характе-
ра. С какими мифами часто прихо-
дится сталкиваться?

Есть несколько распространённых 
заблуждений о меланоме.

Первое: нельзя удалять врождённые 
опухоли (родинки). Об удалении лю-
бых образований на коже, вне зависи-
мости от периода появления, решение 
принимает только врач. Врождённые 
опухоли, как и любые другие, могут 
меняться и со временем представлять 
опасность.

Второе: от удаления родинки можно 
умереть. Это заблуждение возникло 
от того, что не все пациенты опери-
руют образования на коже вовремя. 
Если пациент обратился к врачу для 
удаления небольшой родинки, а круп-
ные метастазы уже находились в го-
ловном мозге, то к смерти приведёт 
онкология, а не операция. При этом 
пациент может и не догадываться о 
метастазах.

— Есть способы профилактики 
меланомы?

Ведущим фактором риска заболева-
емости является солнечное излучение. 
Кожу от солнца нужно защищать.

Нельзя быть на солнце с 11:00 до 
16:00.

Используйте водостойкий солнцеза-
щитный крем, применяйте его ко всем 
открытым участкам тела.

Носите лёгкую одежду, которая мак-
симально закрывает тело, шляпу с 
широкими полями, солнцезащитные 
очки.

- Что обычно становится поводом 
для обращения к специалисту?

Меланома не болит. В этом её спец-
ифика. Пациент может лишь обратить 
внимание на то, что родинка изме-
нилась. Боль возникает только тогда, 
когда метастазы проросли в важные 
структуры.

Преобразование доброкачествен-
ной опухоли в злокачественную может 
сопровождаться такими изменения-
ми, как зуд, изменение цвета, формы, 
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ускорение роста, кровоточивость или 
изъязвление, изменение очертаний, 
выпадение волос с поверхности.

Не бывает такого, что сегодня по-
явилась меланома, а через несколько 
дней — метастазы и человек умирает. 
Вначале образуется родинка, затем, 
вследствие воздействия ряда факто-
ров, особенно солнечного света, она 
может перерасти в меланому.

Наиболее эффективное лечение 
происходит, если пациент обращает-
ся на первой или второй стадии за-
болевания. В это время ещё не успели 
появиться метастазы, родинку мож-
но прооперировать и, в зависимости 
от ситуации, вести пациента дальше. 
Если обратиться к доктору вовремя, 
шансы на выздоровление прибли-
жаются к 100%. Просто будьте вни-
мательны к своему здоровью, и это 
позволит снизить риск развития опас-
ного заболевания.

— Кому посоветуете регулярно по-
сещать онколога?

Обязательно нужно проходить об-
следование тем, у кого есть родинки. 
Если вы заметили изменения новоо-
бразования кожи (родинки), которые 
не проходят в течение 10-ти дней, 
нужно идти к врачу.

Особое внимание следует уделять 
кожным образованиям людям, чьи 
родственники страдали мелономой. А 
также тем, кто регулярно находится в 
странах с жарким климатом или посе-
щает солярий.

Большое значение при осмотре име-
ет так называемый «симптом гадкого 
утёнка», когда какая-то родинка отли-
чается от остальных, либо на теле есть 
только одна родинка. Такую опухоль 
обязательно удаляют.

После постановки диагноза врач 
даёт рекомендации. Одни родинки 
можно наблюдать, и для этого паци-
енту следует два раза в год приходить 
на осмотр. Лучше всего первый раз 
показаться доктору весной, пока на 
кожу не воздействует яркое солнце, а 
второй — осенью, чтобы увидеть воз-
можные изменения.

— Расскажите о методах дерма-

тоскопии. Какой из них Вы использу-
ете?

Дерматоскопия — это неинвазивная 
инструментальная диагностика состо-
яния кожи. Является относительно но-
вой перспективной технологией, резко 
улучшившей эффективность обследо-
вания. Каждое новообразование сопро-
вождается определёнными признаками, 
по которым его можно идентифициро-
вать. Важным преиму ществом дерма-
тоскопии стала возможность регистри-
ровать морфологические изменения 
меланоцитарных образований. Метод 
стал неотъемлемой частью онкологиче-
ской диагностики.

Я использую переносной дерматоскоп 
с 10-кратным увеличением, который 
даёт возможность провести обследова-
ние буквально «в полевых условиях», 
без предварительной записи на диагно-
стику. Это быстрый, безопасный и без-
болезненный метод. Пациенту не нуж-
но предварительно к нему готовиться.

— Какие существуют способы лече-
ния меланомы?

Основная роль принадлежит хи-
рургическому лечению. Дальнейшее, 
дополнительное лечение зависит от 
ситуации пациента. Это может быть хи-
миотерапия, иммунотерапия, лучевая 
терапия или наблюдение. Часто исполь-
зуют сочетание этих методов.

Помните, что Ваше здоровье и здо-
ровье ваших родственников находит-
ся в ваших руках!

Магдебура Савва Олександрович,
www.mahdebura.com

Facebook: Савва Магдебура
Тел, Viber : +38067 9953511
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АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ
За визначенням 00Н, довгожителі - це люди, 

що переступили 90-річний рубіж. Багато з них і в 
цьому віці зберігають активну соціальну і трудо-
ву діяльність. Однак, щоб коли-небудь вступити 
в стрункі ряди довгожителів, задуматися про це 
потрібно ще в молодості.

У цивілізованих країнах вже давно фіксується 
тенденція до збільшення тривалості життя. На це 
впливає підвищення рівня життя, якість медици-
ни і грамотний догляд за дітьми та людьми похи-

лого віку. Але багато що залежить від нас самих.
Згідно зі статистичними даними середня три-

валість життя чоловіків та жінок в Україні з 1990 
року до 2016 року зросла : у жінок з 74,6 до 77 
років, а у чоловіків - з 65,2 до 67 років.

Серед безлічі умов, що визначають наше жит-
тя (екологія, умови життя та праці, генетична 
схильність), варто виділити чотири основні чин-
ники, які повинні враховуватися тими, хто хоче 
жити довго :

1 .Раціональне харчування.
Безліч досліджень показало, що для здоров’я і 

довгих років, потрібна дієта, яку умовно назива-
ють «середземноморською». Якщо її дотримува-
тися, то стає ясно, що ми повинні споживати ба-
гато свіжих овочів і фруктів, у тому числі, багато 
зелені. їсти оливкову олію, рибу, рідше - птицю, 
дуже рідко - червоне м’ясо. Корисно додавати в 
їжу різне насіння та горіхи. Замість звичайних 
борошняних продуктів потрібні цільнозернові. 
Доведено і користь 50-100 г червоного сухого 
вина на день, помірного вживання натуральної 
кави і пряних трав. Помірність у їжі - теж важли-
ва умова для активного довголіття.

Нині в людей почали проявлятися ті захво-
рювання, які раніше були притаманні старшому 
поколінню. Зараз «молодшають» рак, метаболіч-
ний синдром, кардіологічні захворювання. Це 

пов’язано, зокрема, із покращенням (кількісно, 
а не якісно!) харчування. Переважна більшість 
із нас отримує надмірну кількість калорій, тобто 
переїдає. Подовження життя — це калорійне об-
меження раціону. Якщо ви не займаєтеся тяжкою 
фізичною працею, вам цілком І достатньо 1500—
2000 кілокалорій на день. Тим самим ви влаштує-
те розвантаження своїм клітинам і підтримаєте, 
їхню активність. 

Завідувач лабораторії соціальної геронтології 
Інституту геронтології АМН України, голов-
ний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «геріатрія», доктор медичних наук, 
професор Віра Чайковська переконує, що одна з 
головних складових запобігання передчасному 
старінню — раціональне харчування. Для лю-
дей похилого віку воно має бути різноманітним 
і збалансованим, щоб стимулювати активність 
ферментних систем і справляти, антиатероскле-
ротичну дію. Такі властивості характерні для: 
продуктів рослинного походження та молочних 
страв. Однак людям похилого віку недоцільно 
повністю переходити на рослинну їжу, їм корисні 
нежирні риба й м’ясо. Потрібно, дотримуватися 
«золотої середини»: не переїдати й не голодувати. 
Організм любить порядок: їсти потрібно у вста-
новлений час, найбільш раціональним є чотири-
разове харчування. 

Цікаво, що найстарішою людиною в світі є 
японець, що переступив 115-річний рубіж, а за 
останні півстоліття кількість, японських довго-
жителів зросла більш ніж в 100 разів. А зовсім 
недавно жителі країни Висхідного сонця оголо-
сили, що в Японії проживає 36 276 довгожителів, 
чий вік перевищує 100 років і більшість довгожи-
телів - це жінки. 

І дійсно на сьогоднішній день саме Японія 
стоїть на першому

МІСЦІ в усьому СВІТІ по найбільшій трива-
лості життя, яка в цій країні в середньому стано-
вить 82 роки.

Звичайно, можна подумати, що японцям ві-
домий якийсь чарівний рецепт еліксиру життя, 
але насправді японські секрети довголіття зовсім 
прості і саме ці нескладні правила і допомагають 
на довгі роки зберегти не тільки гарне здоров’я 
але і бадьорість тіла та душі. 

Перший секрет довголіття і найголовніший - 
правильне харчування.

А саме:
•помірність в їжі. Недарма всі ті люди,які в до-

сить доброму здоров’ї дожили до ста років, були 
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дуже помірні в їжі.

І незалежно від того, що японці є довгожите-
лями, самі вони ставляться до свого життя, як 
до квітучої сакури, дуже красивою, але зовсім 
недовго квітучою. Японська філософія життя 
заснована на тому, що людська тлінність кож-
ного окремо взятого індивіда врівноважується 
безперервним і динамічним природним циклом. 
І якщо розглядати ці поняття, наближаючи їх до 
повсякденності, то можна зробити висновки про 
те, що ідеальне співвідношення між стилем жит-
тя, харчуванням і довголіттям в кінцевому під-
сумку прямо пов’язане з гармонією з природою.

• переважання в раціоні овочів. У харчуванні 
японців щодня присутні сирі овочі або фрукти, 
з яких найбільш корисними вважаються яскра-
во-зелені (шпинат, салат, петрушка та інші), а та-
кож яскраво-помаранчеві представники (морк-
ва, апельсин та інші).

•правильний вибір жирної їжі. Учені, що до-
слідили феномен японського довголіття, визна-
чили, що в першу чергу він пов’язаний з тим, 
що у японців особливі звички в харчуванні, а 
саме їх їжа є напів вегетаріанською з мінімаль-
ним вмістом тваринних жирів. Жителі країни 
Вранішнього сонця в харчуванні дотримуються 
всього трьох правил:

1.Споживати їжу потрібно в невеликих кіль-
костях, тобто маленькими порціями.

2.Закінчувати трапезу потрібно ще до того, як 
наступає відчуття повної ситості.

3.Їсти треба так, ніби їжа має цілющі власти-
вості і отримувати від неї задоволення.

Не обмежувати себе, на думку японців, мож-
на тільки у вживанні чаю, салату, огірків, яблук, 
апельсинів, кабачків , водоростей і нежирних йо-
гуртів. Особливу помірність потрібно проявляти 
при споживанні картоплі, бананів, рису, мака-
ронів, овочів, крім перерахованих вище, а також 
риби і курячого м’яса. У незначних кількостях 
в меню має бути присутня жирна риба, червоне 
пісне м’ясо, хліб, сухофрукти, морозиво і випіч-
ка. Цікаво, що японці практично відмовилися від 
тваринного і рослинного масла, горіхів, шокола-
ду та печива.

Проте особливо в літньому віці організму 
необхідні жири, тому дуже важливо знати які 
саме жири корисно вживати в їжу. Виявляється 
соняшникова і оливкова олія сприяє збільшенню 
тривалості життя, тому що містить дуже цінні 
кислоти. І достатньо всього однієї чайної лож-
ки на день для підтримки потрібного жирового 
балансу в організмі. А от від вершкового масла 

краще відмовитися зовсім, і звести до мінімуму 
вживання в їжу сиру і жирного м’яса. А от нежир-
ні сорти риби і м’яса більш корисні, вони також 
схожі за своїми якісними характеристиками і ба-
гаті жирними кислотами омега-3 полінасичени-
ми, магнієм, кальцієм і фосфором.

2 Рух щоденні помірні фізичні навантаження - 
найважливіша з умов для того, щоб жити довго. 
Часті перевантаження та важка фізична праця 
вкорочують життя, а ось щоденні пробіжки (дов-
гі прогулянки до 10 км на день), зарядка, йога, 
вправи на розтяжку необхідні, щоб переступити 
вісімдесятирічний рубіж і полинути до сторічно-
го ювілею бадьорим кроком.

З Стійкість до стресу
Підвищена нервозність, тривожність і по-

стійні стреси - головні перепони для досягнення 
столітнього ювілею. Потрібно сказати, що дві 
перших умови для довголіття - харчування і фі-
зичні навантаження дуже важливі у боротьбі зі 
стресом. Але цього замало. Одним із серйозних 
випробувань для здоров’я є тривожний розлад, 
схильність до депресій, травматичний досвід, 
які виснажують людей, призводячи до ранньо-
го старіння і згасання. Саме існування в режимі 
підвищеного стресу (на роботі, вдома, в стосун-
ках) призводить до різних порушень у організмі. 
Крім психотерапії, тут можна порекомендувати 
різні практики для збереження емоційного ба-
лансу,дихальні вправи, медитація, аутотренінги 
- все, що допомагає не заглиблюватися в тривоги 
і стреси, а швидко повертатися до балансу.

Важливим моментом є і розумова активність 
людини. Мозок повинен працювати! А значить 
інтелектуальні ігри типу шахів, шашок або на-
віть карт, а може бути просте розгадування 
кросвордів або сканвордів сприяє продовженню 
життєвого циклу. Розвивайте пам’ять, мислення, 
увагу і ви не тільки продовжите своє життя, а й 
підвищите свою самооцінку.

4. Сон
Дуже важливо для себе з’ясувати, що сон - це 

не марна трата часу, тому що він, даючи мож-
ливість організму відпочити, сприяє прояснен-
ню думок. Під час сну сповільнюється серцевий 
ритм, знижується артеріальний тиск, налагод-
жується система гормональних виділень. Зага-
лом, під час сну організм відновлюється, і навіть 
рани заживають швидше.

Завідувач денного стаціонару
КНП «ЦПМСД №2»

Скічко Н.С.
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ПЕЧІНКА
Історія людських уявлень про 

печінку почалась за багато тися-
чоліть до н. е. З давніх часів медики 
мали уяву про будову печінки, проте, 
впродовж багатьох століть функції 
печінки залишались невідомими.

Стародавні греки мали доволі ро-
звинену медицину. Вони вміли паль-
пувати печінку, намагались лікувати 
її за принципом «подібне до подіб-

ного», вводячи в дієту для хворих 
з печінковим недугом сиру печінку 
тварин. У V сторіччі до н. е. Гіпократ 
першим розцінив жовтяницю – як за-
хворювання печінки. У ІІ сторіччі до 
н. е. Гален, вивчаючи анатомію печін-
ки, виділив три види жовтяниці. У 
Стародавньому Римі у І сторіччі до 
н. е. проводились операції на печінці, 
що допомагало накопичувати знан-
ня.

Епоха Відродження відкрила в 
медицині нову сторінку. Леонардо 
да Вінчі в ХV сторіччі описав таке 
захворювання, як цироз печінки, 
смертність, до речі, від якого займає 
3 місце у структурі гастропатології 
Вінницької області.

Дане захворювання розвивається в 
результаті тривалого захворювання 
печінки.

Андреас Везалій описав судини 
печінки та вказав на зв’язок цирозу 
печінки зі зловживанням алкоголю, 
що ми спостерігаємо і в наші часи. 
Італійський лікар Мальпігі довів, що 

жовч утворюється не в жовчному мі-
хурі, а виробляється печінкою, яку 
він назвав «крупною» залозою, а мі-
хур – футляром.

Найновіші наукові відкриття при-
падають на ХХ сторіччя, внаслідок 
чого було змінено багато поглядів 
щодо численних методів діагностики 
та новітніх методів лікування патоло-
гії печінки. Сьогодні ми маємо мож-
ливість допомагати таким хворим. 
Проте найскладніші захворювання 
- цироз та рак, все ще опираються зу-
силлям лікарів.

Отож, печінка – життєво важли-
вий орган людини, який виконує ба-
гато функцій (але детоксикація крові 
від шкідливих речовин: алкоголю, 
токсинів, медикаментів – одна із ос-
новних). Цей орган накопичує вітамі-
ни та мінерали (А, Д, В12, К, Fe, Cu), 
гормони, глюкозу у вигляді глікогену, 
який є особливим джерелом енергії 
організму.

Основні причини ураження печін-
ки:  вроджені та набуті.

Основні чинники набутих:
 Інфекції (віруси А, В, С, Д, Е).
-Алкоголь (за статистикою в 

Україні близько 39% чоловіків та 
9% жінок – перевищують допусти-
му добову дозу. Вживання алкоголю 
більше 80% добу більше 1 р/міс може 
призводити до алкогольної хвороби 
печінки.

-Ожиріння – латентне накопи-
чення жиру в гепатоцитах (клітинах 
печінки) призводить до запалення 
та фіброзу, розвитку неалкогольної 
жирової хвороби печінки (НАЖХП), 
яка в свою чергу – до інсулінорези-
стентності – розвитку цукрового 
діабету. Зрозуміло, що до ожиріння 
призводить нездорове харчування, 
медикаменти (антибіотики; НПЗП); 
БАДи – особливо їх безконтрольний 
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прийом), нестача вітамінів, білків, а 
також захворювання кишечника (коли 
стінка кишечника запалена – вона стає 
більш проникною до токсинів – і ці ен-
дотоксини через кров потрапляють до 
печінки, що може спричинити збій в її 
роботі).

Основні симптоми: печінка – це ор-
ган, який мовчить протягом трива-
лого часу, тому перші симптоми, що 
можуть свідчити про захворювання, 
з’являються пізніше – це нудота; по-
гане самопочуття; втрата апетиту; за-
паморочення; можлива блювота; болі 
та важкість в правому підребер’ї; біль 
у верхній частині живота; лихоманка; 
гіркота у роті. На пізніх стадіях: зни-
ження АТ; алергія; виснаження; жовтя-
ниця; свербіж шкіри; кровотеча з ясен; 
синці по тілу; пігментація на обличчі 
тощо.

Основні методи раннього виявлен-
ня: 

Якщо з’явилося хоч декілька із ви-
щеперерахованих симптомів – по-
трібно звернутись до спеціалізованого 
медичного закладу та пройти загаль-
но-клінічні обстеження: аналіз крові 
та біохімічний скринінг (це дасть мож-
ливість оцінити порушення функції 
печінки), виконати УЗД ОЧП.

Як можна піклуватись про печінку? 
Створення сприятливих умов для 

відновлення клітин печінки та регу-
ляторних факторів можна досягнути 
за допомогою дотримання здорового 
способу життя та харчових звичок.

Рекомендації щодо харчування:
Щоденне вживання овочів та фрук-

тів, ягід (400 г): яблука, вишні, ківі, 
шпинат, спаржа, артишок, ламінарія – 
особливо корисні та містять альгірову 
кислоту , яка утилізує шкідливі речо-
вини; гарбуз – здатний розвантажува-
ти печінку, ( віт. Т- карнітин – вдалий 
у  поєднанні із м’ясною їжею, робить 
її легкою); курага – сприяє виділенню 
зайвого холестерину, запобігає раку 

печінки. 
Оливкова олія містить віт. Е – ви-

водить зайвий холестерин, чудово 
підходить у якості заправки до са-
латів (надмірна кількість холестери-
ну робить клітинну мембрану про-
никною для вірусів).

Продукти, що містять вітамін 
С, також сприятливо впливають 
на печінку. Цей вітамін допомагає 
всмоктуванню заліза, має проти-
ракову дію та сприяє виробленню 
інтерферону (білку, який стимулює 
наш імунітет).

А ось дефіцит вітаміну А – може 
провокувати розвиток кіст печінки. 

Кава, зелений чай є також кори-
сними для нашого організму. Вони 
знижують концентрацію етанолу 
(ацетальдегіду в крові), що зменшує 
його негативний вплив на печінку та 
інші органи.

Найголовніше – пам’ятати, що 
наш організм не любить голоду. При 
голодуванні кількість нейтрального 
жиру в печінці зростає у 7 разів, що 
загрожує розвитку жирової хворо-
би печінки, жовчно-кам’яної хворо-
би тощо.

Для попередження фібротизації 
печінки – потрібно вживати тварин-
ний білок: (яйця, молочні продукти, 
риба, біле м’ясо, теляча печінка) та 
фосфоліпіди (яєчний жовток, ікра, 
печінка). Джерелом лецитину є зе-
лені листяні салати, овочі, пшеничні 
висівки, грецькі горіхи.

Вживати кисломолочні продукти.
Уникати: смажених, заморожених 

продуктів, продуктів що містять 
багато цукру та простих вуглеводів. 
Уникати зловживання алкоголем.

Варто запам’ятати: будьте обереж-
ними із ліками, вони можуть бути 
ворогами для печінки.

Наталія Кізлова,
зав. гастроентерологічним відділенням

ВОКЛ ім. М. І. Пирогова.
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ГІПЕРТИРЕОЗ - ПОСИЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
Що таке гіпертиреоз?
Гормони щитовидної залози регулюють 

обмін речовин в організмі людини. Ви-
діляючи гормони в кров щитовидна за-
лоза стимулює роботу всіх органів. Коли 
людина здорова, то таке стимулювання 
дуже корисно, наприклад, при підготовці 
до екзаменів або для боротьби з інфекцією. 
Однак існують різні захворювання, при 
яких щитовидна залоза хворого протягом 
тривалого часу виділяє занадто багато гор-

монів. Людина використовує так багато 
своєї енергії, що незважаючи на апетит і 
достатній прийом їжі, у нього спостеріга-
ють зниження ваги.

Симптоми гіпертиреозу
•Нервозність.
•Тремор.
•Прискорене серцебиття.
•Свербіж.
•Проноси.
•Емоційна нестабільність.
•Погана переносимість тепла, пітливість.
•Схуднення, незважаючи на «вовчий» 

апетит.
Причини гіпертиреозу
Дві найбільш поширені причини - це 

так звана автономія щитовидної залози і 
базедова хвороба. Автономія щитовидної 
залози - це стан, при якому щитовидна 
залоза засвоює йод і виробляє гормони, 
не реагуючи на звичні сигнали організму, 
спрямовані на регулювання її діяльності. 
У цьому випадку щитовидна залоза виро-
бляє стільки гормонів, скільки «хоче». Як 
правило, базедової хворобою страждають 
жінки у віці 30-50 років. У розвитку цієї 
хвороби відіграє роль спадкова схильність. 
Організм людини, виділяючи спеціальна 
речовина, що стимулює щитовидну залозу 

до збільшення продукції своїх гормонів. В 
організмі хворих базедової хворобою утво-
рюються білки, які призначені, наприклад, 
для знищення бактерій, проте будову цих 
білків дуже схоже з будовою згаданого 
речовини. Тому щитовидна залоза «по-
миляється» і виробляє надмірну кількість 
своїх гормонів. Гормональна секреція щи-
товидної залози може збільшитися і при 
злоякісній пухлині щитовидної залози або 
запалення залози.

Лікування гіпертиреозу
Дуже важливо встановити і лікувати 

основне захворювання, що викликало по-
силення діяльності щитовидної залози. У 
більш важких випадках показано хірургіч-
не втручання.

Перемогти цю хворобу можна лише по-
стійно співпрацюючи з лікарем.

Основні симптоми, які повинен оцінити 
лікар - прискорене серцебиття і схуднення.

Спочатку він встановить вміст гормонів 
в крові і зробить висновок, чи справді 
діяльність щитовидної залози посилено. 
Потім він виконає ультразвукове дослід-
ження або призначить звичайні лаборатор-
ні дослідження і спробує встановити ос-
новне захворювання. Зазвичай у видаленні 
щитовидної залози немає необхідності, 
досить призначити ліки, які блокують ви-
роблення гормонів, нормалізує їх зміст у 
крові.

Перебіг хвороби
У більшості випадків спостерігається 

прискорене серцебиття, нервозність, тре-
мор, порушення сну, пітливість, швидка 
стомлюваність, підвищується артеріаль-
ний тиск. Для повного зникнення сим-
птомів досить медикаментозного ліку-
вання. Однак в окремих випадках може 
розвинутися тиреотоксичний криз - стан, 
небезпечний для життя.

Небезпечне посилення діяльності щито-
видної залози?

При відсутності лікування хворому 
загрожує важке фізичне і психічне вис-
наження. Трапляється, що за посиленою 
діяльністю щитовидної залози ховається 
злоякісна пухлина.

Чорна Наталія Анатоліївна,
лікар-ендокринолоu



21

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

ЧТО ДЕЛАЕТ С ЖЕНЩИНАМИ НЕДОСТАТОК СЕКСА
Согласно распространённому мнению, муж-

чинам регулярный секс необходим просто фи-
зически, а вот женщины вполне могут без него 
обойтись. Однако врачи утверждают: как физи-
чески, так и психологически женщине требует-
ся регулярная и качественная половая жизнь, в 
то время как её отсутствие чревато серьёзными 
проблемами.

Депрессия и стресс. Секс является одним из 
лучших - и самых приятных - естественных ан-
тидепрессантов. В процессе полового контакта 
в мозгу вырабатываются гормоны радости под 
названием эндорфины, а если их в организме 
не хватает - наступает депрессия. Кроме того, 
в отсутствии секса женщина подсознательно 
стремится его чем-то заменить.

Снижение иммунитета. Секс особенно необ-
ходим всем в преддверии осени. Он активизиру-
ет защитные механизмы нашего тела и работает 
как отличная профилактика простуды и гриппа. 
У людей, занимающихся сексом хотя бы 2 раза 
в неделю, иммунитет примерно на 30% сильнее, 
чем у нестоль удачливых в интимной жизни. 

Болезни сердца и сосудов. Регулярная по-
ловая жизнь снижает артериальное давление, 
поддерживает тонус кровеносных сосудов и по-
могает избежать инфарктов и инсультов. Кроме 
того, секс, как мы помним, нивелирует эмоцио-
нальный и физический стресс, а он, в свою оче-
редь, также является одним из факторов риска 
для сердечных недугов.

Бессонница. Секс довольно неплохая физи-
ческая нагрузка, а чувство утомления как ничто 
другое способно «приманивать» крепкий сон. И 
как ни парадоксально, наряду с нагрузкой, секс 
провоцирует максимальное расслабление - что 
самое главное, даже умственное. Те же гормоны 
радости «прогоняют» из головы мысли о днев-
ных заботах и проблемах и таким образом дают 
вам спокойно сомкнуть глаза.

Лишний вес. Стресс, спровоцированный от-
сутствием интимной жизни, заставляет многих 
из нас переедать, особенно налегая на сладкое 
и жирное. Так уж устроен человеческий орга-
низм: нехватку эндорфинов он стремится вос-
полнить за счёт избыточных жиров и углеводов. 
И второе: половой контакт - это отличный вид 
фитнеса, который задействует практически 
все группы мышц и расходует за раз до двух-
сот-трёхсот килокалорий.

Алкоголизм. К сожалению, далеко не все, 
испытывая нехватку положительных эмоций, 
заедают депрессию пирожными и шоколадом. 
Многие считают, что более лёгкий способ по-
высить себе настроение - это алкоголь, и, не 
задумываясь, опрокидывают рюмку-другую. 
К этому же средству прибегают, когда хотят 

избавиться от проблем с засыпанием; однако 
спиртное, как и многие другие яды, оказывает 
практически противоположные эффекты в за-
висимости от регулярности и дозировки. 

Плохая кожа. Исследования европейских 
врачей показали, что длительное отсутствие 
секса может вызвать гормональный дисбаланс 
в организме женщины. В свою очередь, избы-
точное количество мужских половых гормонов 
делает кожу расположенной к жирности и уси-
ливает рост нежелательных волосков.

Хронические боли. Кроме уже упомянутых 
последствий неполадок с гормонами ещё одним 
следствием могут стать усиленные менструаль-
ные боли. Не зря традиционно считается, что 
болезненные менструации у девушек проходят 
тогда, когда они вступают в брак - ведь имен-
но регулярный секс способен (хотя и не всегда) 
решить или частично облегчить эту проблему.

Преждевременное старение. Чтобы со вре-
менем кожа не потеряла упругость и эластич-
ность, ей необходим такой важный химический 
элемент, как коллаген. А вновь активировать 
его естественную выработку в организме по-
могает, как вы уже, наверное, догадались, секс. 
Очередной чудо-гормон - под сложным назва-
нием дегидроэпиандростерон, генерируется во 
время полового контакта и запускает процесс 
выработки коллагена. Кроме того, он ускоряет 
процессы обновления кожи, а вырабатываемый 
вместе с ним прогестерон предотвращает появ-
ление мелких прыщиков.

Так что, не стоит себе отказывать в такой 
приятности как регулярный секс. Любите и 
будьте любимыми!

Владимир Цио,
член Молодёжной 

организации журналистов
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 АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
 АВТОФАРБИ. АВТОАКСЕСУАРИ1

 
Виготовлення автомобільних прицепів, висо-

кої якості, надійності та функціональності.

СМТ Сутиски, 
вул. Соборна, 114

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

www.tehnointecom.in.ua

 ЗАПЧАСТИНИ З НІМЕЧЧИНИ Б/У ТА НОВІ
Найбільша авторозборка міста. 
Послуги СТО: по заміні деталей.

Хм. Шосе, 7-й км 
Тел. :(067) 951-67-20,  

(097) 168-88-97

 Діагностика АКБ. Зарядка і КТД.  
Модифікація. Відновлення клем.

Продаж нових акамуляторів.  
Гарантійне та сервісне обслуговування.

вул. Пирогова, 151-А
(0432) 65-61-82
(067) 607-47-47

viptechnology.com.ua

ОЛИВА 
ТА 

МАСТИЛА

Оливи та мастила: автомобільні, промис-
лові та сільгосп. машин. Охолоджуючі 

рідини, фільтри, акумулятори, автозап-
частини, автохімія.

вул. Фрунзе, 4
(Хімзавод)

Тел. : (0432) 60-42-54, 
(098) 957-38-02,
(067) 777-44-97

 Студія кузового ремонту. Фарбування 
автомобілів. Відновлення бамперів. 

Автохімія, підбір автофарб.

Немирівське шосе, 6 
(067)779-21-89
(098) 953-45-45 

Широкий вибір оригінальних та неори-
гінальних запчастин. Також автомасла і 

акумулятори. 
autostok.com.ua

вул. Пирогова, 154-а 
ТЦ «Система»

(050) 073-10-18
(093) 272-41-88

vinnitsa@autostok.com.ua

Перетяжка салона автомобіля, пошив 
автоковриків: ковролін, «EVA», пере-

тяжка автосидінь.

вул. Батожська, 12 
Тел.: (093) 325-23-75

(067) 472-62-64

Автозапчастини, масла, 
автолампи, акамулятори.

www.vapcar.com.ua

вул. Брацлавська, 59
(0432) 32-88-23
(068) 127-27-57
(093) 127-27-57

 Автозапчастини для автомобілів 
корейського та 

японського виробництва.

Ринок «Сатурн», кіоск 
№ 179, кіоск № 19а

Тел. : (098) 475-95-41
(097) 535-49-22
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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

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

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,14А
Тех.ог.: (0432) 61-27-94,

(067) 431-88-43
Рем.цех:(098) 007-96-46,  

(063) 103-31-51
2012signal@gmail.com
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 Видалення вм’ятин без фарбування зі 
збереженням заводського лакофарбово-

го покриття:
град, царапини, невдала парковка.

вул. Гонти, 39
(097 089-24-85

СТО
Ремонт та діагностика:деталей підвіски,галь-

мівної системи, двигунів, трансмісії,прове-
дення ТО, заміна ременів ГРМ, комп’ютерна 

діагностика, антикорозійна обробка.

(073) 180-82-93
(097) 535 48 80

вул. А. Шептицького

 Фарбування. Діагностика. Рихтування. 
Заміна авто скла. Ремонт бамперів та 

пластмаси.

вул. Привокзальна, 9Д
Авторин.Сатурн кіоск №5,7,8

(0432) 55-73-93,63-27-14
(098) 485-94-41

 Технічне обслуговування та 
ремонт вашого автомобіля

вул. Батозька, 5А
Тел.: (0432) 55-48-66,

(097) 138-88-77
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 Ремонт авторадіаторів, інтеркулерів, ко-
ндиціонерів. Чистка та мийка радіаторів. 

Аргонове зварювання. 

(067) 954-40-28, 
(063) 273-66-77 

АВТОШТОРМ

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

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

“Peugeot”, “Samand”, “Citroen”

тел.: (0432) 69-77-00
 (067) 741-09-03
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ4

Виробництво та продаж сільгосптехні-
ки та запчастин. 

Виготовлення нестандартних лан-
цюгів, скребків, зірочок та валів під 

замовлення.

вул. Чехова, 29
Тел.: (0432) 65-55-59
Тел.: (067) 430-07-06

Факс: (0432) 65-55-59
www.vinmashpostach.com  
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Послуги евакуатора 
вантажопід’ємністю до 7ми тонн. 

Будь-яка форма розрахунку,
також з ПДВ.

(098) 491 93 81
(063) 575 13 65   

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ5
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БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА6

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

 Послуги мініекскаватора. 
Машина з маніпулятором 

до 6 тон.
(096) 202-70-70, 
(067) 280-33-72 
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ7

Виробництво і порізка тротуарної плитки 
для будь-яких потреб.

вул. Пирогова, 151 Ж 
(098) 91 33 520
(097) 688 63 57
(096) 151 1510
globo-ltd.com

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами

марки М100, М-75.

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

Природний камінь з усього світу.  
Стільниці, сходи, каміни, підвіконня з 

натурального каменя.
Тел.: (067) 111-46-18
www. artkam.com.ua/ru

, 14А, (068) 955-39-29
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА ТА ЛОЗИ8  

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ 9

ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “PLAZA PARK”)

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

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

Строительство деревянных 
домов, бань и беседок.

(067) 773-12-78
(098) 915-56-52

dereviannyi-dom.com.ua

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ10

Алмазне 
буріння 
отворів

Буріня та свердліня отворів в 
будь-якому матеріалі, та будь-

якої складності.
(097) 560-34-51
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ФОП ТИШКЕВИЧ 

ВОЛОДИМИР 

БРОНІСЛАВОВИЧ

ПІНОБЕТОННІ ТЕХНОЛОГІЇ
Робочі креслення та планування. Каркасне будівництво.

Підлоги з пінобетону. Перекриття з пінобетону.
Утеплення стін. Утеплення горища та ін. Інтелекту-

альні системи опалення.

тел.: (098) 278-42-07,
(063) 370-21-90

www.skaramuh.ucoz.ua

Монтаж с/г ангарів. Будівельно монтажні роботи: 
металочерепиця, профнастил, мансардні вікна, 

водостічні системи, утеплювачі. 
www.abs.vn.ua

вул. Князів Коріатовичів 
(Свердлова), 7

т/ф. (0432) 67-14-02; 
тел.: (067) 752-48-49,

(050) 385-22-15
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ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ11

Монтаж с/г ангарів. Будівельно монтажні роботи: 
металочерепиця, профнастил, мансардні вікна, 

водостічні системи, утеплювачі. 
www.abs.vn.ua

вул. Князів Коріатовичів 
(Свердлова), 7

т/ф. (0432) 67-14-02; 
тел.: (067) 752-48-49,

(050) 385-22-15
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ12
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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ПАСПОРТИЗАЦІЯ, ГЕОДИЗИЧНІ РОБОТИ,     
ПРИВАТИЗАЦІЯ13

      ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ. 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 вул. Магістратська, 88, каб. 
133

тел.: (098) 239-82-92, 
(099) 330-82-20

E-Mail: maksim_danilyk@ukr.net

ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ14

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

ПП ЦЕП 
«Сервіс-центр»

Приватизація землі. Проектування 
будинків. Узаконення будівель. 

Оцінка майна.

вул. Бевза, 34, офіс 222 
(097) 916-23-62, 
(0432) 57-50-86

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

опалення, вентиляції, очистка води

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

(067) 442-77-68
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ15

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання.

Можливий виїзд по районах області.

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua
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ТЕХНІЧНІ ГАЗИ16

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

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

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

вул. Воїнів-Інтернаціоналіс-
тів, 14А

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ17

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

ЖАЛЮЗІ Жалюзі білі та кольорові,
москітні сітки

Швидко. Якісно. За розумні ціну

(0432) 69-41-52
(098) 302-29-20
(093) 889-60-40
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ18

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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ВОРОТА ГАРАЖНІ, СЕКЦІЙНІ. 19
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МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ20

Художня ковка, ковані вироби - виробництво (ви-
готовлення), монтаж.Виготовлення: ковані сходи, 

балкони, вуличні огорожі, лавки, ліхтарі, альтанки, 
містки, ковані меблі.Унікальна антикорозійна 

обробка, акуратний монтаж.

(098) 273-00-80
mgefest.com.ua

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
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ЛЮСТРИ21
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ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ22

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 
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САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 23

МЕБЛЕВА ФАБРИКА МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. 
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА.

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

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

тел.: (063) 394-47-42
вул. Пирогова, 105, тел. :55-47-87
 вул.Некрасова,24(цокольн. пов.) 

 тел.: (098) 722-99-30, 
(097) 117-77-61
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Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

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

, (096) 020-36-13
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ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ24

ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ25

Ажурні ламбрекени 
Магазин тюлів та штор. Виробництва

Туреччини та Китаю. Виїзд дизайнера до 
замовника і пошив на місці.

вул. Некрасова, 65
Тел. :(067) 465-19-74,

(0432) 57-41-26,
(0432) 65-83-17
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ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ26

Продаж сумок, кейсів, 
рюкзаків, чемоданів, 

барсеток.

Муніципальний ринок (ряд 12)
(097) 391-31-79

пр. Коцюбинського, 70
Петро Центр 2-й етаж

 (096) 436-53-90, 
( 067) 895-95-00 Ремонт

Український трикотаж: 
постільна білизна, верхній одяг, шкар-

петки, колготки.

вул. Шмідта, 32 
Тел. :(098) 258-20-18,

(093) 153-09-60
www.vvl-tex.com

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ 27
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Продажа спортивной обуви, одежды,
инвентаря,аксессуаров.

Товары для активного отдыха и туризма,
тренажёры.

www.sekvota.com.ua

вул.Киевская, 16
(Инфракон)

Тел.: (0432) 27-88-67,
(066) 093-00-48

СПОРТИВНІ ТОВАРИ. ВЕЛОСПОРТ28

Велосипеди дорожні та дитячі.  Мопеди. 
Широкий вибір запчастин.

вул. Шмідта, 65
(0432)55-21-82, 
(067)726-61-94

 www.velomoto.vn.ua

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

ДИТЯЧІ ТОВАРИ 29

Коляски, манежі, краватки, ходунки, 
одяг, іграшки, харчування, книги, тек-

стиль.

вул. Шмідта, 65 
(0432) 55-21-82
(067) 977-44-18
(067) 726-61-94

www.malatko.vn.ua
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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

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ30
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ІГРАШКИ31

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ32

КВІТИ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, САДЖАНЦІ33

Обладнання для автоматичного та капельно-
го поливу. Грунтосуміші та добрива. Насіння 
та засоби захисту рослин. Газонні та кормові 

трави.

вул. Чехова, 2 
Адмін.будівля «Лампового 

заводу»
(067) 430-13-69, (067) 260-70-29

ШКОЛЯРИК

Оптово-роздрібний магазин. 
Канцтовари, рюкзаки, іграшки 

та багато іншого.

вул. Матроса Кошки, 7а 
(067) 935 52 48
(073) 935 52 48
(067) 476 93 22

Канцтовари - все для школи, від олівця до портфеля, 
іграшки, надувні вироби, салюти, феерверки, штучні 

квіти, дитячий транспорт, Avon, господарчі товари, 
новорічний асортимент товарів - ялинкові іграши, 

герлянди.

вул. Некрасова, 69, 
склад №4

Тел. : (097) 354-64-14
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Декоративні рослини для:
квартир, офісів, 

зовнішнього озеленення.
Супутні товари.

вул. Р. Скалецького, 15
(067) 430-98-86
(050) 315-42-61

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 ЗАХИСТУ34

КОМП’ЮТЕРНА І ПОБУТОВА ТЕХНІКА. 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ35
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ. 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ36

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

АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, 
ФРАНЦУЗЬКА, ПОЛЬСЬКА, ІТАЛІЙСЬКА 

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ.

вул. Київська, 16, офіс 209
(098) 637-35-67 

вул. Келецька, 53, офіс 416-б 
(063) 453-58-42

ami.vn.ua
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ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ39

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.: (093) 932-18-51,
(0432)46-17-93
(097) 131-94-31

Организация детских праздников, 
тематических вечеринок и многое другое. 

Музыкальное сопровождение и 
оригинальные костюмы

тел.: (068) 967-36-28, 
(063) 394-08-89
facebook.com/
aladdinvinnitsa

АВТОШКОЛИ38

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

Фантастичне казкове шоу з 
використанням хімічних елементів.

вул. Юності, 44
тел.: (063) 744-47-07,

(098) 762-42-89

 Підготовка водіїв всіх категорій. 20 років досвіду! 
Підготували понад 20 000 тисяч водіїв! 

www.profauto.vinnitsa.com
profauto29@ukr.net

вул. Порика, 29 
тел.: (0432) 43-88-82

(096) 700-10-00,
(073) 700-10-00
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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

СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ39

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)

Студія танцю “Аlemana” запрошує Вас 
в світ неймовірно прекрасних, грацій-

них, естетичних танців.
вул.Келецька, 27

(097) 168 88 66
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АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА40

ТОВ  «Експерт-компані»
Оцінка нерухомості, земельних ділянок, 

транспорту тощо для продажу, міни, 
спадщини, дарування, застави.

пл. Героїв Чорнобиля,1
(оф. 235), 

вул. Келецька, 53 (оф.416а)
(098) 376-80-80,
(097) 451-42-69

“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

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

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, 
СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ:

нерухомості, землі, транспорту, обладнан-
ня. Технічні звіти. Виготовлення технічних 

паспортів.

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

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

e-mail: svb7@ukr.net
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НЕРУХОМІСТЬ41

КВАРТИРИ 

ПОДОБОВО

1-2-х кімнатні квартири подобово.
З євроремонтом, новими меблями та техні-

кою. Працюємо з 2007 року, надаємо 
документи по 3-й категорії.

Центральний ринок, 
Будинок офіцерів 

Тел.: (067) 972-26-72,
(063) 292-11-17

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ42

«Радник»
Юридичне агентство  - 

пропонує обслуговування підприємств. 
Допомогу у вирішенні господарських та 

податкових спорів.

вул. Скалецького 13/2
(0432) 67-22-29
(097) 662-26-62
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Чопенко 
Сергій 

Анатолійович

Адвокат по ДТП. 
Допомога водію, пасажиру, пішоходу 

на досудовому слідстві та в суді.   

Хм.Шосе 2, 
оф. 411

(097) 227 96 67

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

НОТАРІУСИ43
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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. (0432) 56-26-79,
(097) 94-95-268

ip25@i.ua

НОТАРІУС
ЯСІНСЬКА 

Олена 
Миколаївна

Вінницький міський 
нотаріальний округ.

Часи прийому:
Пн.-Пт.: з 900 до 1730, 

субота-неділя - за домовленістю

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

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

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
ПАВЛЮК 

 Ірина Іванівна 

Вінницький міський нотаріальний округ.  
Усі види нотаріальних послуг.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00,  
Сб, Нд – вихідні.

пр. Коцюбинского, 37/1
тел.: (0432) 61-24-83

НОТАРІУС 
БЄЛАЯ 
Оксана 

Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ 
Договори купівлі-продажу, дарування, довірено-

сті, заяви, спадщини та ін. 
solo7894@ukr.net

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

Віноблдрукарні)
Тел. : (0432) 67-10-56,

(067) 383-32-82

НОТАРІУС
ОЛЕНЧЕНКО

Олена Олександрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг.

Години прийому: Пн-Пт 0900 до 1700

Субота - за домовленістю, 
неділя - вихідний

вул. Келецька, 1, оф. 3
тел.: (099) 106-46-05,
           (0432) 67-21-31 

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-32

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

НОТАРІУС
ЄЛІСЄЄВА

Тетяна Юріївна

Вінницький міський 
нотаріальний округ.

Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1700.

Субота, неділя - за домовленістю.

пр-кт Коцюбинського, 
буд. 38-Д, оф. 306

(0432) 60-21-03
(050) 813-43-49
(068) 383-65-63 

notabene1007@i.ua

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК 

Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-32
 (067) 901-87-66
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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 
 КУРБАТОВА

Світлана 
Пантелеймонівна

Вінницький міський 
нотаріальний округ.

Всі види нотаріальних послуг.

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

sitronas@yandex.ru

НОТАРІУС
ТКАЧУК

Марина Владиленівна

Вінницький міський 
нотаріальний округ

Всі види нотаріальних дій

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 27-66-62,
(063) 378-13-32

НОТАРІУС 
СОРОЧИНСЬКА 
Ірина Георгіївна

Вінницький міський 
нотаріальний округ.

Всі види нотаріальних послуг.
vinnotar@ukr.net

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

(063)470-81-37,
(067) 508-48-51

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ, 
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ44

ТУРИСТИЧНА 
АГЕНЦІЯ 

І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

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

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

Автобусні та авіатури до Європи

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

56-27-13
(093) 02-00-556
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Послуги автобуса «Ікарус» по області та 
Україні. 50-місць,мікрофен, DVD. 

Туристичні, корпоративні, екскурсійні та 
паломницькі поїздки.

тел.: (067) 268-99-63

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ45

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

комфортабельними 
автобусами Neoplan

(097) 501-14-55
(093) 830-39-96
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БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ46

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

(0432) 55-08-57, (098) 263-08-27, 
(067) 186-01-68, (063) 606-59-24,

(098) 44-58-792
vinwelcome.vn@gmail.com

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

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

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ •ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

www.translation.ua

вул. Пирогова, 23б
ГРЦ «Feride Plaza», (2-й пов.)

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

translate@translation.ua

ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням. 

Проставлення апостиля. 
 Легалізація документів. 

Візові анкети

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

(095) 280-65-75, (097) 342-74-56, 
(097) 245-07-29 

www.pereklad-vn.com.ua 
letstranslate.vn@gmail.com

КИБЕРСПОРТ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
ул. Замостянская, 33
montblanc.vn.ua
(093) 092-43-94 
(068) 181-14-51

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ47

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
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ІНТЕРНЕТ. ЗВ’ЯЗОК48

РОБОТА49

Висока якість,бонусний раху-
нок,батьківський контроль, 

просторий інтерфейс, багато-
гранність.

www.lanet.tv
Тел. : (0432) 65-31-45 

Легальне  безкоштовне працевлаштування, 
допомога у відкритті робочої візи, консультації та 

страхування.
Ліцензія  -  Серія АЕ номер 291606 від 18.04.2014.

вул.Келецька, 53(оф. 210)
(097) 799 28 85
(063) 366 63 27
(068) 233 0766
(099) 213 8866

Inter MK

Генеральне прибирання квартир, офісів, 
котеджів. Прибирання після ремонту. Чистка 

коврів, меблів, диванів.
Мийка вікон та вітрин.

(096) 108 68 68
(063) 070 09 01

 ХІМЧИСТКИ.КЛІНІНГ50

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ51

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 
(063) 668-33-00

www.atele-arlekin.com
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СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ52

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

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

вул. Замостянська, 16
(ЦМС “ЛОКОМОТИВ”)
тел.: (067) 263-32-00

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

ТЦ «Юність» , бутік №33
Тел.:(063 ) 275-87-02

(067) 274-25-32

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 СИГНАЛІЗАЦІЇ

53

Системи відеонагляду.
Відео-аудіодомофони. Системи контролю доступу. 
Охоронна та протипожежна сигналізація.  Інтернет 

3G, 4G. Системи звуку та оповіщення.

вул. Академіка Янгеля, 52
(096) 879-29-29
(097) 767-84-82

www.starsat.com.ua

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. Д. Галицького, 29
тел.: (0432) 69-32-44

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

53

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ54

Вінницька міська ритуальна служба
Комбінат комунальних підприємств

Повний комплекс ритуальних товарів та послуг

тел.: (097) 761-36-80,  (093) 010-00-11,  67-33-79

вул. Г. Успенського, 83
(судово-медичне бюро)

вул. А. Медвідь, 2а
(центр. кладовище)

Цілодобово
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РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ55
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   ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 56

Всі види поліграфічних послуг та 
сувенірної продукції

www.printplus.com.ua

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70

32-70-77, 32-70-78

Поліграфічна продукція. Широко-
форматний друк. Зовнішня реклама. 

Сувенірна продукція.

вул.Київська, 16
(093) 186 99 02
(068) 778 41 88

Лазерная резка, гравировка, криволе-
нейная фрезеровка: фанера, стекло, 

метал,дерево, кожа, пластик и т.д.

www.porezki.net
(067) 669-59-67

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (067) 251-65-68

e-mail: 
abris.v@gmail.com
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  ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.  ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.   
  ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ59

Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

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

Виготовлення весільних та святкових  
композицій. Декорування весіль. 

Оформлення тематичних свят.

вул. Космонавтів, 20
тел.: (067) 430-21-13

www.helendecor.com

ФОТОСТУДІЯ
Весільне фото,  Lovestory, студійні та ви-

їздні фотосесії, виготовлення фотокниги, 
випускні альбоми

тел.:(067) 713-91-82, 
(063) 387-78-36

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА58

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА57
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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ60

САЛОНИ КРАСИ. 
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА61

Педикюр. Манікюр. Нарощування нігтів.Шугарінг. 
Нарощування вій. Художній розпис. Навчання. 

материалы premium класса)
https://www.facebook.com/cherevatova.olya

instagram.com/cherevatovaolia

Немирівське шосе 
(067) 935-29-49, 
(093) 291-37-99

Лімузини у Вінниці. Комплексні тран-
спортні послуги. Організація урочисто-

стей, весіль.

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

www.ikvaprokat.com

Перманентний татуаж губ. 
Татуаж брів, стрілочки. 

Візажист. Навчання татуажу.

просп. 
Коцюбинского, 34

тел.: (096) 944-13-16
anna-sidyuk.vn.ua

Жіночий зал, чоловічий зал, косме-
тологія, солярій, brow bar, манікюр, 
педикюр, масаж/SPA, тату і татуаж.

пров. М.Амосова,28а
Тел. : (068) 226-26-16,

(093) 226-26-16
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Тату. Татуаж губ, бровей, глаз. 
Лазерное удаление тату и татуажа. Пирсинг. 

Обучение. Магазин. BARBERSHOP

ул. Келецька, 1
тел.: (067) 274-91-48

www.tattoo.vn.ua

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

ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ62
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 ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ63

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Театральна,7,
вул. Некрасова, 65

тел.: (050) 451-87-19,
(095) 101-33-36

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ64

Великий зал на 300 осіб
Маленький зал на 100 осіб

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

Об’їзне шосе біля Зах. 
автовокзалу

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

http://dykanka.vn.ua

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

Інтер’єр в стилі прованс. Вишукана 
кухня. Жива музика.

Львівське шосе 
 (об’їздна)

тел.:  (073) 182-82-57,  
(067) 404-33-90 
lavanda.vn.ua

Готель, сауна, мангал. 
Українські страви 

за домашніми рецептами.

9-й км 
Немирівського Шосе 
Тел. : (0432) 57-82-98

(068) 60-90-158

 Кафе 
«На Майдані»

Страви на мангалі. Домашня кухня. 
Банкетні зали. Альтанки. 

Доставка страв на замовлення.

об’їзна, 
Майдан-Чапельський 

(за авторинком) 
Тел. :(067) 430-749-99-61  

(097) 168-88-97
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Банкеты, комплексные обеды, 
VIP-комната, корпоративы, 

свадьбы, гриль-меню

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

(067) 778-31-24, 
(067) 958-97-80, 
(067) 494-19-73

Ресторан з літньою терасою.
Боулінг. 

Більярд російський та американ-
ський.

вул. Пирогова, 39
ТРЦ «Анастасія», 4 пов.

тел.: (0432) 50-44-40,
(050) 461-50-54

Вишукана українська та європейська 
кухня.  

4 зали на 10,17,30 і 200 чоловік.
Мистецтво досконалого смаку!

вул.
Салтикова-Щедріна, 

131
(098) 003-88-30
renesans.vn.ua

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

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

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

Чудова природа-ліс та озеро.

вул. Перемеля,1 
Старе місто

тел.: (097) 346-33-41
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МАРСЕЛЬ
2-ва банкетних зали на 40чол., 2-ва 

VIP-зали на 20 чол. 
Кейтерінг. 

Українська та Європейська кухні.

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

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 траси

тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

ГОТЕЛІ65
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САУНИ66

Сауна. Басейн з ефектом хвилі. Велика 
кімната відпочинку. Супутникове TV.

Працюємо цілодобово!

вул. Бевза, 34
(098) 295-20-66
(0432) 61-88-55

сауна
«Дар’я»

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

кімната відпочинку

вул. Тимірязева, 3
тел.: (097) 864-99-59, 

(063) 937-01-03

Двоповерхова сауна, з просторою кім-
натою відпочинку та та «55» дюймо-

вим телевізором  для перегляду. 

вул. Пирогова, 34
Тел. : (063) 162-22-01

(098) 990-01-05

  ТЕАТРИ.  КІНОТЕАТРИ.ЗООПАРКИ67
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 АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК68
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МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
МЕДИЧНІ ТОВАРИ69

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
Пропонуємо повний спектр УЗД для всіх 

бажаючих будь-якого віку – від 
доплерографії до 4D обстеження вагітних. 
На Вас чекає найсучасніше обладнання та 

кваліфікований персонал.

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

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

medilux.com.ua

Оборудование для 
домашнего оздоровления

ул. Нансена 7а
(0432) 63 17 03, 
(068) 702 60 50
(063) 282 16 06

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ 
Здоровий хребет та суглоби 

без операцій та ліків

пр. Коцюбинського, 78, 1 пов.
(навпроти муз.Коцюбинського)

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

Медичні товари для стоматологій, зу-
ботехніків та салонів краси. У нас є все!

вул. Князів Коріатовичів
(098) 311 69 96
(063) 124 45 11

клініка “Пріорітет” Допомога алко-наркозалежним, групи взаємодопомоги, 
терапевтичні спільноти, спеціальні види психологічної 

допомоги, групова та індивідуальна психокорекція, віднов-
лення сімейних відносин. БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

http://narkologicheskiy-centr.com.ua/

вул. Радіона 
Скалецького, 15-А

(063) 260-61-62, 
(068) 748-78-78

Лікування складних клінічних випад-
ків і підбір адекватної терапії. 

Діагностичний центр.

вул. Стрілецька, 1/166 
тел.: (0432) 53-81-57,

(067) 507-49-23
health-clinic.com.ua

Ендодонтія. Професійна гігієна. 
Протезування. Хірургія. Відбілювання. 

Надаємо безвідсоткову розстрочку.

вул. Пирогова, 131, 
2й поверх 

Тел.: (097) 355-41-25
(063) 180-89-86
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Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

вул. А. Кримського, 50
тел.: (0432) 57-05-17

(096) 360-22-57
(067) 988-97-40

www.kovalenko.vn.ua
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  ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА70

СІМЕЙНИЙ ПСИХОЛОГ 
ЄВСЕЄВА

ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Індивідуальні сімейні консультації. Психо-
корекції дітей, підлітків. Кризова допомога 

(учасники АТО та їх сімей).
Біосугестивна терапія. Групова тренінгова 

робота (батьки, подружні пари).

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

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

Шпортун Оксана 
Миколаївна

Психокорекція;  виведення з депресії;  робота з панічни-
ми атаками;  робота з гіперактивними дітьми;  робота з 

травмою війни, учасниками АТО;
- сімейне консультування;  немедикаментозне лікування 

енурезу у дітей;  лікування заїкуватості;  визначення 
готовності дитини до школи, визначення схильності до

професій.

тел.:  (097) 796-62-76 

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

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ71

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» 

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,
(067) 430-80-25

тел.: (067) 430-80-28 
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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

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. Київська, 86
тел.: (0432) 55-44-40

(067) 234-11-96
(097) 491-80-87
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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 1/2 600/790

Блок внутрішній стандартний 40 6/12 1/2 690/990

Блок внутрішній потрійний 60 6/12 1/2 790/1200

Блок на обкладинці (1 сторінка) 40 3 1 1200

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка) 50 3 1 1000, 450, 
1000

Перша сторінка в довіднику 225 3 1 890

Сторінка внутрішня (в довіднику) 225 3 1/2 790

Друк візиток (1000шт.) від 350

Друк флаєрів (1000шт.) від 450
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