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ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРТРЕТІВ НА ХОЛСТІ

Фотокартини від 
Художньої майстерні 
FOKUS – це найкра-
щий подарунок на 
будь-яке свято.

У будь-якому ви-
падку, це подарунок 
спеціально підготов-
лений і заздалегідь 
продуманий, а не ку-
плений в найближ-
чому магазині. Пода-
руй справжні емоції 
близькій людині!

Більше 7000 задо-
волених клієнтів. 
Працюємо без пере-
доплати. Маленькі 
приємні сюрпризи з 
кожним замовлен-
ням.

Пишіть нам в 
Дірект або Вайбер: 

+380665195352, 
+380675431211, 
+380982399396, 
+380687320227.  

Також при замовлен-
ні з сайту 

art-fokus.com 
діє додаткова знижка 

-10%.
(098) 239 93 96
(068) 732 02 27

Рівненська обл., 
м. Дубровиця, 

вул. Макарівська,2
www.art-fokus.com
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ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ФІСУР. ЩО ЦЕ ТАКЕ І ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО
Від карієсу найчастіше 

страждають жувальні зуби.
На них розташовані фі-

сури, борозенки. Фісури 
дуже складно вичистити са-
мостійно. У них залишаєть-
ся наліт, який поглиблю-
ють мікроорганізми. Емаль 
пошкоджується і розви-
вається карієс.

Герметизація – це запе-
чатування фісур міцним 
полімерним матеріалом. У 
складі герметика містять-
ся активні іони фтору, що 
підвищують стійкість емалі 
до пошкоджень. Процедура 
герметизації зубів безболіс-
на і проводиться за одне 
відвідування у лікаря – сто-
матолога.

Покази до герметизації:
-У разі поганої гігієни ро-

тової порожнини;
-Якщо фісури глибокі і               

вузькі;
Протипокази:
-Алергія на будь – який із 

компонентів матеріалу.
Проводити герметизацію 

потрібно протягом 6 міся-
ців після прорізування зубів. 
Зуби, які тільки що прорі-

зались мають крихку емаль, 
яка легко піддається руйну-
ванню.

Як проводиться гермети-
зація!

Зуб вичищається за допо-
могою електричної щіточки і 
м’якої пасти. Висушується за 
допомогою ватних тампонів. 
Емаль покривають герме-
тиком і засвічують лампою 
випромінювання. Надлиш-
ки герметика видаляються 
шліфувальним диском, за-
поліровується резиновим 
поліром.

Є деякі поради після гер-
метизації: слідкувати за гі-
гієною порожнини рота і 
відвідувати лікаря – стома-
толога, раз у 6 місяців.

Кирилюк Ольга Василівна, 
лікар - стоматолог 

дитячий КНП «ВМКСП»
Серко Надія Андріївна, 

зав.від№2 КНП «ВМКСП»



11

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

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ХВОРОБАХ 
СЕРЦЯ ТА СУДИН

Питаннями дієти при тих чи інших за-
хворюваннях займались вчені відколи 
існує людство. Дискусії з цього питання 
ведуться і на сьогодні, особливо, що сто-
сується серцево-судинних захворювань де 
вважається, що категорично не слід вжи-
вати жирної їжі.

Отже, мова йтиме про жирну їжу, жири, 
а саме, про холестерин. Холестерин – не-
від`ємна складова структура людського 
організму, в крові він зв’язаний з білком 
і носить назву – ліпопротеїн. А тепер слід 
зазначити, звідкіля береться холестерин 
в нашому організмі. Так ось, приблизно 
10 % холестерину, який міститься в на-
шій крові, ми отримуємо із продуктами 
харчування, а інших 90 %  - це холесте-
рин який виробляє печінка. Отже, якщо 
людина споживає цілком без холестери-
нову їжу, але має розлади печінки, яка 
синтезує у великій кількості холестерин, 
буде гіперхолестеринемія і ризик появи 
атеросклерозу. А тепер давайте вияснимо, 
а для чого потрібний холестерин. Енерге-
тичний потенціал клітин забезпечується 
шляхом окислення вільних жирних кислот 
та глюкози. Саме окислення  (згорання) 
жирів забезпечує клітини енергією. Отже 
холестерин і жири в цілому є тим пальним 
яке заводить двигун нашого організму, за-
безпечує енергією та силою. Окрім того, 
холестерин є структурним матеріалом 
клітинних мембран (клітинної фортеції), 
гормонів та ферментної системи. Отже, 
слід усвідомити наскільки потрібна і без-
цінна та речовина в нашому організмі. В 
сироватці крові кожної людини є певний 
рівень холестерину, але є так звані рефе-
рентні величини, тобто норма. Слід тут же 
зазначити, що існує не один холестерин, 
а так званий спектр сироваткових ліпідів, 
тобто загальний холестерин складається із 
холестерину низької щільності (бета-холе-
стерину), холестерину високої щільності 
(альфа-холестерину) та тригліцеридів. 
Таким чином, для здорової людини вва-
жається нормою загальний холестерин не 
більше 5,2 ммоль/л. Якщо людина хворіє 
ішемічною хворобою серця – не більше 4,0 
ммоль/л. Холестерин ліпопротеїнів низь-
кої щільності в нормі у здорової людини не 
повинен перевищувати 3,0 ммоль/л, а від-
повідно у хворих з ішемічною хворобою 
серця – не більше 1,8 ммоль/л. Слід зазна-
чити, що саме ця фракція є атерогенною і 
чим менше в людини цього холестерину, 
тим краще. Холестерин ліпопротеїнів ви-
сокої щільності є цінним холестерином і 
якщо його багато, то людина має здорові 
судини і здорове серце. Отже, в нормі цьо-
го холестерину повинно бути не менше 1.0 
ммоль/л. Фракція тригліцеридів є також 

атерогенною, а тому в нормі не повинна 
перевищувати 2,0 ммоль/л для здорових 
осіб і 1,0 ммоль/л для хворих.

Таким чином в людському організмі не-
має чогось зайвого і все виконує важливі 
функції, але повинні бути норми про які 
слід знати аби проводити відповідні ко-
рективи. Як вже згадувалось, із їжею по-
трапляє лише 10 % холестерину, а отже 
суттєве значення має стан печінки, яка в 
основному і синтезує холестерин. Дієта 
повинна бути збалансованою, без пере-
важання вуглеводів, але із вживанням 
значної кількості рослинної їжі, овочів 
та фруктів. Від м`ясної їжі не слід відмо-
влятись, але і не зловживати. Якщо лю-
дина хворіє ішемічною хворобою серця 
або має доказові ознаки атеросклерозу 
слід відмовитись від жирних сортів м’яса 
і віддати перевагу рибі. Оскільки в людсь-
кому організмі існує тісний взаємозв’язок 
із усіма органами та системами, тобто все 
взаємопов’язано та підконтрольно нейро-
гуморальній системі, неабияке значення 
для нормального рівня холестерину має 
стан нервової системи. В чисельних до-
слідженнях доведено, що якщо людина 
часто або постійно піддається психоло-
гічним навантаженням, стресам, та пере-
буває в депресивно-песимістичному стані, 
в неї буде підвищений холестерин навіть 
в тому випадку, якщо вона споживати-
ме лише один хліб та воду. Таким чином, 
слід уникати стресів, стежити за станом 
печінки, а саме – не зловживати алкоголем 
та надмірно жирною їжею, менше вжива-
ти жареної та копченої їжі, спецій. Якщо 
вам виповнилось 30 років, бажано раз в 
рік визначати рівень свого холестерину і 
намагатись утримувати його в межах нор-
ми. Слід пам’ятати, що надмірне зниження 
холестерину є крайнє шкідливим і може 
також призвести до чисельних розладів 
роботи організму.

Дністрянський В.С.
Завідувач АДВ КНП «ВРЦСП», 

канд. мед. наук
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МЕДИЦИНА ЦЕ НАУКА, АЛЕ НАЖАЛЬ НЕТОЧНА. 

 
Лікар повинен лікувати не хво-

робу, а хворого і так як на перших 
3 місцях смертності в світі стоять 
захворювання, які людина набуває 
в процесі негармонійного життя, є 
дуже важливим навчити її викори-
стовувати ресурси свого організму 
раціонально.

Чим більше розвиваються точні 
науки тим більше виникає можли-
востей в медицині, тому дуже бага-
то інформації яку раніше вважали 
вірною в плані причин захворю-
вань, методів лікування, способів 
оперативного втручання, про-
філактики хвороб піддають сумніву 
знову і знову. Нажаль і

організм людини постійно змі-
нюється за рахунок неякісної води( 
багато миючих засобів, гормонів, 
важких металів), неякісної їжі(ба-
гато стимуляторів росту, пестици-
дів, консервантів, антибіотиків), 
забрудненого повітря, переванта-
ження електромагнітним полем і т. 
д. Раніше дуже багато значення при-
діляли генам, на сьогодні відомо, 
що «включення» більшості генів, 
які запускають хворобу на 85% за-
лежить від способу життя людини. 
Тому дуже важливо вміти вчасно 
проаналізувати данні захворювань 
близьких родичів, співставити з 
існуючими проблемами людини, 
допомогти оптимізувати режим в 
якому вона знаходиться і підібра-
ти індивідуальний раціон. Одразу 
можу сказати, що неможливо пере-
креслювати набуте з минулого до-
свіду здорового існування людини 
і застосовувати «новинки» одразу 
до всіх людей. Наприклад, якогось 
часу всіх категорично налаштува-
ли проти холестерину (яйця, сало, 
вершкове масло) і закликали вжи-

вати рослинну олію. Пройшов час, 
кількість захворювань на атеро-
склероз дуже зросла, а також збіль-
шилась і кількість захворювань 
пов’язаних із недостатнім потра-
плянням в організм жиророзчин-
них вітамінів та холестерину (за-
хворювання переферійної нервової 
системи, ендокринної та репродук-
тивної патології). Також в «Ака-
демії здорового харчуваня», яку 
організувала кафедра «Гастроенте-
рології, дієтології та ендоскопії» на 
базі НМАПО ім. П.Л.Шупика,

знову заговорили про користь 
склянки молока! А відоме інтер-
вальне голодування має дуже бага-
то протипоказань.

Тому хочу завершити свою стат-
тю висловом академіка Павлова: 
«Людина може жити до 100 років. 
Ми самі своєю безладністю, своїм 
жахливим ставленням до власного 
організму зменшуємо цей нормаль-
ний термін до значно меншої циф-
ри».

Дієтолог, рефлексотерапевт 
Мазяр Олеся Володимирівна

м. Вінниця, вул. Л. Толстого, 9
(096) 947-04-02
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ТРІШКИ ПРО ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 
Аналіз наукових праць з філософії 

та психології, спостереження за спец-
ифікою життєвої самореалізації су-
часної Людини дозволили визначити 
своєрідний Алгоритм цього процесу. 

Алгоритм цей містить сім складових, 
першою (відправною) з яких є «цін-
ності». Саме цінності Людини визнача-
ють її прагнення та потреби, породжу-
ючи другу складову – «бажання». 

Та бажання, на жаль, мають небезпе-
ку так і залишитися бажаннями, якщо 
їх не трансформувати у «цілі», бо, нас-
правді, лише наші цілі спонукають нас 
до «дії». 

Вже здавна було помічено, як дії, що 
регулярно повторюються, формують 
«звички» Людини (так званні нейрон-
ні ланцюжки), які, у свою чергу, фор-
мують «характер» Людини. А мудреці 
Стародавнього Сходу казали, що «ха-
рактер Людини визначає її Долю», тоб-
то – якість Життя. 

До речі, наші предки вірили, що Доля 
та Недоля – одні з головних персонажів 
міфологічної карти світу, що її сповіду-
вали прадавні слов’яни – постійно су-
проводжували Людину на її життєвому 
шляху. І тільки від самої Людини зале-
жало, хто буде її супутником.

Таким чином, Алгоритм успішної 
життєвої самореалізації Людини схе-
матично можна зобразити наступним 
чином:

Цінності  Бажання  Цілі  Дії З-
вички  Характер  Доля

Відповідно, якщо ми не задоволені 
якістю свого Життя (тобто – своєю 
Долею), то необхідно змінювати свій 
Характер. Для цього необхідно вихо-
вувати (формувати) нові Звички, тоб-
то – здійснювати певні Дії. Для цього, у 
свою чергу, необхідно ставити відповід-
ні Цілі, що мають бути зумовлені від-

повідними Бажанням та Цінностями.
Таким чином, Алгоритм корекції 

Життєвого Шляху Людини є дзеркаль-
ним відображенням попереднього:

Доля  Характер  Звички Дії  Цілі 
 Бажання  Цінності

І вже потім скориговані Цінності поч-
нуть знову працювати на Долю через 
Бажання, Цілі, Дії, Звички та Характер, 
формуючи бажану якість нашого Життя. 

Довгий шлях. Чи є коротший? Є. Ро-
бота з Цінностями. Одразу.

Тож якщо Ви не задоволені Якістю 
свого Життя, якщо воно перестало 
приносити Вам радість, якщо Ви втра-
тили своє натхнення, стомлені реалія-
ми власного життя та виснажені бу-
денною рутиною – напевне, саме час 
провести інвентаризацію власних Цін-
ностей, Цілей та Звичок. Приходьте. 
Попрацюємо.

Ви можете звернутися 
за допомогою за телефонами: 

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

Деркач Оксана Олексіївна, 
практичний психолог, кандидат 

педагогічних наук доцент, керівник 
Відокремленого підрозділу ВГО 

«Всеукраїнська арт-терапевтич-
на асоціація» у Вінницькій області.
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ЗАПОВІТ
Заповіт, будучи особистим 

розпорядженням фізичної особи 
на випадок смерті, залишається 
поширеним інструментом визна-
чення своєї волі щодо потенційних 
спадкоємців у частині наявного 
майна. Заповідач жодним чином 
не обмежується вимогами закону 
в частині призначення своїх спад-
коємців – одної або кількох фізич-
них осіб, незалежно від наявності 
у них із заповідачем сімейних,                                            

родинних відносин.
Практично кожен у своєму житті 

зіштовхується з питаннями спад-
кування за заповітом. Відомо, що 
спадщина відкривається внаслі-
док смерті особи або оголошення 
її померлою. При зверненні спад-
коємців до нотаріуса у зв’язку з від-
криттям спадщини, він перш за все 
з’ясовує наступне: відомості щодо 
факту смерті спадкодавця, часу та 
місця відкриття спадщини, кола 
спадкоємців, наявності заповіту, 
наявності спадкового майна, його 
складу та місцезнаходження, необ-
хідності вжиття заходів щодо охо-
рони спадкового майна.

Саме нотаріусом, у якого буде від-
крита спадкова справа в результаті 
смерті спадкодавця, здійснюється 
первинна правова оцінка заповіту, 
перевірка його відповідності вимо-
гам чинного законодавства Украї-
ни, факт його реєстрації у Спадко-
вому реєстрі та чинність певного 
заповіту на момент смерті заповіда-
ча.

Враховуючи це, можна зробити 
висновок, що через роль нотаріуса 
в правовій системі України та його 
компетенції, саме на нього покла-
дається обов’язок додержуватись 
вимог закону, контролювати дії 

особи, застерегти від можливих 
правових помилок.

Заповіт має відповідати низці ви-
мог, у разі недотримання яких за-
повіт визнається недійсним повні-
стю або частково, якщо:

- заповіт складений особою, яка 
не мала на це права (недієздатною 
або яка не досягла віку заповідаль-
ної дієздатності);

- заповіт складений з порушен-
ням вимог щодо його форми та/або 
змісту;

- заповіт посвідчений особою, 
якій чинне законодавство України 
таких повноважень не надає;

- складання іншого заповіту, 
який, по суті, скасовує попередній;

- встановлення обставин, які 
створили волю заповідача на мо-
мент укладання заповіту (обман, 
насильство, помилка);

- встановлення факту, що на мо-
мент складання заповіту заповідач 
не здатний був усвідомлювати зна-
чення своїх дій та керувати ними.

Важливим є також і розуміння 
правових наслідків визнання за-
повіту недійсним.

1) Кожний новий заповіт скасо-
вує попередній і не відновлює за-
повіту, який заповідач склав перед 
ним. Якщо новий заповіт, скла-
дений заповідачем, був визнаний 
недійсним, чинність попереднього 
заповіту не відновлюється, крім 
випадків, встановлених ст. 225, 231 
Цивільного кодексу України (не 
усвідомлення в момент вчинення 
заповіту значення своїх дій та не 
здатність керувати ними).

2) У разі визнання недійсним за-
повіту спадкоємець, який за цим 
заповітом був позбавлений права 
на спадкування, одержує право на 
спадкування за законом на загаль-
них підставах.

Таким чином, у разі визнання за-
повіту недійсним, у силу вступають 
правила спадкування за законом, 
навіть за наявності раніше посвід-
чених заповітів їх чинність не від-
новлюється.

Бєлая О. М.,
приватний нотаріус,
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТІВ
Заповіт - одностороння угода, в якій викладе-

но особисте розпорядження громадянина щодо 
переходу на випадок його смерті права власності 
на належне йому майно до інших осіб. Ця уго-
да укладається лише від імені фізичної особи, в 
письмовій формі із зазначенням місця і часу її 
укладення, підписується особисто заповідачем і 
нотаріально посвідчується.

Заповіт як нотаріальна дія не має чітко визна-
ченого місця його вчинення. Він може бути по-
свідчений як державним нотаріусом, так і при-
ватним, органами та посадовими особами, які 
входять до складу системи нотаріату, а також 
посадовими особами, яким чинне законодавство 
надає право посвідчувати заповіти; останні за 
своїм значенням прирівнюються до нотаріально 
посвідчених.
Заповіт посвідчується лише від імені дієздатних 
громадян. Особливостями заповіту є те, що він 
являє собою особисте волевиявлення громадя-
нина. Про таке волевиявлення може йти мова 
лише щодо громадянина, який досяг повного об-
сягу дієздатності.

Заповідач має право:
залишити за заповітом усе своє майно або 

частку його, в тому числі предмети домашньої 
обстановки та вжитку;

заповісти майно одній або кільком особам 
- тим, які входять, і тим, які не входять до кола 
спадкоємців за законом, юридичним особам, а 
також державі;

у разі складення заповіту на користь кіль-
кох осіб зазначити в ньому, в яких частинах за-
повідається майно кожному зі спадкоємців;

 позбавити в заповіті права спадкоємства од-
ного, кількох або всіх спадкоємців за законом;

будь-коли змінити чи скасувати зроблений 
ним заповіт, склавши новий.

У заповіті громадянин викладає розпоряд-
ження майнового характеру. Нотаріус перед по-
свідченням заповіту не вимагає від заповідача 
доказів, що підтверджували б його право на за-
повідане майно - адже сам заповіт набере сили 
тільки зі смертю заповідача, і спадкова маса 
визначатиметься надень його смерті.

До заповіту може бути включено розпоряд-
ження немайнового характеру (про порядок 
проведення захоронення заповідача, встанов-
лення надгробка, бажання призначити опіку над 
неповнолітніми тощо). Але слід зазначити, що ці 
розпорядження немайнового характеру не впли-
вають на виникнення права власності у спад-
коємців на заповідане майно у разі, коли вони не 
виконуються.

Заповідач може зазначити в заповіті свої ро-
динні відносини зі спадкоємцем.

Заповідач може на випадок, коли зазначений 
у заповіті спадкоємець помре до відкриття спад-
щини або не прийме її, зазначити іншого спад-
коємця.

Заповіт мусить бути особисто підписаний за-
повідачем. Якщо заповідач унаслідок фізичної 
вади, хвороби чи якихось інших причин не може 
власноручно підписати заповіт, на його прохання 
у присутності його та нотаріуса цей заповіт може 
бути підписаний іншим громадянином. Грома-
дянин, на користь якого заповідається майно, не 
має права підписувати його за заповідача.

Посвідчення заповіту провадиться вчиненням 
посвідчувального напису на всіх примірниках 
заповіту - як на тому, що видається заповіда-
чеві, так і на тому, що залишається на зберіган-
ні в нотаріуса. Як нотаріальна дія посвідчений 
заповіт вноситься до реєстру нотаріальних дій 
та алфавітної книги обліку заповітів. Заповідач 
може будь-коли змінити чи скасувати зроблений 

ним заповіт. Заповіт, посвідчений нотаріально 
чи у формі, що прирівняна до нотаріальної, може 
бути скасований заповітом, також посвідченим у 
нотаріальній формі чи у формі, прирівняній до 
нотаріальної.  

Заповіти посвідчуються органами та посадо-
вими особами, які входять до системи нотаріату. 
Але разом з тим, згадана ст. 40 містить перелік 
осіб, які мають право за певних умов посвідчити 
заповіти, що за статусом прирівнюються до но-
таріально посвідчених, а саме:

-заповіти громадян, які знаходяться на ліку-
ванні в лікарнях, інших стаціонарних лікуваль-
но-профілактичних закладах, санаторіях або 
проживають у будинках для престарілих та ін-
валідів, посвідчені головними лікарями, їхніми 
заступниками з медичної частини або чергови-
ми лікарями цих лікарень, лікувальних закладів, 
санаторіїв, а також директорами й головними 
лікарями зазначених будинків для престарілих 
та інвалідів;

-заповіти громадян, які перебувають під час 
плавання на морських суднах або суднах вну-
трішнього плавання, що плавають під прапором 
України, посвідчені капітанами цих суден;

-заповіти громадян, які перебувають у озвіду-
вальних арктичних та інших подібних їм експе-
диціях, посвідчені начальниками цих експедицій;

-заповіти військовослужбовців та інших осіб, 
які перебувають на лікуванні в госпіталях, сана-
торіях та інших військово-лікувальних закладах, 
посвідчені начальниками, їхніми заступниками з 
медичної частини, старшими й черговими ліка-
рями цих госпіталів, санаторіїв та інших військо-
во-лікувальних закладів;

-заповіти військовослужбовців, а в пунктах 
дислокації військових частин, з’єднань, уста-
нов і військово-навчальних закладів вчиняють-
ся нотаріальні дії, також заповіти робітників 
і службовців, членів їхніх сімей і членів сімей 
військовослужбовців, посвідчені командирами 
(начальниками) цих частин, з’єднань, установ і 
закладів;

-заповіти осіб, які перебувають у місцях поз-
бавлення волі, посвідчені начальниками місць 
позбавлення волі.

Посадові особи, перелічені в цій статті, зо-
бов’язані негайно передати по одному примір-
нику посвідчених ними заповітів до державного 
нотаріального архіву чи державної нотаріальної 
контори за постійним місцем проживання за-
повідача.

Капітани морських суден зобов’язані пере-
дати по одному примірнику посвідчених ними 
заповітів начальникові порту України або консу-
лові України в іноземному порту для наступно-
го направлення їх до державного нотаріального 
архіву чи державної нотаріальної контори за по-
стійним місцем проживання заповідача.

Оленченко Олена Олександрівна,
приватний нотаріус Вінницького,

міського нотаріального округу
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КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
На сьогоднішній день купівля-продаж квар-

тир є одним з питань які потребують роз’яснен-
ня. Отже на сьогоднішньому семінарі річ піде 
саме про цей договір.

Почну із загального поняття договору 
купівлі-продажу. Згідно статті 655 Цивільного 
кодексу України за договором купівлі-продажу 
одна сторона (продавець) передає або зобов’я-
зується передати майно (товар) у власність дру-
гій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 
зобов’язується прийняти майно (товар) і спла-
тити за нього певну грошову суму. Предметом 
договору, яке передається може бути майно (то-
вар), який є у продавця на момент укладення до-
говору або буде створений (придбаний, набутий) 
продавцем у майбутньому, майнові права, право 
вимоги, якщо вимога не має особистого характе-
ру, валютні цінності і цінні папери/

Договір купівлі-продажу квартири або іншо-
го нерухомого майна укладається у письмовій 
формі і підлягає нотаріальномпосвідченню. Пра-
во власності на на квартиру підлягає державній 
реєстрації.

При укладенні договору одним із подружжя 
вважається, що він діє за згодою другого з под-
ружжя. Дружина, чоловік має право на звер-
нення до суду з позовом про визнання договору 
недійсним як такого, що укладений другим із 
подружжя без її, його згоди, якщо цей договір 
виходить за межі дрібного побутового. Для укла-
дення одним із подружжя договору купівлі-про-
дажу квартири, який потребує нотаріального 
посвідчення згода другого з подружжя має бути 
подана письмово і нотаріально засвідчена. До-
говір, укладений одним із подружжя в інтересах 
сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, 
якщо майно, одержане за договором, використа-
не в інтересах сім’ї. 

Батьки малолітньої дитини не мають права 
без дозволу органу опіки та піклування укласти 
договір купівлі-продажу квартири на яку дити-
на май право власності або право користування, 
оскільки він підлягає нотаріальному посвід-
ченню та державній реєстрації. Батьки мають 
право дати згоду на укладення неповнолітньою 
дитиною такого договору лише з дозволу ор-
гану опіки та піклування який надається в разі 
гарантування збереження її права на житло. На 
укладення одним із батьків договору щодо квар-
тири малолітньої дитини повинна бути письмова 
нотаріально засвідчена згода другого з батьків. 
Якщо той з батьків, хто проживає окремо від ди-
тини протягом не менш як шість місяців, не бере 
участі у вихованні та утриманні дитини або якщо 
місце його проживання невідоме, такий договір 
може бути укладений без його згоди. 

Продавець зобов’язаний передати покупцеві 
товар, визначений договором купівлі-продажу. 
Продавець повинен одночасно з товаром переда-
ти покупцеві його приналежності та документи 
(технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що 
стосуються товару та підлягають переданню ра-
зом із товаром відповідно до договору або актів 
цивільного законодавства. Продавець зобов’я-
заний передати товар покупцеві у строк, вста-
новлений договором купівлі-продажу, а якщо 
зміст договору не дає змоги визначити цей строк 
- згідно статті 530 Цивільного кодексу України, 
тобто покупець має право вимагати його переда-
чу у будь-який час. Продавець повинен викона-
ти такий обов’язок у семиденний строк від дня 
пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайно-
го виконання не випливає із договору або актів 

цивільного законодавства. Обов’язок продавця 
передати квартиру покупцеві вважається вико-
наним у момент надання квартири в розпоряд-
ження покупця. Договором купівлі-продажу 
може бути встановлений інший момент вико-
нання продавцем обов’язку передачі. Квартира 
вважається наданою у розпорядження покупця, 
якщо у строк, встановлений договором, вона 
готова до передання покупцеві і покупець поін-
формований про це. У разі відмови продавця 
передати проданий товар покупець має пра-
во відмовитися від договору купівлі-продажу, 
витребувати цю річ у продавця та вимагати її 
передання відповідно до умов договору. Якщо 
продавець не передає покупцеві приналежності 
квартири та документи, що стосуються неї та 
підлягають переданню разом з квартирою від-
повідно до договору купівлі-продажу або актів 
цивільного законодавства, покупець має право 
встановити розумний строк для їх передання. 
Якщо приналежності квартири або документи 
не передані продавцем у встановлений строк, 
покупець має право відмовитися від договору 
купівлі-продажу. Якщо право власності перехо-
дить до покупця раніше від передання квартири, 
продавець зобов’язаний до передання зберігати 
її, не допускаючи погіршення її стану. Необхід-
ні для цього витрати покупець зобов’язаний 
відшкодувати продавцеві, якщо інше не встанов-
лено договором Ризик випадкового знищення 
або випадкового пошкодження квартири пере-
ходить до покупця з моменту передання йому 
товару, якщо інше не встановлено договором або 
законом Продавець повинен передати покупцеві 
квартиру у стані, який відповідає умовам догово-
ру купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі 
купівлі-продажу умов щодо стану квартири про-
давець зобов’язаний передати покупцеві кварти-
ру, придатну для використання Якщо покупцю 
передали квартиру в неналежному стані, тоді 
він має право, вимагати від продавця пропор-
ційного зменшення ціни, безоплатного усунення 
недоліків товару в розумний строк або відшкоду-
вання витрат на усунення недоліків товару. У разі 
істотного порушення вимог щодо якості товару 
(виявлення недоліків, які не можна усунути, не-
доліків, усунення яких пов’язане з непропорцій-
ними витратами або затратами часу, недоліків, 
які виявилися неодноразово чи з’явилися знову 
після їх усунення) покупець має право відмови-
тися від договору і вимагати повернення спла-
ченої грошової суми. Продавець відповідає за 
недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони 
виникли до передання квартири покупцеві або 
з причин, які існували до цього моменту. Якщо 
продавцем надані гарантії щодо стану квартири, 
продавець відповідає за її недоліки, якщо він не 
доведе, що вони виникли після її передання по-
купцеві внаслідок порушення покупцем правил 
користування, дій третіх осіб, випадку або не-
переборної сили. Покупець зобов’язаний прий-
няти квартиру, якщо вона передана вчасно у 
належному стані та оплатити квартиру за ціною, 
встановленою у договорі купівлі-продажу, а та-
кож вчинити за свій рахунок дії, які відповідно 
до договору, актів цивільного законодавства або 
вимог, що звичайно ставляться, необхідні для 
здійснення платежу. 

Д.В. Кривцов,
приватний нотаріус,Вінницького 

міського нотаріального округу
Театральна, 40(38)

(0432) 67-69-87, (067) 430-64-41
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ПОРЯДОК ВИДІЛУ В НАТУРІ ЧАСТИНИ 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

При вирішенні справ про виділ в натурі 
часток жилого будинку, що є спільною 
частковою власністю, судам належить 
мати на увазі, що це можливо, якщо кож-
ній із сторін може бути виділено відокрем-
лену частину будинку з самостійним ви-
ходом (квартиру). Виділ також може мати 
місце при наявності технічної можливості 
переобладнати приміщення в ізольовані 
квартири.

Якщо виділ частки будинку в натурі не-
можливий, суд вправі за заявленим про це 
позовом встановити порядок користуван-
ня відособленими приміщеннями (кварти-
рами, кімнатами) такого будинку. У цьому 
разі окремі підсобні приміщення (кухня, 
коридор тощо) можуть бути залишені в 
загальному користуванні учасників спіль-
ної часткової власності. Порядок користу-
вання жилим будинком може бути вста-
новлено також і між учасниками спільної 
сумісної власності.

При неможливості виділу частки будин-
ку в натурі або встановлення порядку ко-
ристування ним, власнику, що виділяєть-
ся, за його згодою присуджується грошова 
компенсація. Розмір грошової компенсації 
визначається за угодою сторін, а при від-
сутності такої угоди - судом по дійсній 
вартості будинку на час розгляду справи.

Під дійсною вартістю будинку ро-
зуміється грошова сума, за яку він може 
бути проданий в даному населеному пун-
кті чи місцевості. Для її визначення при 
необхідності призначається експертиза. 

В окремих випадках суд може, врахо-
вуючи конкретні обставини справи, і при 
відсутності згоди власника, що виділяєть-
ся, зобов’язати решту учасників спільної 
власності сплатити йому грошову компен-
сацію за належну частку з обов’язковим 
наведенням відповідних мотивів. Зокрема, 
це може мати місце, якщо частка у спіль-
ній власності на будинок є незначною й не 
може бути виділена в натурі чи за особли-
вими обставинами сумісне користування 
ним неможливе, а власник в будинку не 
проживає і забезпечений іншою житловою 
площею.

В спорах про поділ будинку в натурі 
учасникам спільної часткової власності на 
будинок може бути виділено відокремлену 
частину будинку, яка відповідає розміру їх 
часток у праві власності.

Якщо виділ технічно можливий, але з 
відхиленням від розміру часток кожного 

власника, суд з врахуванням конкретних 
обставин може провести його зі зміною у 
зв’язку з цим стосовно ідеальних часток 
і присудженням грошової компенсації 
учаснику спільної власності, частка якого 
зменшилась.

У тих випадках, коли для поділу необ-
хідне переобладнання та перепланування 
будинку, він проводиться при наявності 
дозволу на це виконкому місцевої Ради. 
Якщо сторона оспорює рішення виконком 
щодо дозволу на  переобладнання та пере-
планування і воно є необгрунтованим, суд 
може не погодитись з ним, мотивуючи це 
в рішенні.

При поділі жилого будинку суд зобов’я-
заний зазначити в рішенні, яка відокрем-
лена (ізольована після переобладнання) 
частина будинку конкретно виділяєть-
ся і яку частку в будинку вона складає, а 
також, які підсобні будівлі передаються 
власнику.

Різні господарські будівлі (літні кух-
ні, сараї тощо) є підсобними будівлями і 
складають з будинком одне ціле. Тому при 
відчуженні жилого будинку вони перехо-
дять до нового власника разом з будинком, 
якщо при укладенні договору про відчу-
ження не було обумовлено їх знесення або 
перенос попереднім власником.

Квартира, яка є спільною сумісною чи 
спільною частковою власністю, на вимогу 
учасника (учасників) цієї власності під-
лягає поділу в натурі, якщо можливо ви-
ділити сторонам ізольовані  жилі та інші 
приміщення з самостійними виходами, 
які можуть використовуватися як окремі 
квартири або які можна переобладнати в 
такі квартири. У протилежному випадку 
може бути встановлено порядок користу-
вання приміщеннями квартири, якщо про 
це заявлено позов.

Скутельник Інна Анатолієвна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА КВАРТИРИ
Дуже часто, поринаючи в процес передпро-

дажної підготовки квартири, власник і прожи-
ваючі люди кажуть, що самостійно, без порад і 
рекомендацій, проведуть прибирання та підго-
товку квартири для продажу, вони все знають і 
все розуміють.

Безумовно, є відсоток дуже свідомих влас-
ників, які дійсно роблять «правильне» прибиран-
ня квартири, але все ж більшість людей не здатне 
адекватно оцінити або провести цю підготовку, 
по тій простій причині, що їхні очі банально «за-
милені».

У їх розумінні, наприклад, квартира, де всі речі 
лежать по верхах, на полицях і стінах розставлені 
висять численні фотографії, ікони та інші «еле-
менти декору» - це норма. Але… з точки зору по-
тенційного покупця, потрапляючи в таку квар-
тиру, у людини складеться відчуття вторгнення в 
чуже життя, і він не зможе повністю сфокусува-
тися на перегляді, його відчуття будуть розмиті, 
а перегляд квартири зведеться нанівець.

Що робити?
Ми пояснюємо власнику, що швидкий і ви-

гідний продаж квартири – це симбіоз дій, у яких 
передпродажна підготовка квартири – це запо-
рука проведення успішних показів і як наслідок, 
підвищення шансів на продаж квартири за мак-
симальною ринковою ціною.

Дехламізація квартири. Після продажу квар-
тири вам доведеться вивезти старі меблі та інші 
речі. Зробіть це ДО. Таким чином, ви перетво-
рите житло і зробите його більш привабливим. 
Якщо звільнити квартиру не є можливим до мо-
менту показів, ми надаємо чіткі вказівки, що в 
квартирі залишати можна, а що краще прибрати 
/ заховати на час показу (всі особисті речі і пред-
мети, а також фото та будь-які елементи декору 
і / або релігійну символіку). Це так звана депер-
соналізація, яка допоможе потенційному покуп-
цеві відчути себе як вдома, захотіти залишитися 
в цій квартирі. Необхідно прибрати всі речі, які 
вказують на життя конкретної сім’ї: нагороди, 
фотографії, дитячі іграшки. Якщо квартира по-
требує капітального ремонту, по можливості 
потрібно вичистити квартиру «під нуль», тобто 
залишити тільки голі стіни / стелі / підлоги.

Перше враження… можна справити лише 
раз. І це стосується не лише квартири, але і під’їз-
ду. Подбайте про те, щоб зробити привабливим 
прибудинкову територію і сходові майданчики. 
Ви можете зробити це самостійно або звернутися 
до відповідної служби. Навіть витративши 1000 
грн на косметичний ремонт сходової клітки, ви 
виграєте згодом. Важливо, щоб скрізь були пра-

цюючі лампочки, а в під’їзді був запах свіжості, а 
не смаженої риби або сміттєпроводу. Для цього 
безпосередньо перед приходом клієнтів, прой-
діться з освіжувачем повітря сходами.

«Льодовиковий період». Цей етап пов’язаний 
зі зникненням домашніх тварин. У 95% випадків 
присутність вихованців негативно позначається 
на ціні і на самому процесі продажу. Тому перед 
переглядом переселить їх до рідних або друзів і 
нейтралізуйте всі специфічні запахи, пов’язані з 
життям тварин.

Експрес-ремонт. У квартирі все повинно бути 
справно. Зараз мова йде не про капітальний ре-
монт «для себе», а про те, щоб усі розетки, крани, 
вимикачі були справні. Необхідно простежити, 
щоб двері не скрипіли, а підлога скрипіла міні-
мально. Безумовно, покупець не буде з вами спе-
речатися, але / або почне торгуватися, щоб збити 
ціну, або і зовсім піде.

Максимальне світло. Чим більше світла, тим 
краще буде виглядати житло. Підберіть лам-
почки з достатньою потужністю, замініть старі 
світильники на нові. Під час показу увімкніть усі 
світильники, які у вас є, це створить особливу ат-
мосферу. Додатково необхідно вимити всі вікна 
і люстри. Так, природне і штучне світло буде ще 
яскравіше.

Запах свіжості і затишку. Неприємний за-
пах відштовхне потенційного покупця. Тому, як 
вже було сказано раніше, перед самим приходом 
клієнтів освіжіть повітря. Виберіть якісний осві-
жувач з легким і приємним запахом.

Зайві Орендарі. Це ті люди, які менше за всіх 
зацікавлені в продажу квартири, тому краще, 
якщо до моменту показу квартири там ніхто не 
буде жити. Дитина може розплакатися, мешкан-
ці будуть без настрою, буде працювати телевізор 
або на кухні буде готуватися їжа. Все це – чинни-
ки, які завадять ефективному продажу квартири. 

Час показу. Кращий час показу – в світлий час 
доби. Бажано, щоб це не була година пік, коли 
сусіди можуть поставити недоречне запитання. 
Ідеальний час показу: яскраво світить сонце, буд-
ній робочий день, коли сусіди на роботі. 

Що стане в нагоді для створення затишку? У 
будь-якій квартирі будуть доречні такі атрибути:

• Квіти. Краще свіжі. Ідеально, якщо один бу-
кет стоятиме в кухні, а інший – у вітальні.

• Зелені яблука. Саме ці фрукти привертають 
увагу найбільше.

• Красиві цукерки. У вазі або просто на столі. 
Вони привернуть увагу покупця і зроблять квар-
тиру трохи затишніше.

• Перестановка. Поставте дзеркало так, щоб в 
нього потрапляло сонячне або штучне світло. Це 
створить атмосферу простору.

• Інтер’єрні деталі. Табличка зі словом HOME, 
привабливі коробки або вазочки допоможуть 
зробити квартиру більш привабливою. 

• ГОЛОВНЕ!!! Чисте повітря, гарний настрій 
та бажання продати квартиру!

З повагою до Вас, 
агенція нерухомості «АКСІОМА»

(0432) 69-71-29
(098) 416-70-41
(063) 637-71-15
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РЕЧІ В ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК - ЩО ДІЙСНО ВАРТО ВЗЯТИ?
Ви переживаєте період гніздування. Купили 

меблі для дитини, облаштовуєте житло для зу-
стрічі і проживання в ньому нового члена сім’ї. 
Якщо з цим все більш-менш зрозуміло, то з реча-
ми, які потрібно спакувати в пологовий будинок 
- повна каша!

Деякі пологові будинки вже мають свій базо-
вий список, можна подивитися його на сайті або 
взяти безпосередньо там. Дуже багато порад в 
інтернеті, в продажі деякими магазинами вже 
є готові зібрані сумки. Але насправді, багато з 
пропонованих варіантів містять в собі зайві речі, 
предмети гігієни, які в більшості випадків вам не 

знадобляться.
Отже, Вам в пологовий будинок потріб-

но придбати три сумки/пакети великих за 
розміром. Дуже зручно, щоб пакети були прозорі 
- ви і медперсонал відразу знатимуть, які речі, в 
якому пакеті знаходяться. Але, щоб випадково не 
переплутати, підпишіть пакети: до пологів, після 
пологів, дитяче, і ваше ПІБ.

РЕЧІ ДЛЯ МАМИ:
паспорт; обмінна карта; халат; дві нічні со-

рочки можна з вирізом для годування дитинки; 
ліфчики для годування: 2 або 3, можна ліф спор-
тивного типу (топік). У ліфі і спати, так груди 
підтримуються, не розтягується їх шкіра; капці. 
Прості домашні і гумові шльопанці для душу; 
рушники 2-3; шкарпетки; постільна білизна. 
Приготуйте відразу два-три комплекти, тому що 
не виключено протікання. Обов’язково пропра-
суйте білизну, адже ви будете укладати для году-
вання малюка на неї.

Приготуйте одяг для виписки для себе і малю-
ка. Його можна не брати відразу з собою, просто 
покладіть вдома на видному місці, щоб чоловік з 
легкістю зміг знайти і привезти вам.

Гігієна: зубна щітка; паста; мочалка; гребінець; 
дзеркальце; шампунь, мило, гель (краще відразу 
дитяче, буде і на потім для дитини і для вас).

Посуд: тарілка глибока; ложка; чашка; виделка; 
ніж.

РЕЧІ ДЛЯ МАЛЮКА:
Всі речі для новонародженого повинні бути 

випрані і пропрасовані! тонкі пелюшки не менше 
3-5 штук. Вони потрібні вам будуть, щоб стелити 
під дитину на ваги для зважування, при огляді 
в кабінетах лікарів або в палаті; товсті пелюшки 

не менше 5 штук, а то і більше. Пелюшок замало 
не буває !! не менше 4 наборів одягу (чоловічки, 
штанці, кофтинки, боді) відповідно до пори року 
пологів. Але зручніший і практичний одяг, - це 
чоловічки, або боді на блискавці. Дитина постій-
но в русі, а в такому одязі вона буде завжди за-
хищена, не скута, й зручно за нею доглядати; 2-3 
шапочки; шкарпетки (3-4 пари); одяг на виписку; 
ковдру/плед; рушник.

Памперси. А от з памперсами, на жаль, потріб-
но експериментувати, адже ви поки не можете 
спрогнозувати, як відреагує ніжна шкіра дитини 
на ці засоби гігієни.

Вологі серветки для рожевих попок.
В пологову залу:
Для малюка: один комплект одягу, дві пе-

люшки, два-три памперса, шапочка, шкарпетки, 
ковдрочку;

Собі в пологову залу підготуйте воду звичай-
ну без газу, після пологів вона теж дуже потрібна, 
пити хочеться нереально! Води потрібно буде ба-
гато пити весь час.

З ліків:
Пар 10 одноразових стерильних рукавичок; 

парочка бахіл на ноги; судакрем (супер при по-
прілостях); перекис водню; настій календули; пу-
леран для сосків.

Якщо це не знадобиться в пологовому будин-
ку, вдома точно знадобиться!

Решта лікарських засобів, препарати прид-
баєте за необхідності під час перебування в по-
логовому будинку або медперсонал вам сам їх 
надасть, а ви потім заплатите.

А також додатково:
гроші; книга Комаровського; зарядка для те-

лефону;
фен; прокладки собі, відразу на багато-багато, 

врахуйте, що їх треба міняти кожні 2-3 години; 
вкладиші в ліфчик, щоб молочко не протікало, 
такі подушечки; трусики не стрінги !!! Краще 
хб, які може не шкода викинути потім або пра-
ти при високих температурах; можливо знадо-
биться післяродовий бандаж, після кесарева 100 
відсотків треба; ножиці дитячі; пляшечка для го-
дування; може знадобиться молоковідсос; соска; 
одноразові пелюшки розміром 90 на 60 для вас, 
60 на 60 для дитинки, купіть краще відразу по 
дві пачки, потім тато ваш довезе (такі пелюшки 
потрібні будуть дуже довгий час); ватні диски; 
ватні палички прості і спеціальні з обмежувачем 
для дитини; піпетки; одноразова лікарська кліз-
ма; рідке мило; ручка; блокнот; серветки сухі і 
паперові рушники; туалетний папір; градусник; 
Стериліум; сміттєві пакети.

Це перевірений багатьма список основного. 
Те, що не знадобиться в пологовому будинку, 
завжди стане в нагоді вдома! Багато не купуйте, 
потім самі зрозумієте, що вам потрібно індиві-
дуально додатково!

 Ольга Шевченко, член 
молодіжної організації журналістів
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«КНИЖКА»
Збудована в 1986 році. Навколо 

неї безліч чуток і легенд.
Будівництво розпочалося у 1979 

році за кошти, частково виділені 
відділом капітального будівництва 
місцевого осередку КПУ. У «Книж-
ці» планували розміщувати обком, 
облвиконком партії з багатьма їх 
структурними підрозділами. На 
піку розпаду СРСР, у І половині 
1991 року, в будівлі почали розмі-
щуватися обласні установи.

Зараз «Книжка» знаходиться на 
балансі управління спільної кому-
нальної власності територіальних 
громад області Вінницької облас-
ної ради.

Перед «Книжкою» знаходиться 
площа Василя Стуса, закладена 
при її будівництві, реконструйова-
на 2011 року. На площі влаштову-
ються концерти, виступи, громад-
ські акції.

Конструктивно будівля поєд-
нана наземним переходом з кон-
цертним залом «Плеяда» (обласна 
філармонія). «Книжка» має під-
земну частину, створену спеціаль-
но для евакуації в неї всієї місцевої 
по-літверхівки, а також військово-
го командування. Під «місцевою» 
малась на увазі не лише вінницька, 
але й верхівка найближчих облас-
них центрів. Взагалі, «Книжкою» 
будівлю назвали вінничани, нас-
правді його військова кодова на-
зва «Айсберг», що якраз і вказує 
на існування підземної частини. 
Особливістю є те, що стіни у підзе-
меллях «Книжки» залиті свинцем 
задля захисту від радіаційного ви-
промінювання, а також, щоб захи-
стити бункер від просвічування з 
повітря.

Після розпаду СРСР бомбосхо-
вища стали не потрібні і в одному 
з запасних виходів відкрили ніч-
ний клуб. Хоча подейкували, що 
розсекретили лише незначну ча-
стину будівлі. Ходили чутки, що 
Книжка - центр підземного міста, 
до нього сходяться усі основні під-
земні ходи міста, які були збудо-
вані за його багаторічну історію. 
Найкоротший тунель тягнеться 

до льохів, колишніх бомбосховищ 
міської лікарні ім. Пирогова, яка 
знаходиться тут же поруч біля 
«Книжки». Також можна помітити 
деяку архітектурну схожість між 
Книжкою і «Райдугою», які могли 
бути пов’язані між собою підзем-
ним тунелем.

Дехто з жителів міста міг поміти-
ти що інколи на площі перед Книж-
кою і поруч з нею можна спостері-
гати туман, хоча в інших місцях 
його немає. Даний цікавий ефект 
виникає завдяки тому ж таки під-
земеллю, яке тягнеться під площею 
Книжки. Тоді коли в інших місцях 
ще не вистачає вологості для його 
утворення, сирість від бомбосхо-
вищ сприяє утворенню туману 
біля Книжки, цей ефект має схожу 
природу з виникненням туману в 
низовинах, на болотах та річках. 
Виглядає це досить дивно, якщо не 
знати про підземелля.

12 квітня 2011 року на фронталь-
ній стіні «Книжки» змонтовано 
герб Вінничини.

Віктор Рудь , член молодіжної 
організації журналістів
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ПРИГОТУВАЛИ ЗА 3 ХВИЛИНИ, ДОСТАВИЛИ ЗА 29. 
ЯК ПРАЦЮЄ ДОСТАВКА ПІЦИ LA П’ЄЦ У ВІННИЦІ. 

“Доставляємо швидко та 
вчасно!” — цей слоган він-
ничани впізнають із тисячі. 
А все тому, що у Вінниці 
вже 1,5 року працює най-
швидша доставка піци на 
дровах LA П’ЄЦ. (Власниці 
доставки також планують 
відкрити ресторан мережі, 
але ще не оголошують дату 
відкриття). 

Чому так швидко — до 
29-ти хвилин? 

Бо піца випікається в п’єці 
— пічці на дровах. Завдяки 
високій температурі печі, 
піца в ній готова вже через 
1-2 хвилини (у електричній 
пічці це відбувається дов-
ше). Потім її моменталь-

но пакують та передають 
кур’єрам. 

У команді працюють авто-
кур’єри, які привозять піцу 
до 29-ти хвилин. Логістика 
правильно налаштована: 
місто ділиться на зони, які 
знаходяться недалеко від 
виробництва. 

Чому так смачно? 
Піца на дровах має хруст-

кий бортик та ніжну осно-
ву. Усі рецептури зберіга-
ють в секреті, щоб ніхто не 
зміг відтворити смак піци 
з доставки LA П’ЄЦ. Ін-
гредієнти для піци ретель-
но відбираються, перевага 
надається локальним ви-
робникам. 

Що по акціям?
Для піцоманів діють по-

стійні пропозиції: “2+1” (з 
понеділка по четвер вклю-
чно) та “3+1” (з п’ятниці 
по неділю). Більше крутих 
акцій є на сайті, а також в 
Instagram доставки: там ча-
сто проводяться круті ак-
ції: @pizza_la_piec.

Як краще замовити? 
1) (098) 110-10-20

2) на сайті  lapiec-pizza.vn.ua
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ІСТОРІЯ СУШІ

Рис разом з морепродуктами і во-
доростями має небагато калорій, 
хоча є дуже потрібною стравою з 
огляду на вміст вітамінів та інших 
необхідних речовин. Йдеться про 
йод, цинк, калій, фосфор, на які ба-
гата ця їжа…Через свою флору і 
фауну азійці є здоровою та довголіт-
ньою нацією.

Оскільки великою частиною куль-
тури Азії загалом є рис та морепро-
дукти, ми поговоримо про те, як ці 
речі прийшли у їхнє та наше життя 
та як впливають зараз. Розповімо 
вам про історію суші у Азії та Японії, 
в тому числі.

Рис, як бог
Згідно японських вірувань, є на-

віть божество під назвою Інарі-сама 
(на честь нього названо один із видів 
суші). Вважається, що саме цей бог 
приніс у Країну Вранішнього Сонця 
зерна рису, сховавши його у бамбу-
кових паличках, щоб ніхто не дізна-
вся про це.

Загадом до самої культури виро-
щування рису в Японії ставились 
дуже серйозно – це підтверджує ве-
лика кількість легенд про зникнення 
злаку і загибель людей після цього. 
Від вирощування цієї культури за-
лежало майже все – статки людини, 
рівень благополуччя, здоров’я. Рис 
довгий час був своєрідною валютою, 
а його наявність вважалась ознакою 
багатства.

Ще одною складовою раціону азій-

ців є морепродукти. Оскільки риба 
та різноманітні додатки були попу-
лярні окремо, не дивно, що поєднан-
ня цих інгредієнтів у вигляді суші 
стало для мешканців східних країн 
справжньою знахідкою.

Неприпустиме марнотратство
Є два варіанти трактування 

історичних подій стосовно ро-
звитку суші. Перший варіант нам 
розповідає про те, що Японці самі 
почали використовувати рис та мо-
репродукти вкупі ще у 6 столітті на-
шої ери. Згідно з другим варіантом, 
взагалі культура використовування 
рису для консервації риби прийшла 
з Півдня Азії і сталось це на століття 
швидше.

Спершу рис як культуру вико-
ристовували під час маринування 
риби. Рибини різали шматками, 
засолювали і викладали шарами у 
бочку – вперемішку з вареним ри-
сом. Продукти могли залишити на 
декілька місяців, поклавши під прес 
– щоб пройшов процес ферментації. 
Однак після цього рибу можна було 
зберігати майже такий самий термін 
і вона не псувалась. Смак такої стра-
ви азійцям сподобався. Водночас 
липкий, зліплений рис викидали.

Лише після того, як цей спосіб ма-
ринування випробували у Півден-
но-Східній Азії, він почав мігрувати. 



23

www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com 
Спершу у Китай, а потім цей спосіб 
маринування риби і морських дарів 
перейняли у Японії. Цікаво, що ки-
тайський ієрогліф, який позначає 
«суші» перекладається як «марино-
вана риба» – це одне із давніх зна-
чень, пов’язане з його використан-
ням.

Навіть за сучасними мірками, 
марнування такої кількості рису для 
азійців, в тому числі японців, китай-
ців, є неприпустимим марнотрат-
ством, тому еволюція в плані куль-
тури приготування суші не могла 
стояти на місці.

Спрощення процесів приготу-
вання

У XVI викидати використаний 
рис припинили, зрозумівши, що це 
також страва. Натомість вже через 
деякий час з*явились перші варіа-
ції суші. Це був той ж рис із овоча-
ми та рибою, але з солодом, що мав 
кислуватий смак. З використанням 
останнього час приготування стра-
ви різко зменшився – не треба було 
чекати, поки риба промаринується.

У XVII столітті винайшли попу-
лярний зараз рисовий оцет, який 
повністю замінив процес бродін-
ня. Навіть зараз колишній спосіб 
бродіння вважається невиправдано 
дорогим, хоч у Китаї його подекуди 
використовують.

Перші варіанти суші вже схожих 
до сучасних, зробили лише у ХІХ 
столітті. Кухар у місті Едо (тепер 
Токіо) зліпив разом пригорщу рису, 
додав васабі, накрив це шматочком 
риби і обв’язав смужкою норі. Пер-
ші суші носили назву Нігірі (від 
японського слова, що перекладаєть-
ся як «пригорща», «жменя»). Саме 
стільки рису зазвичай беруть для 

приготування однієї суші.
Суші, які ми знаємо
У 70-х роках в Америці був своєрід-

ний «бум» на азіатську їжу, і суші в 
цьому переліку займали не останнє 
місце. Тоді вже існували набори для 
приготування суші вдома. Крім того, 
виробники, щоб задовольняти попит 
на товар, спробували механізува-
ти процес – створили суші-машини. 
Проте останні не користувались ши-
рокою популярністю. В Японії до про-
цесу приготування суші ставляться 
дуже серйозно і ненавченого кухаря 
на кухню не пускають.

Зараз будь-який японець точно наз-
ве вам більше видів суші, ніж ви знає-
те. І все одно, поширеною класифіка-
цією видів є наступні суші:

Макі (так звані роли)
Темакі (конусоподібні суші)
Нігірі (найпростіші суші)
Гункани (суші овальної форми, які 

огортаються норі).
Підшукайте собі цікавий смак і ви-

рушайте пізнавати смаки азійської та 
японської кухонь!

Суші-бар «Кінтаро»
пл. Гагаріна, 2 

(«Универмаг»), 
1-й поверх

(063)633-16-17
(099)633-16-17
(0432)66-02-66

www.kintaro.com.ua
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КАК УДАЧНО НЕ ВЫЙТИ ЗАМУЖ,ЧЕМ ИСПУГАТЬ МУЖЧИНУ

Мужская психика нежная ,ранимая ,пугливая 
,осторожная ,конкретная ,особенная. Мужчину 
легко испугать. Мужчина не охотно жертвует даже 
мелочами ради великих целей. Ему должно быть хо-
рошо и спокойно.

Чем дольше парень встречается с девушкой, тем 
больше у него вопросов к себе. Основной -а зачем 
мне это надо. Ну с одной стороны понятно (вроде 
как возраст, вроде как любовь, вроде как друзья уже 
женились давно, половина, правда, развелась не по 
доброму, родители достают вопросами об ориента-
ции, папа говорит, что эта не такая страшная и не 
такая тупая, как прошлые, обещал подарить маши-

ну за внука, будет кому убирать и готовить, не надо 
будет ломать голову кого позвать на выходные их 
прошлых связей). Преимуществ много, но все равно 
парень старательно взвешивает и думает. Реально, 
а надо ли это ему-менять образ жизни, жертво-
вать свободой, разнообразием, досугом, временем, 
друзьями.

Для мужчин - женщина существо непонятное по 
логике, по эмоциям, взглядам на жизнь. Ему надо 
время чтобы изучить и понять как на это все реа-
гировать.

С девушками все понятно на всех этапах. Ей надо 
выйти замуж,ей надо любовь, родить, быть как все, 
отработать свою программу. Для этого все средства 
хороши.

Речь пойдет о тех, кто каждый раз повторяет одни 
и те же ошибки. Так хотят выйти замуж, что вмяти-
на от граблей на лбу все глубже и глубже, а замуж 
все нет и нет, вряд ли будет. Но я такая и не могу 
поменяться, пусть принимают меня как я есть, как 
подарок, как богиню, как мне все должны. У таких 
на горизонте есть отношения, но на пару дней, по-
тому что я такая.

Маленькое пособие как испугать парня, что бы 
сбежал и поменял номер телефона.

Наглое вторжение в его жизнь, круг общения, ин-
тересов, социальные сети. Друзья не всегда готовы, 
что бы случайная девушка им указывала и рассказы-
вала как им дружить, кого обсуждать, сколько пить, 
и где просыпаться. Если девушка настроит против 
себя круг общения парня, очень быстро эти отноше-
ния закончатся.

Девушка с удовольствием и радостью грузит 
своими проблемами. Ничто так не пугает мужчи-
ну, как мгновенное перекладывание на него ответ-
ственности за судьбу женщины. Фразу «Наконец-то 

я встретила тебя, помоги мне» мужчина считывает 
как попытку усесться ему на шею, не предложив ни-
чего взамен, он чувствует себя не живым человеком, 
а приспособлением для разрешения чужих проблем, 
причем непонятно, почему именно он эти проблемы 
вдруг должен решать.

Сразу обозначает материальные претензии : «У 
меня телефон все время зависает, такой старый уже, 
а на новый денег нет». «Знаешь, у меня скоро день 
рождения, а я всегда мечтала отметить его в Париже, 
жаль, не могу себе позволить». Это только весьма 
ограниченным женщинам кажется, что они заву-
алированно намекнули мужчине на желаемое. На 
самом деле они протранслировали ему сообщение 
«Мне нужны только деньги». Такой милый вариант 
бытовой проституции ,продажа своих услуг в обмен 
на деньги.

Фраза, что тебя интересуют только мужчины с 
серьезными намерениями. Причем у конкретного 
мужчины намерения впоследствии могли бы ока-
заться и вполне серьезными, но на втором-треть-
ем-пятом свидании у него их еще нет и быть не 
может. Он к вам только присматривается, а вы фак-
тически сообщаете, что-либо в ЗАГС, либо в разные 
стороны. Мужчине мало что говорит фраза о серьез-
ных намерениях.

Встретив нового потенциального партнера, де-
вушки подробно рассказывают новому парню о 
своей прошлой жизни (со всеми нюансами увлече-
ний, ролевых игр продолжительности, размеров…), 
как о сущем кошмаре, и роль центрального злодея, 
исчадия ада отводится, конечно, бывшему. Парень, 
перед которым вы обвиняете бывшего, прекрасно 
понимает, что если между вами возникнет серьез-
ный конфликт, те же помои вы станете лить на него 
все вокруг.

У меня есть ребенок, но я скажу об этом после 
свадьбы, пусть это будет для него сюрпризом! По-
счастливилось, свадьба удалась. И вдруг: а кстати, у 
меня есть ребенок, но не переживай, он пока у мамы. 
Реакция понятна. Ребенок — естественная часть по-
вседневной жизни матери. Отношение к собствен-
ному ребенку - это позиция отношения к людям 
вообще, в том числе к своему мужчине.

Очень напрягает вопрос в первые свидания - ког-
да ты познакомишь меня со своими родителями или 
моя мама хочет тебя увидеть. Не все и не сразу го-
товы к встрече с чужими родителями. Знакомство 
сразу предполагает активную фазу подготовки к 
свадьбе со всеми вытекающими последствиями и 
размышлениями -а надо ли мне это сейчас?

И в конце -хит ушедшего лета. Дама, после вто-
рого развода радостно заявила своему парню, с ко-
торым приехала на море: «Секс будет только после 
брака». Тут все ясно.

 Сексолог ,психолог,психотерапевт
Вячеслав Чумаченко

(050) 515-53-60
(0432) 57-91-40
(0432) 59-71-54
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ «ORANGE STUDIO»

Orange Studio це ве-
ликий колектив креа-
тивних професіоналів. 
Мета нашої роботи 
- допомагати людям 
створювати індивіду-
альні проекти будь-якої 
складності, які будуть 
максимально комфорт-
ними і практичними, а 
головне повністю від-
повідати вимогою за-
мовника.

Ми створюємо ін-
тер’єри будь-якої склад-
ності, а головна наша 
перевага - індивідуаль-
ний підхід до кожного 
клієнта, високий рівень 
3d візуалізації, а так 
же якісний авторський 
нагляд за виконанням 
проекту.

Ми пропонуємо:
- дизайн інтер’єру жит-

лових приміщень (від 
кімнати до котеджів);

- дизайн інтер’єру ко-
мерційних приміщень, 
офісів;

- дизайн інтер’єру ре-
сторанів, кафе, барів, 
магазинів, студій;

- дизайн екстер’єру;
- високоякісна 3d візу-

алізація проекту;
- авторський нагляд за 

виконанням проекту.
При необхідності 

ми надамо бригади 
кваліфікованих бу-
дівельників, декора-
торів.

(096) 729-29-39
(0432) 69-09-69

вулиця
 Магістратська, 

156-А
www.orangestudio.in.ua
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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

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

Автозапчастини, масла, 
автолампи, акамулятори.

www.vapcar.com.ua

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

Шини, диски та акамулятори. 
Найбільший вибір у Вінниці.

вул. Ю. Клена, 28
(095) 836-00-01 
(068) 311-11-20
kapitan-vn.com
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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

Великий парк транспорту.
Японських виробників. Усі мопеди 

застраховані. Система знижок. 
Попереднє бронювання.

Пров. 1-й 
Київский , 60

(063) 034-10-18

АРЕНДА АВТОМОБІЛІВ ТА СКУТЕРІВ3
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АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ4

 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

 Технічне обслуговування та 
ремонт вашого автомобіля

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

(097) 138-88-77

Прокат мопедів, пітбайків.
Продаж мопедів. Ремонт мото техніки, 

покраска.
instagram: scootervis_vin

(063) 386 71 86
(096) 744 31 02

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

СТО Ремонт ходової та двигунів.
вул. Щорса, 2-А (на-

впроти ТОВ «Сигнал») 
Тел. : (067) 430-20-26

(067) 775-33-76

АВТОСЕРВІС-
ШИНОМОНТАЖ

Комп’ютерна діагностика. Очистка форсу-
нок інжектора. Ремонт ходової. Рихтовка 

ALU дисків. Нова резина та диски.

вул. Скалецького, 17 
тел.: (067) 743-19-71,

(067) 877-22-11,
(067) 664-98-03

-Діагностика всіх технічних рідин;
-Діагностика та ремонт ходової;

-Заміна оливи та фільтрів;
-Заміна технічних рідин;

-Підбір запчастин;

Сабарівське шоссе, 1-Б 
(063) 268-69-47
(067) 613-90-74

Автоскло. Продаж. Установка. 
Тонування. Шиномонтаж.

вул. Київська, 78
(067) 430-09-40
(068) 293-08-83
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 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ5

Перевезення автомобілів та будмате-
ріалів по Україні. Вантажопідємність 

до 3,2т. Габарити 5,5х1,9м

(098) 275-87-87
(063) 275-87-87

Доставка вантажів по місту та Україні.
Параметри кузова автомобіля:

довжина - 4м, висота - 2м, 
ширина - 2м,  вантажопід’ємність - 2.5т

(063) 384-05-65

Послуги маніпулятора. 
Вантажопід’ємність - 5 тонн. 

Підйом стріли - 2 тонни.
Довжина кузова - 5м, а ширина - 2м.

(063) 296-54-53

Послуги евакуатора 
вантажопід’ємністю до 7ми тонн. 

Будь-яка форма розрахунку,
також з ПДВ.

(098) 491 93 81
(063) 575 13 65   
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БУДІВЕЛЬНА ТА 
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА6

Послуги повноповоротного екскава-
тора: копка котлаванів, корчування 

садів, планування ділянок. Ківш 
об’ємом 0,8 м3.

(067) 234-65-52

Мініекскаватор зі змінним ковшем - 
20,30,40,50,80,100 см 

Вивезення будівельного сміття і 
глини з завантаженням.

(096) 688-89-76
(063) 190-84-98
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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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ7
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ8

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами

марки М100, М-75.

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

Фарби, лаки, клейові суміші, во-
доемульсійна фарба, розчинники. 

Фанера, ФВП, цемент, цвяхи.

вул. Ак. Янгеля, 5
Тел. : (0432) 27-14-27

(0432) 27-09-54
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Трим
ає міцн

о!
  тел.:(067) 430-64-96, (0432) 668-990,
        (04334) 2-00-74, (067) 757-02-67
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА ТА ЛОЗИ10 

  ІНСТРУМЕНТ9 

Вироби з дерева на замовлення. 
Можливий збір на місті. Можлива

 доставка. Ціна договірна.

(097) 812-79-13
(095) 886-71-26

Ручний інструмент.
Широкий асортимент.

ОПТ - роздріб.

Центральний ринок, 
кіоск №676

тел.:  (096) 178-65-18
(073) 403-38-61
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ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ 11

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

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ12

Алмазне 
буріння 
отворів

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

якої складності.
(097) 560-34-51

Вироби та сходи з залізобетону. Проекту-
вання та виїзд на заміри. Різні варіанти 

дизайну. Гарантія якості.
Ми перетворимо Ваші мрії в реальність!

(096) 777-08-70
(063) 296-27-36
www.shodu.net.ua

Матеріали з сертифікатами 
якості. Швидкий термін 

виконання робіт. Гарантія.
Буріння свердловин під ключ. 

(096) 662-95-93
(097) 933-38-86
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ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ13

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

АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ14
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, 
ПРИВАТИЗАЦІЯ15

      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. КОНДИЦІОНУВАННЯ16

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

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
www.viessmann.vn.ua

Все для опалення, 
водопостачання, 

каналізацій, сантехніки.

вул. Київська, 58 
(067) 496-98-13
(067) 606-41-79

paliy.vn.ua
Водяні котли на твердому паливі. Трика-

мерні теплові генератори для сушіння 
деревини. Генератори для саун і лазень. 

www.paliy.vn.ua

вул. Гонти, 35-А
(0432) 53-75-52
(067) 712-61-92

- ДОСТАВКА ВОДИ НА ДІМ, В ОФІС
- ПОБУТОВІ СИСТЕМИ ВОДООЧИСТКИ

- ПРОМИСЛОВА ВОДООЧИСТКА
- РЕМОНТ, НАЛАГОДЖЕННЯ 

СИСТЕМ ВОДООЧИСТКИ

вул. Гонти, 90
(0432) 526-526
(096) 033-06-95
(067) 244-70-20
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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. 
ЖАЛЮЗІ19

НАТЯЖНІ СТЕЛІ17

ТЕХНІЧНІ ГАЗИ17
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ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ20

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

Двері вхідні та міжкімнатні. 
Заміри. Доставка. Монтаж.

вул. Р. Скалецького, 15 
(067) 68-67-581

Вікна, двері, балкони, жалюзі.
майдан Незалежності

Тел. : (097) 074 23 35
(093) 482 45 94
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ВОРОТА ГАРАЖНІ, СЕКЦІЙНІ. 21
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МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ22

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

 ДИЗАЙНЕРСЬКІ МЕТАЛЕВІ РЕЧІ ДЛЯ ДОМУ, 
ОФІСУ, САЛОНУ, СТУДІЇ. 

WWW.STEELMADNESSSTUDIO.COM

Одеса, вул. Проценко, 
д.23 / 4 (офіс 8 або 

В.В.Паршин)
+38(067)577-40-95
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ЛЮСТРИ23

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ24

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

Художня ковка, ковані елементи.
Металоконструкції найкращої якості за 

найкращою ціною.

С. Зулінського, 14б, Ватутіна
(ринок «Володимир»)

(097) 494-48-32, 
(067) 659-15-79, 
(067) 657-37-82

www.vin-kovka.com.ua

Люстри. Стельові світильники. Настільні 
лампи. Вуличні світильники. Бра. Торше-

ри. Дитячі світильники.
www.svitlocentr.com

вул. Келецька, 12а
вул. Чорновола, 29 

(067) 721-22-01
(067) 420-22-00

ПОСЛУГИ  
ЕЛЕКТРИКА

Послуги електрика будь-якої склад-
ності: квартири, офіси, 

приватні будинки.
(067) 548-35-97

МАГАЗИН 
ЕЛЕКТРИКИ

Кабельно-провідникова продукція. 
Освітлення. Вимикачі та розетки. 

Електромонтажне обладнання. 
Електрика.

вул. Короленка, 5 
(097) 560-34-51
(097) 560-34-72

Кабельно-провідникова продукція. Системи 
прокладки кабеля. Освітлення. Стабілізатори. Ін-

струмент. Лічильники.Електроустановочні вироби.
www.vincab.com.ua

вул. С. Зулінського, 30 
(093) 53-70-010
(067) 38-86-747
(067) 43-23-979
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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 
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САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 25

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

М’які меблі, корпусні меблі, кухні, 
вітальні, шафи-купе, ліжка, стільці, 

столи, комоди та багато іншого.

вул. Некрасова, 69
(098) 27 955 15
(068) 677 51 61
(099) 545 93 92

, (096) 020-36-13
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ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ26

Обладнання для магазинів. 
Холодильне обладнання. 

Технологічне обладнання. 
Традиційний посуд та інвентар.

Немирівське шосе, 6
(0432) 55-44-45
(067) 433-20-25

www. avalaks.com.ua
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ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ27

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,

 (068) 831-58-05
 (096) 519-70-03

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ28

 Постільна білизна, рушники, 
ковдри, килими, доріжки.

пр. Коцюбинського 78, 
ТЦ «Світ» 2-й поверх 

(0432) 61-67-55
пр. Юності 43А, ТСК «Магі-

гранд» 2й поверх
(0432) 50-85-12
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СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ.РАМКИ 29

СУВЕНІРИ 
УКРАЇНИ

Сувенірна продукція «Українські суве-
ніри». Вишиванки та вишиті сорочки. 

Біжутерія в українському стилі. 
Все для вишивки.

пл. Гагаріна, 2 
«Універмаг», 

2 поверх
(097)352-60-44

Рамки. Колажі. Антирами.
 Дзеркала. Рами під 

замовлення. Фотодрук.

вул. Келецька 54-в 
(Дом Садко)

(097) 049- 97-00
www.kruzoframe.com

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

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

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. ВЕЛОСПОРТ30

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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Велосипеди дорожні та дитячі.  Мопеди. 
Широкий вибір запчастин.

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

 www.velomoto.vn.ua

ДИТЯЧІ ТОВАРИ 31

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
Іграшки, одяг, товари для немовлят, спортивні 

товари, дитячий транспорт,
канцтовари для школи, дитячі меблі, 

товари для свят 
www.kuzya.in.ua

вул. Тімірязєва, 50
(067) 430-3699
(063) 615-3612
(099) 101-6800

Прокат товарів для дітей. Продаж 
колясок, автокрісел, іграшок. Чистка, 

дезінфекція товару. 
www.vinprokat.com

вул. Порика, 28
вул. Замостянська, 34-а 

(097) 951-81-71
(093) 367-01-74
(097) 651-24-65

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ32
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Ловелука 2й

Оптовий продаж кавоварок та 
кави для офісу, дому, авто.

вул. Янгеля, 6-А 
Тел. : (096) 179-97-67
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. ІГРАШКИ33

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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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ34

КВІТИ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, САДЖАНЦІ35

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 ЗАХИСТУ36

Саджанці плодових та декоративних 
дерев та кущів - для оптового 

та роздрібного покупця.

Липовецький район, 
с. Богданівка 

(097) 816-55-12

Широкий спектр ландшафтних послуг, 
та великий вибір декоративних рос-
лин для внутрішнього, та вуличного 

озеленення.

вул. Матроса 
Кішки , 10а

(067) 178-94-45

 Одяг для мисливців,військових ,рибаків,ту-
ристів а також до нас звертаються люди яким 

подобається одяг та взуття у стилі мілітарі.

вул. Київська, 164
(067) 368-38-37
(073) 368-38-37
(050) 368-38-37
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МИСЛИВСТВО-РИБАЛЬСТВО37

КОМП’ЮТЕРНА І ПОБУТОВА ТЕХНІКА. 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ38

Магазин зброї «Хантер» - 
це широкий асортимент товарів.

www.zbroya.biz

вул. Зодчих, б.36
м Калинівка, 

вул. Шевченка, буд.33 
(096) 193-98-21
(093) 411-22-72

Сервісний центр з діагностики, ремон-
ту та обслуговування комп’ютерів, 
ноутбуків, смартфонів і планшетів.

вул. Магістратська, 82
тел.: (093) 795-08-57

www.8bit-service.
pp.ua
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ. 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ39

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

Продаж та ремонт комп’ютерної та побу-
тової техніки. Ремонт телефонів 

та планшетів.
www.terabit.vn.ua

Хмельницьке шосе 2-А, 
офіс 712

(063) 164-69-29
(068) 070-66-77
(063) 070-66-77

Школа манікюру, перукарів, стилю та 
візажу, масажу, косметології
www. beautyschool.vn.ua

вул. Героїв Крут, 8
тел.: (073) 123-63-85,

(067) 467-58-35

Виправлення всіх видів вад мов-
лення, порушень голосу, запинання, 

порушення темпу вимови, порушення 
писемнної мови.

(093) 593-62-92
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ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ40

Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас!
Артгрупа «Капітошка»!

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

сюрпризи, музика, танці.

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

Фантастичне казкове шоу з 
використанням хімічних елементів.

вул. Юності, 44
(063) 744-47-07
(098) 762-42-89
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АВТОШКОЛИ41

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

 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

  Автошкола «Меркурій» в місті Вінниця стала 
фіналістом конкурсу «Найякісніші товари та по-

слуги року»! Сучасні форми і методи навчання, які 
застосовують викладачі «Меркурія» на заняттях з 

ПДР, дають високий результат.

вул. Магістратська, 88-В
вул. Станіславського, 30 

(096) 57-88-885
(063) 28-76-300

mercuriy.vn.ua/ua/

СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ42

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. ЕКСПЕРТИЗА43

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, 
СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ:

нерухомості, землі, транспорту, обладнан-
ня. Дарування. Виготовлення технічних 

паспортів.

вул. Єрусалимка, 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

Комплексне бухгалтерське обслугову-
вання юридичних та фізичних осіб. 

www.expresbuhgalter.com.ua

вул. 600-річчя, 
буд. 15, оф. 9-10 
(097) 953-40-65
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НЕРУХОМІСТЬ44

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ45

 «Агенція нерухомості Мегаполіс А» - 
сертифіковані спеціалісти, уважні профессіонали, 

які цінують Ваш та свій час, проконсультують 
безкоштовно і запропонують всі варіанти покупки/

продажу та оренди житлової та комерційної  
нерухомості.

Хмельницьке 
шосе, 23

(067) 365-96-07
(093) 891-97-49

Купівля, продаж, аренда, обмін 
приватної та комерційної 

нерухомості.

 вул. Коцюбинського, 
4 (офіс 7) 

(096) 880-19-76
(063) 552-52-18 

Аренда, продаж і купівля. Юридичний 
супровід впродовж всієї операції. 

 www.an-garant.pro

вул. Келецька, 84
(097) 703-82-71
(093) 413-00-04
(093) 692-76-39
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вул. Театральна, 51, тел.: (0432) 67-50-21, (067) 797-57-91, www.law.vn.ua

НОТАРІУСИ46

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

yasinska5782@gmail.com

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 
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. Театральна, 47, 
оф. 1-а

тел.: (099) 106-46-05,
           (0432) 67-21-31 

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 
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
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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
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, 37
тел.: (0432) 27-66-62,

(063) 378-13-32

ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ, 
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ47

НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО 

Володимир 
Борисович

Купівля - продаж, дарування, міна, 
заповіт, доручення, копії.

вул. Замостянська, 27
(навпроти ЗАГСУ)
(0432) 61-66-59, 
(093) 769-78-50
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ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ48

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

комфортабельними 
автобусами Neoplan

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

Пасажирські перевезення по 
Україні: екскурсії, трансфери, 

корпоративні поїздки.

Артинова, 12-А 
«Галерея Інтершик» 

(097) 706-43-75
(063) 494-90-70

АТЕЛЬЄ. ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.49

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Широкий выбор школьной формы. 
Детские костюмы на любую тему. 

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

вечерних платьев. 

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

(067) 422-02-75 
(063) 668-33-00

seleznova54@gmail.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

ТЦ «Юність» , бутік №33
(067) 274-25-32
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Генеральне прибирання квартир, офісів, 
котеджів. Прибирання після ремонту. Чистка 

коврів, меблів, диванів.
Мийка вікон та вітрин.

cleanhouse.vn.ua/ru/main/

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

 ХІМЧИСТКИ.КЛІНІНГ50

Професійне прибирання офісів, будинків,квартир.
Генеральне прибирання та після ремонту. Хімчистка 

килимів і м’яких меблів.

097-807-23-68
063-259-56-83

Оренда професійного миючого пилососа 
Karcher, для хімчистки диванів та коврів.

instagram: clean_prokat
(098)737-62-49
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ІНТЕРНЕТ. ЗВ’ЯЗОК51

Висока якість,бонусний раху-
нок,батьківський контроль, 

просторий інтерфейс, багато-
гранність.

www.lanet.tv
(0432) 65-31-45 

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ52

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
ТРЦ «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

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ53

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
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  ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ  
  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ

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

54
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53

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ55
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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

РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ56

   ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 57

 Професійна лазерна і фрезерна 
порізка будь-яких матеріалів. А 

також художнє гравірування.
Львів, вул. Втіха 16 

(067) 78-28-766

Лазерна різка 
та 

гравіювання

Працюєм на фанері, картоні, шкірі, акрилі. 
Виготовляєм: сувенірну продукцію, календа-

рі, годинники, пазли, фотопортрети,
елементи декору.

(098) 637-35-67 
(063) 453-58-42

Друк фото на: чашках, футболках,
ковриках для мишки,

магнітах, пазлах. Гарантія на 
фотографію 100 років!

(050) 685-00-76 
foto-print.com.ua

Дизайн. Широкоформатний друк. 
Поліграфія. Сувенірна продукція. 

Наружна реклама. Вивіски.

(067) 671-29-89
www.urd.com.ua
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Лазерна різка фанери, 
шкіри, акрилу. Гравіювання.

(063) 040-03-50
(063) 524-53-39 

www.lascut.business.site

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

 

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

Оперативна поліграфія.
Сувенірна продукція.
Реклама та дизайн.

(099) 701-77-94 
www.artdeco.biz.ua 

Фотоапарати, штативи, фоторамки, фотоальбоми, 
студійне обладнання. Друк фотографій, макети 

візиток. Чашки, футболки, пазли з вашими фото. 
Оформлення фото і картин в рамки.

вул. Замостянська, 26 
(Б.П. Ювілейний)

(0432) 554-00-2
(0432) 277-70-4

Друк банерів. Друк на холсті. 
Друк на плівці, сіті-лайті. 

Друк бордів.

(068) 479-01-70
(050) 484-95-86

www.iq-media.com.ua

Поліграфія. Сувенірна продукція. 
Стенди. Куточки. Таблиці. 

Зовнішня реклама.

(097) 677-77-59
(067) 509-64-46
www.ra-karin.net

Вироби з натурального дерева, 
карти, підставки, скриньки, 
іграшки, фоторамки тощо.

(096) 852-46-98
(068) 110-82-60
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Лазерная резка, гравировка, криволе-
нейная фрезеровка: фанера, стекло, 

метал,дерево, кожа, пластик и т.д.

www.porezki.net
(067) 669-59-67
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ФОТОСТУДІЯ
Весільне фото,  Lovestory, студійні та ви-

їздні фотосесії, виготовлення фотокниги, 
випускні альбоми

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

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА58
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 ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ. ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ60

Виготовлення весільних та святкових  
композицій. Декорування весіль. 

Оформлення тематичних свят.

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

www.helendecor.com

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА59

ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ61

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
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САЛОНИ КРАСИ. 
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА62

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

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

instagram.com/cherevatovaolia

вул. Залізнична 32-ф, 
2-й поверх

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

Перманентний татуаж губ. 
Татуаж брів, стрілочки. 

Візажист. Навчання татуажу.

просп. 
Коцюбинского, 34

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

МАНІКЮР Манікюр. Гель покриття. 
Гелеве нарощування.

(097) 330-86-51
(093) 571-29-35

Макіяж. Зачіски.
Makeup.Манікюр

(097) 560-71-09
(050) 052-75-07
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ63

 ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ64

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
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РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ. ДОСТАВКА ЇЖІ65

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) 420-49-41

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. :(063) 749-99-61  

(067) 430-55-88

 Суші-бар. Суші та роли з начинкою. А також-автор-
ські роли, роли для вегетаріанців, різноманітні 

сети. При замовленні на суму від 300грн. доставка 
безкоштовна.

вул. Зодчих, 10
Тел. : (068) 360-39-37

(098) 742-18-48

Приготування лише зі свіжих продуктів. 
Використання еко-упаковки. Демократичні 

ціни та багато риби. 
Швидка доставка.

www.morimotosushi.com.ua/ru/

вул. Якова 
Гальчевського, 37

(096) 049-01-01
(063) 049-01-01

Швидка доставка суші, 
піци, салатів та напоїв.

вул. Винниченка, 34
Тел.: (096) 360-13-11
www.vinfood.vn.ua

Заміський комплекс відпочинку 
«Березино».

instagram: berezino2011
www.dykanka.vn.ua

с.Зарванці, вул.Зоряна, 1
(0432) 52-91-44
(096) 594-76-76
 (063) 165-09-90
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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

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

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

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

«БАНЬКА У 
НАТАЛКИ» 

НА ДРОВАХ

Кімната відпочинку, TV, самовар, 
відро-водоспад.

Баня на дровах. Парна на 6-чоловік.

пер. 2-й Пестеля , 27
(067) 970-01-72
(063) 775-74-27
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ГОТЕЛІ67
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  ТЕАТРИ.  КІНОТЕАТРИ.ЗООПАРКИ69

 АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК68
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 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ТА ТОВАРИ70

Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

вул. А. Кримського, 50
тел.: (0432) 572-517

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

www.kovalenko.vn.ua
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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

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

Майстер апартного медичного педикюру. 
Комплексна обробка стоп. Корекція та ліку-

вання вростаючих нігтів. Лікування стрижнів, 
мозолів. Лікування підошових бородавок та 

багато іншого.

вул. Героїв Чорнобиля 
(Південний Буг)

(098) 22-63-365
(063) 02-44-256

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

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

Всі види сучасної 
комп’ютерної томографії.

www.mediscan.com.ua

вул. Грибоєдова, 3
(0432) 69-62-62
(0432) 50-79-78
(067) 430-94-33
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 СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ71



93

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

  ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА72

СІМЕЙНИЙ ПСИХОЛОГ 
ЄВСЕЄВА

ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Індивідуальні сімейні консультації. Психоко-
рекції дітей, підлітків. Кризова допомога 

(робота з травмами). 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

Гігієна ротової порожнини. 
Терапевтичне лікування. Естетична 

реставрація. Ортопедія. 
Парадонтологія.

вул. Пирогова, 115/37
(зуп. Зодчих)

тел.: (0432) 54-04-27,
(063) 318-48-48
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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

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ73

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

Хірургія. Терапія. Травматологія
Рентген. Лаб. діагностика. Стаціонар.

Дерматологія

вул. Констянтина 
Василенка, 16 

Тел. : (098) 210-71-75
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www.vinnicya.vn.ua        e-mail: vinnicya.vn.ua@gmail.com 

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 2200

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка) 50 3 1 1700, 900, 
1700

Перша сторінка в довіднику 225 3 1 2200

Сторінка внутрішня (в довіднику) 225 3 1/2 1500

Друк візиток (1000шт.) від 350

Друк флаєрів (1000шт.) від 550
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