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У ВАС ЛЕТОМ ОТПУСК!

Вы мечтаете о море. И эти мысли уносят Вас
на тёплый пляжный песочек к пенистым волнам Черного моря. И все городские проблемы,
рабочие моменты остаются за пределами курорта. Остановите свой выбор на базе отдыха
«Антей» у моря в центральном районе села Курортное Одесской области в Украине.
Берег Черного моря с широким пляжем и водными развлечениями в шаговой доступности
от корпусов базы. В «Антее» предлагают недорогой семейный отдых в Курортном у моря.
Четыре капитальных трёхэтажных корпуса с
номерами со всеми удобствами, балконами, деревянной мебелью, кондиционерами, телевизорами-плазма и холодильниками.
Корпуса базы выстроены таким образом,
что море и пляж просматривается почти со
всех балконов номеров. Здания образуют внутреннюю ухоженную территорию с элементами
ландшафтного дизайна. Рядом находится столовая с линией раздачи, поэтому отдыхающие
часто здесь обедают, ужинают, общаются, узнают новости из интернета (Wi-Fi здесь входит
в стоимость проживания). Для детей на территории оборудована детская площадка с горкой, качелями и спортивными снарядами. Для
взрослых гостей у пляжа и моря работают два
бара. Есть крытые беседки с мангалами, в которых можно организовать пикник с шашлычком. Есть бильярд, настольный теннис. Гости,
приехавшие на авто, могут не волноваться есть парковка.
Базы отдыха семейного формата, к которым принадлежит «Антей» имеют свои явные
преимущества – спокойный, организованный
отдых с питанием в комфортных и недорогих
номерах. И в то же время рядом с морским пляжем, барами и развлечениями. Вы почувствуете совершенно новый отдых в номерах базы
отдыха на Черном море в Курортном Одесской
области.

На базе отдыха «Антей» понравится отдыхающим любой возрастной категории – от малышей до людей почтенного возраста. Удачное
расположение базы отдыха в экологически чистом месте Одесского региона позволяет отдох-

нуть на море недорого с детьми.
База отдыха «Антей» в Курортном располагает одно-, двух-, трехместными номерами
повышенной комфортности. Теплое море, ласковый песок, чистый пляж, яркое солнышко,
приятные люди – никого не оставят равнодушными.

Также вашему вниманию предлагаются прогулки по Черному морю и Днестровскому лиману, до одного из древнейших городов мира –
Белгорода-Днестровского, с богатой историей,
добрыми людьми и самой главной изюминкой
края – средневековой крепостью, возвышающейся на берегу Днестровского лимана. На
территории крепости в летнее время систематически проходят международные рыцарские
бои, фестиваль «Фортеця» с участием звезд
украинской эстрады, разнообразие многонациональной кухни позволят вам насладиться
вкуснейшим шашлыком и попробовать вкуснейшие вина нашего края. Недалеко от поселка
находится центр культуры и вина«Шабо», где
вы можете побывать на экскурсии в настоящих
винных погребах, продегустировать и приобрести различные вина.
Приглашаем всех желающих провести отпуск на базе отдыха «Антей», как в песне Утесова — у самого Черного моря — в поселке Курортное, Одесская область, Украина. Коллектив
нашей базы отдыха основательно подготовился, чтобы угодить каждому нашему гостю. Отдых у нас подарит отдыхающим массу положительных эмоций, привезенных из отпуска.
Поселок Курортное, где расположена база
отдыха, предлагает невероятное количество
развлечений и мест отдыха на любой вкус.
Контакты:Украина, Одесская обл.,
с. Курортное, ул. Набережная, 46/1а
№ Тел.:+38 067 592 9829
№ Тел.:+38 067 708 5338
№ Тел.:+38 066 297 2269
№ Тел.:+38 063 372 5608
Viber:+380662972269
Skype: yriiantohii
E-mail:order@antey.od.ua
E-mail: kurort.antey@gmail.com
WWW:http://antey.od.ua
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Світлани Теренчук, стоматологічної клініки «Лєвіка» та
багатьох інших.
Інтернет-магазини, корпоративні сайти, сайти-візитки різної тематики і рівнів
складності, які розробляються нашою компанією — це
впевнений крок Вашого підприємства до успіху! Колектив професіоналів, злагоджена організація процесів,
контроль на всіх етапах виробництва та наполегливість
менеджменту — головні риси
нашої компанії.

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

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

21037, м. Вінниця,
вул. Академіка Ющенка, 16
Тел. (0432) 69-00-79,
0 (800) 759-759
order@glyanec.net
www.glyanec.net
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БЕРЕЖІТЬ ЛІС ВІД ПОЖЕЖІ!
У літній період значно погіршується обстановка з виникненням пожеж. В умовах спекотної
погоди громадяни, рятуючись
від спеки, виїжджають до річки чи лісу. Масового характеру
походи на природу набувають у
вихідні дні. На жаль, не завжди
відвідувачі лісових масивів пам’ятають про правила пожежної
безпеки. Тоді, у кращому випадку,
споживацькі інтереси горе-відпочивальників
закінчуються
купами сміття, а у гіршому – масштабними лісовими пожежами.
Кинутий
недопалок,
незагашене
багаття,
недотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку у лісі
можуть стати причиною справжньої
екологічної
катастрофи.
Пожежі в лісі бувають низові,
підземні і верхові. При низових
пожежах горить трава, гілки, нижні частини дерев, корені, що виступають над землею. Пожежа розростається у велику за 10-14 годин.
Верхова швидка пожежа можлива при сильному вітрі: вогонь
просувається кронами дерев зі
швидкістю від 6 до 90 м. на хвилину. Вітер розносить палаючі гілки і
іскри, що підпалюють ліс за десять
метрів попереду і створюють нові
вогнища пожежі. Якщо ви натрапили в лісі на невелику пожежу, то
негайно вжийте заходів, щоб зупинити її, одночасно пошліть кого-небудь за допомогою у найближчий
населений пункт або лісництво.
Невелику пожежу може зупинити група із 3-6 чоловік без спеціаль-

них засобів, збиваючи полум’я
віником із зелених гілок, мішковиною, брезентом або одягом. Вогонь треба змітати або збивати в
бік вогнища, пожежі, невеликі язики полум’я затоптувати ногами.
Якщо не вдається загасити пожежу і є загроза вашому життю,
треба негайно виходити в безпечне місце. Йти потрібно у невітряну сторону, перпендикулярно до
краю пожежі просіками, берегами
струмків, рік. При сильному задимлені рот і ніс необхідно прикривати мокрою ватно-марлевою пов’язкою, рушником, частиною одягу.
Пам’ятайте, що в лісі не можна
курити, викидати непогашені сірники, недокурки, бо це все може
спричинити виникнення пожежі.
Категорично забороняється розпалювати в лісі багаття. Для цього є
спеціально відведені місця відпочинку. Працівники лісу щиро
вдячні тим мешканцям краю,
які бережно ставляться до лісу,
охороняють його спокій і тишу.
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Ігор Іванович Матяш,
лісничий Вінницького лісництва
ДП «Вінницький лісгосп»
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10 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХИТРОСТЕЙ
Существуют психологические жайте молча смотреть ему в глатрюки, которые работают на за. В такой ситуации тишина для
подсознательном уровне. Они собеседника станет настолько
помогают добиться расположе- невыносимой, что он будет выния собеседника, влиться в но- нужден рассказать вам буквальвую компанию или мгновенно но все, лишь бы прекратить это.
Представьте, что нанимауспокоиться в момент стресса.
тель
— ваш давний хороший
Когда смеются несколько чедруг.
Чтобы
не волноваться во
ловек, каждый смотрит на
время
важного
экзамена или сотого, кто ему наиболее симбеседования,
представьте,
что
патичен. После удачной шутчеловек
напротив
ваш
друг,
с
ки или во время оживленного
которым
вы
давно
не
виделись.
обсуждения в компании людей
Это поможет вам моменталькаждый инстинктивно смотрит
но
успокоиться, а отвечать на
на того, кто ему больше всех
вопросы
будет намного легче.
симпатичен. Поэтому, чтобы
разузнать все об отношениях в
компании приятелей, заготовьте парочку убойных анекдотов.
Если нервничаете — жуйте. Перед важным разговором,
выступлением или событием,
которое заставляет нас нервничать, стоит попробовать жевать
жвачку или даже есть что-нибудь. Никто не будет есть перед
Если вам приходится много
лицом опасности. Поэтому во
время жевания наш мозг думает, работать с людьми, поставьчто опасности нет и можно рас- те позади себя зеркало. Если
слабиться. Он посылает сигнал, вы часто общаетесь с разными
который снимает нервное напря- людьми по работе, поставьте за
жение и помогает успокоиться. своей спиной небольшое зерПристальный взгляд помо- кало. Вы удивитесь, но множет вытянуть любую ин- гие клиенты будут вести себя
формацию. Если ответ вашего вежливее и чаще идти вам насобеседника вас не устраивает встречу. Все потому, что люили вам кажется, что он что-то дям не нравится видеть себя
недоговаривает, просто продол- злыми и раздраженными.
12
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Если вам показалось, что ктото на вас смотрит, просто зевните. Да, зевота просто невероятно заразна. Достаточно зевнуть
и оглядеться по сторонам, чтобы
понять, кто за вами следил. Человек, который на вас смотрел,
скорее всего, тоже будет зевать.
Если вы хотите остановить
драку, то просто возьмите
что-нибудь поесть и встаньте
между дерущимися. Это явление
называется «snackman effect».
Дело в том, что момент приема
пищи ассоциируется у нас со спокойствием и расслабленностью.
Очень низка вероятность, что человек нападет на того, кто ест, поэтому конфликт быстро утихает.
Если вы хотите избавиться
от предмета, то просто передайте его человеку, разговаривая с ним. Задайте человеку
личный вопрос или узнайте его
мнение о чем-либо. Во время ответа мозг будет занят настолько,
что все остальное будет происходить на уровне рефлексов. В такой ситуации большинство людей
примут из ваших рук что угодно,
совершенно не задумываясь.
Если вы хотите без труда подружиться с человеком, просто
попросите у него что-нибудь.
Это должно быть что-то максимально простое (передать соус,
салфетку, листок бумаги или ручку). Человек, который оказывает
услугу, на подсознательном уровне решает, что он хорошо к вам

относится, поэтому он пошел вам
навстречу и сделает это снова.
Важную встречу лучше всего
назначать на начало или конец дня. Люди лучше всего запоминают то, что происходит в
самом начале или конце дня, а
все, что между, помнится размыто. Поэтому назначайте важную
встречу на конец или начало дня.
А на собеседовании старайтесь
быть самым первым либо самым последним из кандидатов.
Обратите внимание на направление стоп людей во время разговора. Стопы человека
во время разговора помогут выяснить отношения к собеседникам и скрытые эмоции. Если
вы подходите к людям, и они
поворачиваются только корпусом тела, а положение ног
сохраняется прежним, то они
к вам явно не расположены.
Отзеркаливание чужих жестов поможет установить доверие. Отзеркаливание жестов,
позы или мимики поможет быстро завоевать доверие собеседника. Даже если человек этого не
замечает, из-за знакомых ему жестов подсознательно он видит в
вас самого себя. А к себе, как правило, относятся хорошо. Но тут
главное — не переусердствовать.
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ЗАПАМОРОЧЕННЯ

Типове (істинне) запаморочення
– обертове, воно вказує на ураження
півколових канальців та вестибулярних структур центральної нервової
системи. Пацієнти з системним запамороченням описують свій стан,
як відчуття обертання навколишніх
предметів у тій чи іншій площині (чи
відчуття, що вони самі обертаються
навколо предметів).
Запаморочення є досить актуальною проблемою, тому що цей симптом
турбує близько 5 % населення щорічно. При цьому у 80% випадків такий
стан примушує людей звернутись за
медичною допомогою. Запаморочення
являє собою симптом і ніколи не є хворобою. На сьогоднішній день описано
близько 80 хвороб, які мають у якості
симптому запаморочення. Приблизно
у 40% випадків остаточний діагноз не
виставляється.

Запаморочення, яке виникає при переході з горизонтального у вертикальне положення може бути пов’язане з
ортостатичною гіпотензією та доброякісним позиційним запамороченням.
Виникнення такого явища при вставанні зі стільця є більш характерним
для ортостатичної гіпотензії, доброякісного позиційного запаморочення,
тому що положення голови відносно
вектора сили тяжіння залишається в
данному випадку незмінним. Навпаки, г запаморочення при переході з
вертикального в горизонтальне положення чи при поворотах в ліжку ти-

пове для доброякісного позиційного
запаморочення.
Істинне запаморочення поділяється
на центральне та периферичне. Слід
проводити диференційну діагностику
між центральним та периферичним
запамороченням за допомогою окулярів “Френцеля”. Ці окуляри мають
сильні позитивні лінзи (плюс 10-12
діоптріїв). Сильне оптичне збільшення перешкоджає фіксації зору на якому-небудь об’єкті (особливо в темній
кімнаті). Ністагм, який виникає чи посилюється при використанні окулярів
“Френцеля”, як правило, є обумовленим периферичним ураженням вестибулярного апарату.
Отже, в яких випадках слід використовувати окуляри “Френцеля”?
• При односторонніх периферичних
ураженнях вестибулярної системи
одягнення окулярів “Френцеля” може
викликати ністагм (чи збільшити його
амплітуду і він буде більш помітним).
Навпаки ністагм центрального походження не посилюється при використанні окулярів “Френцеля”, а вроджений ністагм навпаки зменшується в
амплітуді чи взагалі зникає.
• При підозрі на одностороннє периферичне ураження вестибулярної
системи при відсутності ністагму, як
при огляді неозброєним оком, так і
при одяганні окулярів, енергічні повороти головою (20 разів) у горизонтальній площині (по типу «ні-ні»)
може призвести до його появи через
окуляри.
Клінічно ДППГ проявляється:
• Швидкими нападами запаморочення (декілька секунд і хвилин), які
виникають тільки при зміні положення голови (особливо при нахилах голови вперед і назад).
• Часто хворі знають при якому саме
положенні голови виникає запаморо-

14

www.vinnicya.vn.ua

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

чення.
• Напад запаморочення частіше
з’являється вранці.
• Першочергово запаморочення
може бути з вегетативними порушеннями (нудота та блювання).
• Супроводжується головним болем, зниження слуху, шумом у вухах.
• Напад часто може бути спровокований оглядом хворого (проба Дікса-Халдпайка).
• Під час нападу часто буває ністагм
(зазвичай ротаторний).
• Протікання захворювання може
бути самим різноманітним (симптоматика може тривати десятиріччями
– ремісія та загострення).
Також частою причиною запаморочення являється хвороба Меньєра,
яка проявляється такими основними
клінічними ознаками:
• Періодичні напади сильного запаморочення (від 1-3 до 5-6 годин, може
продовжуватись до 12-24 годин).
• Запаморочення поєднується зі
слуховими порушеннями, які проявляються відчуттям закладеності вуха,
відчуття шуму та дзвону у вухах, зниженням слуху.
• Флюктуація слуху, зниження слуху під час нападу з його відновленням
у міжприступний період.
• По мірі прогресування захворювання, зниження слуху та шум у вухах
наростають аж до повної глухоти (через 20 років спистерігається у кожної
третьої людини).
• Запаморочення супроводжується
ністагмом (горизонтальним чи горизонтально-ротаторним).
• Запаморочення супроводжується
вегетативними симптомами (нудота,
блювання, пітливість).
• Зовнішні фактори (світло, звук)
посилюють запаморочення.
• Захворювання починається, зазвичай, з одного вуха, однак у подальшому уражується й інше вухо.

Запаморочення при мігрені складає
3%. Напад головного болю – основна
клінічна ознака данного захворювання. До 50% пацієнтів відмічають періодичні напади запаморочення. При
цьому у 40% випадків з них спостерігається у міжприступний період, а інших 60% безпосередньо до чи під час
нападу головного болю. У більшості
хворих на мігрень, спочатку дебютує
класична мігрень, потім, через декілька років, до неї приєднується запаморочення (вестибулярна мігрень чи
мігрень-асоційоване запаморочення).
Існують ознаки, при наявності яких,
необхідно призначати пацієнтам МРТ
головного мозку для виключення паталогії центральної нервової системи.
Наприклад, якщо при неврологічному
огляді відмічається атаксія, мозочкова диартрія, інтенція при виконанні
пальце-носової проби – це може свідчити про ураження мозочка. Якщо у
пацієнта є ознаки ураження провідникових шляхів: гемі/тетрапарез,
симптом Бабінського, симптом Горнера – це може свідчити про ураження
стовбура мозку.
Існує також таке поняття, як функціональне запаморочення, воно може
проявлятись в рамках акрофобії
(нав’язливого страху висоти). Назва
походить із древньогрецького «κρος
“(«верхній») і “φόβος” («страх»). У
людей, які страждають на акрофобію,
коли вони знаходяться на висоті спостерігається нудота і запаморочення.
При акрофобії ця симптоматика розвивається навіть на невеликій висоті
без ризику падіння. Близко 2% людей
стаждають на акрофобію, частіше
хворіють жінки.
Дмитро Фікс, лікар невропатолог
психоневрологічного диспансерного
відділення
ВОПНЛ ім.акад. О.І.Ющенка
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СТРОК КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ЯК ІСТОТНА УМОВА
ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ)
Мотивацією участі наймача у строку його дії. Положення ЦК
договірних відносинах найму є містять норми диспозитивного
юридично закріплена можливість характеру, згідно з якими визназдобувати з майна, власником чають умови про строк та плату за
якого він не є, корисні властивості найм у тому випадку, якщо вони
та одержувати плоди і доходи. Од- не врегульовані безпосередньо у
нак дана можливість обмежена договорі. Такий стан речей вказує
часовими межами, що безпосеред- на неоднозначне доктринальне
ньо обумовлено легальним визна- тлумачення однієї і тієї ж норми
ченням договору найму, оскіль- ЦК України, що може спричиники за договором найму (оренди) ти негативні практичні наслідки.
У розв’язанні поставленої пронаймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві май- блеми слід взяти до уваги те, що
но у користування за плату та на при аналізі істотних умов договору
певний строк. Із вказаної дефініції найму, визначальним є сам аспект
слідує, що наймач за цим догово- поняття «договору», оскільки
ром набуває статусу титульно- цим поняттям охоплюється три
го володільця на певний строк, правові явища, що зумовило
тривалість якого визначається трьохзначне його використандомовленістю сторін, законом, (у ня в цивілістичній літературі:
тому випадку, коли законом вста- договір-правочин, договір-прановлені максимальні (граничні) вовідношення та договір-докустроки, а наймодавець і наймач мент. Договір-правочин – це юрине встановили строк найму чи дичний факт, який за своєю суттю
встановили більший строк), та їх не може мати власного змісту. Доволею про розірвання договору. говір-документ також не може
Таким чином, умова про строк слугувати джерелом всіх умов
користування майном обумовле- догово-ру, оскільки багато із них
на суттю самих відносин найму. визначені імперативними й диспоПроте, в сучасній цивілістичній зитивними нормами та звичаями
доктрині неоднозначно виріше- ділового обороту. Відповідно, доно питання, чи є строк істотною слідження істотних умов договору
умовою договору найму. Так, од- передбачає дослідження договоним із пояснень того, що строк ру-правовідношення, зміст яконе слід визначати істотною умо- го не вичерпується умовами, що
вою цього договору, дослідники визначені в договорі-документі.
Зважаючи на те, що відносини
називають, можливість укладання договору найму без вказівки тимчасового користування май-
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ном обумовлені волею наймача і
наймодавця, які є юридично рівними у цих відносинах, строк користування майном визначається
за їхнім погодженням в процесі
укладання договору, адже сторони
є вільними у визначенні умов договору. У цьому випадку, строк договірного правовідношення зазначається у договорі-документі.
Цивільного кодексу України закріплено спеціальне правило, яке
визначає максимальний строк договору найму житла (п’ять років),
якщо у договорі строк не встановлений. Відповідно до ст. 18 Лісового кодексу України, тимчасове
користування лісами може бути
довгостроковим – терміном від
одного до п’ятдесяти років, і короткостроковим – терміном до
одного року. Законом України
«Про оренду зем¬лі» встановлено,
що строк дії договору оренди землі не може перевищувати 50 років.
Наведені вище аргументи прямо
та опосередковано доводять, що
умова про строк користування
майном є необхідною умовою договору найму, адже вона в поєднанні
з іншими ознаками цього договору виражає природу та особливості відносин найму. Саме тому
умову про строк договору найму слід віднести в ранг істотних.

Сейчас в городе значительно увеличилось количество бродячих собак. Правда
защитники животных уверяют, что собаки, в основном, кастрированные. Но если
вы все-таки боитесь быть укушенным,
вам будет полезно знать несколько правил.
Одним из лучших вариантов считается неожиданный громкий крик.
Если это породистая собака, то она у
кого-то живет и, наверняка, понимает
минимум команд. Когда она бежит на
вас, сделайте шаг в её сторону и громко
с угрожающей интонацией дайте команду «сидеть» или «нельзя», «фу». Это сбивает программу атаки. Шаг в сторону
животного так же сбивает, потому
что она видит, что вы её не боитесь.
Если заходите на незнакомую территорию, знайте что собака - животное территориальное, и потому охраняет свою
территорию от посторонних. Будьте готовы к тому, что она может ухватить
вас за лодыжку. Поэтому не игнорируйте вывески «Осторожно злая собака».
Если собака бежит на вас и лает, это
может и не представлять угрозы. Она
показывает вам, что это её территория и она здесь главная. Хуже, если собака атакует молча и поджимает уши.
Тут будьте внимательны и не паникуйте. Когда собака подбегает, можно
резко присесть на корточки. У животного срабатывает программа – был
большой – уменьшился, значит готовится к атаке. А раз цель сама переходит в атаку, то лучше не лезть к ней.
Старайтесь избегать встреч со служебными, караульными и бойцовскими
собаками. У них специально вырабатывается злоба и способность атаковать людей.
В крайнем случае, помните, что
вы сильнее собаки во всех отношениях. Помня это, вы всегда будете чувствовать себя более уверенно.

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу

Андрей Марусич,
член Молодёжной организации
журналистов
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ДОКУМЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ
ДИТЯЧОГО ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ
01 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України № 1474-VIII від 14 липня
2016 року. Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо документів,
що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України.
Цим законом внесено зміни
до Закону України Про порядок виїзду з України і в’їзду
в Україну громадян України
згідно яких, єдиним офіційним
документом, який дозволяє
дитині з українським громадянством перетинати кордон,
є виключно біометричний дитячий закордонний паспорт.
Закордонний паспорт для дитини можно оформити вже з
перших днів її народження. Але
процедура вироблення дитячого біометричного закордонного паспорта дещо відрізняється
від тієї, яка діє для повнолітніх,
бо новонароджений не може
здати відбитки пальців чи поставити цифровий підпис.
Нюанси оформлення біометричного
закордонного паспорта для дитини залежать від її віку. Так діти
до 12 років не проходити-

муть процедуру відскановування відбитків пальців.
Подавати документи на виготовлення
біометричного
закордонного паспорта для
дитини віком до 12 років мають її батьки. Документи має
право подавати також хтось
один з батьків, але тоді від іншого потрібен дозвіл про згоду на оформлення закордонного паспорта дитині, підпис
на якій обов’язково повинен
бути засвідчений нотаріусом.

Та все-таки варто подавати документи разом з дитиною, якщо їй виповнилось 2
роки, тоді у відділі міграційної служби їй зроблять фото
відповідно до чинних вимог.
Діти, яким виповнилось 12
років, при виробленні дитячого закордонного біометричного паспорта повинні
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здати відбитки пальців, тому
їх присутність при поданні
документів обов’язкова. При
поданні документів повинен
бути присутнім хоча б один з
батьків. Сканування відбитків
здійснюється тільки за їх дозволом. Як і зазначалося вище,
якщо присутній тільки один
з батьків, то від іншого необхідна нотаріально засвідчена
згода на оформлення закордонного паспорта дитині зі скануванням відбитків пальців.
Діти, яким виповнилось 14
років, повинні здавати вже не
лише відбитки пальців, але й
ставити цифровий підпис, що
буде внесений на чіп у паспорті.
Отримають
закордонний
біометричний паспорт діти
цього віку тільки в тому
випадку, якщо вже мають
ID-картку (новий тип внутрішнього паспорта громадянина України), без неї вони
просто не зможуть подати документи на його вироблення.
Тому перед тим, як планувати відпустку чи поїздку за кордон для дитини 14-16 років,
переконайтесь, що зможете
вчасно оформити дитячий
біометричний
закордонний
паспорт, або ж подбайте про
візу. Діти цього віку ще не мають права оформлювати собі
дитячий біометричний закордонний паспорт самостійно,
їх повинен супроводжувати

хтось із батьків чи опікунів.
Термін дії дитячого закордонного біометричного паспорта
для осіб, яким не виповнилось
16 років становить 4 роки.
Після 16 років діти самостійно подають документи та
усі біометричні дані - фото,
підпис та відбитки пальців.
З цього віку вони можуть
оформлювати біометричний закордонний паспорт на 10 років.
Також слід пам’ятати, що
відповідно
до
законодавства України, при перетині
кордону дітьми до 16 років,
їх повинні супроводжувати батьки чи опікуни, або ж
діти повині мати нотаріально завірений дозвіл від обох
батьків із вказанням мети та
країни поїздки, терміну а також супроводжуючої особи.
Якщо з дитиною їде один
з батьків, то він має мати
нотаріально завірену згоду іншого на виїзд дитини за
кордон із зазначенням країни та терміну перебування.
Якщо діти вписані у ваш
закордонний паспорт, не зайвим буде мати при собі їхні
свідоцтва про народження для
підтвердження
батьківства.
Оленченко Олена Олександрівна,

приватний нотаріус Вінницького
міського нотаріального округу
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ДОГОВІР ПОЖЕРТВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОСВІДЧЕННЯ
У будь-якому суспільстві є громадянами повинно здійснюокремі версти населення з невели- ватись з дотриманням загальних
кими доходами, а також соціаль- правил цивільного законодавно незахищені громадяни. Особ- ства про їх дієздатність. Окрім
ливо скрутним стає матеріальне того, закріплюється додаткова
становище значної частини насе- гарантія захисту осіб, які переблення у перехідні періоди рефор- увають під опікою або не досягли
мування економіки, в умовах еко- віку для повного рівня дієздатномічної кризи, що відбувається ності - батьки (усиновлювачі),
нині в Україні. За цих умов пев- опікуни не мають права дарувати
ну матеріальну допомогу таким майно дітей та підопічних. Підверствам населення, хворим та приємницькі товариства можуть
інвалідам можуть надати органі- укладати договір дарування між
зовані форми благодійництва.
собою, якщо право здійснювати
Закон України «Про благодій- таке дарування прямо встановництво та благодійні організа- лене установчими документами
ції» (16.09.1997 р. ВР - № 531/97) дарувальника. Це положення не
визначає благодійництво як до- поширюється на право юридичбровільну безкорисливу пожерт- ної особи укладати договори пову фізичних та юридичних осіб жертви. Щодо об’єктів державної
у наданні набувачам матеріаль- власності, то державне комерної, фінансової, організаційної ційне підприємство немає права
та іншої благодійної допомоги, безоплатно передавати належне
специфічними формами якої є йому майно іншим юридичним
меценатство і спонсорство. По- особам чи громадянам, крім вижертвою є дарування нерухомих падків передбачених законом.
та рухомих речей, зокрема гроВідчужувати, віддавати в засташей та цінних паперів особам для ву майнові об’єкти, що належать
досягнення ними певної, наперед до основних фондів державне кообумовленої мети. Сторонами у мерційне підприємство має прадоговорі пожертви можуть бути во лише за попередньою згодою
фізичні особи, юридичні осо- органу, до сфери управління якоби, держава Україна, Автономна го воно відноситься, і, як правиреспубліка Крим, територіаль- ло, на конкурсних засадах.
ні громади. Договір пожертви є
Виділяються такі права поукладеним з моменту прийняття жертвувача:
пожертви. Відмінність від дарун1. Пожертвувач має право здійку вбачається в тому, що пожерт- снювати контроль за викорива призначена для користуван- станням пожертви відповідно до
ня невизначеної кількості осіб мети, встановленої договором
і має конкретне призначення. про пожертву.
Укладення договорів пожертви
2. Якщо використання за при20
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значенням виявилось неможливим, використання її за іншим
призначенням можливе лише
за згодою пожертвувача, а в разі
його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду.
3. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про
пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.
Вимоги до форми договору пожертви: договір пожертви предметів особистого використання
і побутового призначення може
бути укладений усно; договір пожертви нерухомої речі укладається в письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню; договір пожертви з обов’язком передати подарунок у майбутньому
укладається в письмовій формі;
договір пожертви рухомих речей, які мають особливу цінність,
укладається у письмовій формі;
договір пожертви валютних цінностей на суму, що перевищує
50 кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається в письмовій
формі і підлягає нотаріальному
посвідченню. Договір пожертви
вважається укладеним з моменту прийняття пожертви. Право
власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його
прийняття, тобто з того часу,
коли обдаровуваний будь-якими
діями підтвердить свою згоду на
прийняття дарунка. Дарунок, направлений обдаровуваному без
його попередньої згоди, є прий-
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нятим, якщо він негайно не заявить про відмову від дарунка. До
прийняття дарунка прирівнює
також прийняття документів
про право власності на речі або
символічної речі (ключів, макета
тощо).
Перелік підстав, які дають
право дарувальнику вимагати
скасування договору дарування: нерухомих речей чи іншого
особливо цінного майна, якщо
обдаровуваний умисно вчинив
злочин проти життя, здоров’я,
власності дарувальника, його
батьків, дружини (чоловіка) та
дітей. Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника
мають право вимагати розірвання договору; якщо дарунок
представляє для нього велику
немайнову цінність, а обдаровуваний створює загрозу його
безповоротної втрати; якщо через недбале ставлення обдаровуваного до речі, що становить
історичну, наукову, культурну
цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. У
разі розірвання договору дарування (пожертви) дарувальнику
повертається дарунок у натурі.
На вимогу про розірвання договору дарування (пожертви) застосовується позовна давність в
один рік.
Домбровська Інесса Євгенівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського
нотаріального округу.
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ЖИТЛОВА АМНІСТІЯ

20 квітня 2018 р. набув
чинності Закон №2363-VIII
«Про внесення зміни до
пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону
України «Про регулювання
містобудівної діяльності»
щодо продовження терміну
прийняття в експлуатацію
об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт».
Цим законом вносяться
зміни до Закону «Про регулювання
містобудівної
діяльності», які відновлюють термін прийняття в
експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без
дозволу.
Змінами
встановлюється, що орган державного
архітектурно-будівельного
контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня
подання заяви власниками
(користувачами) земельних
ділянок, на яких розміщені
об’єкти будівництва, що
за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані
на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного
документа на виконання

будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію.
Під «будівельну амністію»
підпадають: індивідуальні
(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки,
господарські (присадибні)

будівлі і споруди; громадські будинки І та ІІ категорій
складності; будівлі і споруди сільськогосподарського
призначення І і ІІ категорій
складності.
Для того щоб узаконити самочинне будівництво
житлового будинку до 300
кв. м. або господарської будівлі до 100 кв. м. громадянину слід зібрати наступний
пакет документів: заяву;
два примірники заповненої
декларації про прийняття
об’єкту в експлуатацію; засвідчені у встановленому
порядку копії документа,
22
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що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій
розміщено об’єкт, та копію
технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження).
Порядком
передбачена
можливість використання
технічних паспортів, складених до набрання чинності
Порядку, а також звітів
про проведення технічного обстеження, складених у
період з 29 квітня 2013 р. до
набрання чинності вказаним Порядком.
Для легалізації будинку площею більше 300 кв.
м. або іншого об’єкта, слід
зібрати наступний пакет документів: заяву; два примірники заповненої декларації про прийняття об’єкта
до експлуатації; звіт про
проведення технічного обстеження об’єкта з інформацією щодо можливості
його надійної та безпечної
експлуатації; засвідчені у
встановленому порядку копії документа, що посвідчує
право власності чи користування земельною ділянкою,
на якій розміщено об’єкт та
копію технічного паспорта.
З даним пакетом документів слід звернутися
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до Центру надання адміністративних
послуг
(ЦНАП) в обласному центрі, який прийме документи
і передасть їх до відповідної інспекції. Інспекція
протягом десяти робочих
днів з дати надходження
до неї декларації перевіряє
повноту зазначених там
даних та на безоплатній
основі реєструє подану декларацію.
Після
проведення
реєстрації один примірник
залишається в Інспекції,
яка її зареєструвала, а другий примірник з відміткою
Інспекції через ЦНАП повертається замовнику.
Легалізувати «самобуди»
1992-2011 років за спрощеною процедурою буде
можливо до кінця 2018
року. При цьому «будівельна амністія» не передбачає сплати громадянами
штрафних санкцій.
Віталіна Кожушко,

головний спеціаліст
сектору взаємодії з суб’єктами
державної реєстрації
та підвищення кваліфікації
державних реєстраторів
Управління ДР ГТУЮ
у Вінницькій області
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ПОБЕРЕЖІТЬ СВОЄ СЕРЦЕ

Сьогодні хвороби системи кровообігу
займають перше місце в структурі всіх
захворювань. А ще, в Україні, нажаль,
найвища смертність серед країн Західної
Європи від серцево-судинних захворювань. Тому, ми вирішили поспілкуватись
із завідувачем амбулаторно-діагностичного відділення КЗ «ВРЦСП», лікарем
кардіологом вищої категорії, кандидатом мед.наук, позаштатним міським
кардіологом, Дністрянським Володимиром Степановичем.
- Добрий день, Володимире Степановичу. Як ви думаєте, чому в останній час так помолодшав вік людей, які
хворіють на серцево-судинні захворювання?
- На мою думку, тут багато факторів: це
і поганий стан екології, шкідливі звички
наших громадян (зловживання алкоголем, нікотином, енергетиками і т.д.), незбалансоване харчування із переважанням вуглеводної продукції, часті стреси
та психоемоційні перенавантаження.
Окремо можна виділити такий фактор як
генетичні (спадкові) особливості.

- Яку ж профілактику краще проводити щоб попередити захворювання?
- Головна порада - контролювати свій
артеріальний тиск. Нормальний тиск для
дорослої людини не повинен перевершувати 130/80 мм. рт. ст., а якщо у вас простежується більший, слід звернутись до
свого сімейного лікаря, пройти необхідні
обстеження та провести медикаментозну
корекцію.
- Що ви можете сказати про перші ознаки хвороби?
- Це підвищення артеріального тиску,
болі в ділянці серця або в загрудинній

ділянці, можливе відчуття задишки при
навантаженні та перебоїв в роботі серця (аритмії). Особливо небезпечними є
болі в загрудинній ділянці при фізичних
навантаженнях або ходьбі і, особливо, в
ранкові години.
- А що Ви можете сказати про вплив
спорту на захворювання серця?
- В цілому, якщо людина цілком здорова і немає ніяких протипоказань, то
спорт - це добре. Але підліткам (особливо хлопцям) в яких серце розвивається
до 20-ти річного віку, не слід особливо
перевантажуватись, оскільки можна визвати гостре порушення серцевого ритму
і навіть зупинку серця. Також у підлітків,
які надміру займаються важкою атлетикою є ризик отримати міокардіодистрофію від фізичних навантажень, а це порушення метаболічних процесів в серці
із відповідними наслідками. На сьогодні
ми не рекомендуємо відводити час на фізичні навантаження на ранкові години,
оскільки саме в ранкові години має місце
найбільш виражена чутливість міокарду
до кисневого голоду і обумовлено це активацією симпато-адреналової системи в
ранковий час та викидом в кров катехоламінів, які спазмують судини та підвищують збудливість серцево-судинної
системи. Оптимальним варіантом буде
заняття спортом перенести на другу половину дня, але не на вечір.
- І насамкінець хотів запитати Ваше
ставлення до народних методів лікування?
- На мою думку, вони можуть бути
лише доповненням до традиційних методів лікування, що призначаються лікарем. А будь-яке доповнення до загального лікувального комплексу допустиме
лише у випадку порадившись з лікуючим
лікарем, оскільки є різними патогенетичні механізми того чи іншого захворювання та фармакокінетичні особливості
медикаментів.
І ще хочу сказати, що головне в лікуванні - це бажання хворого вилікуватись,
його жага до виздоровлення та життя.
спілкувався Віктор Рудь
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ТОНКОГОЛЬЧАТА ПУНКЦІЙНА БІОПСІЯ
ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Біопсія – це взяття фрагментів
клітин тканин для дослідження. Матеріал береться за допомогою тонкої
голки, яка вводиться у вузол щитовидної залози. Процедура відбувається під контролем УЗД (ультразвукової
діагностики), що дозволяє ввести голку прицільно у вузол.
Покази до виконання процедури:
багатовузловий зоб, наявність вузлів
більше 10 мм, вузли, які мають підозрілі УЗД-характеристики. При виявленні декількох вузлів виконується ТАПБ (тонкогольчата аспіраційна
пункційна біопсія) домінантного вузла, а не всіх. Обстеження не вимагає знеболення, за відчуттям ТАПБ
порівнянна із внутрішньо – м’язовою
ін’єкцією.
ТАПБ – безпечне дослідження. Щитоподібна залоза розташована поверхнево, тому прокол не пошкоджує
навколишні органи та тканини. Іноді,
під час пункції травмуються невеликі
судини, що може призвести до крововиливів, які швидко розсмоктуються.
Пацієнт практично не зазнає болісних
відчуттів, відчувається лише укол голкою. Також, місцево введений під час
процедури анестетик може потрапити
в препарат, що неодмінно позначиться на його якості (хибний результат)
і процедуру доведеться повторювати.
Напередодні процедури, якщо пацієнт
дуже хвилюється, можна призначити
заспокійливе.
Техніка ТАПБ: пацієнт розташовується на кушетці і закидає голову.
Місце проколу обробляється спиртом,
далі слідує декілька уколів у область
вузлів під контролем УЗД з витягуванням біологічного матеріалу. Робити декілька уколів необхідно, так
як одноразовий прокол не може дати
необхідну кількість матеріалу. Далі
відібраний результат поміщається на

скло і відправляється на цитологічне
дослідження. Деякі центри пропонують своїм пацієнтам знеболення, але
лікарська спільнота вважає, що шкоди
від такої турботи більше, чим користі.
Больові відчуття від проколу відходять на другий план по зрівнянню із
ускладненнями місцевої анестезії, у
тому числі і нашкірної:
-алергічна реакція на анестетик (до
розвитку анафілактичного шоку);
-диспепсичні розлади;
-болі у м’язах шиї;
-біль у горлі;
-тремор.

ТАПБ є процедурою вибору за наявних вузлів у щитоподібній залозі, коли
це клінічно обґрунтовано. Цитологічний висновок після ТАПБ має відповідати класифікації Bethesda System
(2009). Неінформативні результати
потребують повторної біопсії під контролем УЗД. Повторні неінформативні
висновки за наявності підозрілих вузлів потребують ретельного спостереження або оперативного втручання. У
випадку цитологічного підтвердження раку щитоподібної залози рекомендується оперативне втручання.
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ПЕЧІНКА

Печінка – життєво важливий
орган людини, який виконує багато функцій (але детоксикація
крові від шкідливих речовин:
алкоголю, токсинів, медикаментів – одна із основних). Цей
орган накопичує вітаміни та мінерали (А, Д, В12, К, Fe, Cu), гормони, глюкозу у вигляді глікогену, який є особливим джерелом
енергії організму.
Основні причини ураження
печінки: вроджені та набуті.
Основні чинники набутих:
Інфекції (віруси А, В, С, Д, Е).
- Алкоголь (за статистикою в
Україні близько 39% чоловіків
та 9% жінок – перевищують допустиму добову дозу. Вживання
алкоголю більше 80% добу більше 1 р/міс може призводити до
алкогольної хвороби печінки.
- Ожиріння – латентне накопичення жиру в гепатоцитах
(клітинах печінки) призводить
до запалення та фіброзу, розвитку неалкогольної жирової
хвороби печінки (НАЖХП),
яка в свою чергу – до інсулінорезистентності – розвитку цукрового діабету. Зрозуміло, що
до ожиріння призводить нездорове харчування, медикаменти
(антибіотики; НПЗП); БАДи
– особливо їх безконтрольний
прийом), нестача вітамінів, білків, а також захворювання кишечника (коли стінка кишечника запалена – вона стає більш
проникною до токсинів – і ці
ендотоксини через кров потрапляють до печінки, що може

спричинити збій в її роботі).
Основні симптоми: печінка –
це орган, який мовчить протягом тривалого часу, тому перші
симптоми, що можуть свідчити
про захворювання, з’являються пізніше – це нудота; погане
самопочуття; втрата апетиту;
запаморочення; можлива блювота; болі та важкість в правому підребер’ї; біль у верхній
частині живота; лихоманка;
гіркота у роті. На пізніх стадіях:
зниження АТ; алергія; виснаження; жовтяниця; свербіж
шкіри; кровотеча з ясен; синці
по тілу; пігментація на обличчі
тощо.

Основні методи раннього виявлення:
Якщо з’явилося хоч декілька із вищеперерахованих симптомів – потрібно звернутись
до спеціалізованого медичного закладу та пройти загально-клінічні обстеження: аналіз
крові та біохімічний скринінг
(це дасть можливість оцінити
порушення функції печінки),
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рисними для нашого організму. Вони знижують концентрацію етанолу (ацетальдегіду
в крові), що зменшує його негативний вплив на печінку та
інші органи.
Найголовніше – пам’ятати,
що наш організм не любить
голоду. При голодуванні кількість нейтрального жиру в
печінці зростає у 7 разів, що загрожує розвитку жирової хвороби печінки, жовчно-кам’яної
хвороби тощо.
Для попередження фібротизації печінки – потрібно вживати тваринний білок: (яйця,
молочні продукти, риба, біле
м’ясо, теляча печінка) та фосфоліпіди (яєчний жовток, ікра,
печінка). Джерелом лецитину
є зелені листяні салати, овочі,
пшеничні висівки, грецькі
горіхи.
Уникати: смажених, заморожених продуктів, продуктів що
містять багато цукру та простих вуглеводів. Уникати зловживання алкоголем.
Варто запам’ятати: будьте
обережними із ліками, вони
можуть бути ворогами для
печінки.

виконати УЗД ОЧП.
Як можна піклуватись про
печінку?
Створення сприятливих умов
для відновлення клітин печінки та регуляторних факторів
можна досягнути за допомогою
дотримання здорового способу
життя та харчових звичок.
Рекомендації щодо харчування:
Щоденне вживання овочів
та фруктів, ягід (400 г): яблука,
вишні, ківі, шпинат, спаржа,
артишок, ламінарія – особливо корисні та містять альгірову
кислоту , яка утилізує шкідливі
речовини; гарбуз – здатний розвантажувати печінку, ( віт. Ткарнітин – вдалий у поєднанні
із м’ясною їжею, робить її легкою); курага – сприяє виділенню зайвого холестерину, запобігає раку печінки.
Оливкова олія містить віт.
Е – виводить зайвий холестерин, чудово підходить у якості
заправки до салатів (надмірна
кількість холестерину робить
клітинну мембрану проникною
для вірусів).
Продукти, що містять вітамін
С, також сприятливо впливають на печінку. Цей вітамін допомагає всмоктуванню заліза,
має протиракову дію та сприяє
виробленню інтерферону (білку, який стимулює наш імунітет).
А ось дефіцит вітаміну А –
може провокувати розвиток
кіст печінки.
Кава, зелений чай є також ко-

Наталія Кізлова,

зав. гастроентерологічним
відділенням
ВОКЛ ім. М. І. Пирогова
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СИМПТОМИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У ЖІНОК

Захворювання “цукровий діабет”
з кожним роком діагностується все
частіше. На щастя, сучасна медицина дозволяє хворим з упевненістю
дивитися в майбутнє, забезпечуючи їм довгі роки цілком щасливого
життя. Хвороба найчастіше зустрічається у жінок, і симптоми цукро-

вого діабету у жінок необхідно виявити якомога раніше.
Розвиток цукрового діабету
Хвороба розвивається у разі порушення процесу засвоєння глюкози клітинами організму. Засвоєння
глюкози забезпечує гормон інсулін.
Проблеми виникають у двох випадках: організм виробляє недостатньо
інсуліну (діабет 1 ступеня); кількість гормону відповідає нормі, але
сам він погано засвоюється самим
організмом (діабет 2 ступеня).
Симптоми цукрового діабету
у жінок пов’язані зі зміною ваги,
оскільки порушується процес обміну речовин в організмі. Хвороба часто викликана недостатньою
фізичною активністю, стресами,
переїданням, вагітністю. Також захворювання передається у спадок
по жіночій лінії.
Як уже зазначалося, однією з оз-

нак захворювання служить зміна
ваги. Хвора може відзначати як
його збільшення, так і його безпричинне зниження. При цьому мова
йде не про пару кілограмів на місяць, а про більш істотних показниках в досить короткий термін.
Класичною ознакою хвороби називають підвищену спрагу. Хвора
постійно хоче пити, а прийняття
рідини лише підсилює це бажання. Відчуття спраги супроводжує
сухість у роті, першіння в горлі. Результатом даного симптому є інша
ознака - часті позиви в туалет. Сечовипускання відбувається частіше
і відрізняється рясністю (не менше
2-3 л. на добу).
Варто відзначити симптоми цукрового діабету у жінок пов’язані
з самопочуттям. Як правило, хворі
скаржаться на швидку втомлюваність, що з’являється апатія,
сонливість, фізичне виснаження.
Нерідко температура тіла хворого
постійно знижена. Діабетики також зауважують, що зір стає гірше,
предмети видно як у тумані, відзначають їх роздвоєння.
Тривожними сигналами є сухість
шкіри і свербіж шкіри (особливо, в
інтимній області), часті судоми ніг
(литкові м’язи), зниження чутливості пальців. Нерідко виникають
проблеми в сексуальному житті
через раптове зниження лібідо у
жінки. Розвиток остеопорозу також може вказувати на наявність
цукрового діабету. При діабеті 1
ступеня в крові виявляється підвищена кількість глюкози.
Чорна Наталія Анатоліївна,
лікар-ендокринолог
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ЕРГОТЕРАПІЯ

1 листопада 2017 р. вступили у дію зміни до класифікатора професій, у якому
змінилися також й медичні посади. Зазначені зміни були внесені відповідно до міжнародної класифікації та нормативів Європейського Союзу.
У штатний розпис українських лікарень
буде введено посаду « ерготерапевт». То
що ж таке ерготерапія? Для чого звертатись до ерготерапевта? Хто потребує допомоги даного фахівця?
Ерготерапевт - професія, широко
розповсюджена за кордоном, але поки що
рідкісна в повсякденному житті українських сімей. Тим не менше, батьки дітей
з аутизмом та іншими особливостями
розвитку, активно вивчають інформацію
стосовно ерготерапії, щоб адаптувати звичайне домашнє середовище у простір для
формування й розвитку у дитини життєво
важливих навичок.
Ерготерапія - це особливий вид діяльності спеціаліста, що розробляє для кожного пацієнта індивідуальний план терапії, оснований на його індивідуальних
фізичних, емоційних, соціальних, психологічних і культурних потребах. Основний
принцип ерготерапії можна сформулювати як «набуття навиків для повноцінного
життя». Інвалідність, хвороби та спеціальні потреби по-різному впливають на кожну людину, тому план лікування в процесі
ерготерапії включає в себе цілі, індивідуальні для кожного пацієнта. Перед усім, це
ігрова методика, в якій маленький пацієнт
зможе досягнути успіху. Якщо дитина демонструє успіхи в засвоєнні нових навичок, ціллю ерготерапевта стає створення
можливостей для розвитку цієї навички.
Якщо у дитини відсутня та чи інша навичка, треба створити умови для засвоєння
цієї навички. Успіх приносить задоволення, а робота ерготерапевта – це організація таких занять, які не тільки дозволяли
б досягати успіху, але й були б веселими та
цікавими. Під час гри дитина оволодіває

корисними навичками, які знадобляться
їй в дорослому житті. Ерготерапевт уважно спостерігає, як ті або інші особливості
дитини впливають на її повсякденне життя, і допомагає батькам долати перешкоди.
Дуже важливо, щоб спеціаліст, батьки і
дитина працювали як одна команда. Ерготерапевти мають тісно співпрацювати
з логопедами, фізіотерапевтами, дієтологами, алергологами, гастроентерологами, хірургами, соціальними працівниками, сімейними лікарями, психіатрами та
педіатрами. Ерготерапевт визначає цілі
терапії на основі стандартизованих й інших тестових обстежень. Його робота не
обмежується рамками індивідуального
учбового плану. Таким чином, для терапії в умовах клініки необхідно тільки три
учасники: дитина, ерготерапевт і батьки.
Ерготерапевт визначає цілі терапевтичної
роботи, і ці цілі не обмежуються потребами шкільного навчання. Робота може бути
побудована в напрямку будь-якого виду
повсякденної діяльності. Якщо повсякденні цілі досягнуті й функціональний рівень
дитини відповідає віковій нормі, ерготерапевт завершує свою роботу з дитиною.

Дана стаття підготована за даними
Jessika Kingsley Publishers London and
Philadelphia Cara Kosciski «The Parent’s
Guide to Occupational Therapy for Autism
and Other Special Needs Practical Strategies
for Motor Skills, Sensory Integration, Toilet
Training, and More».
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ОСОБЕННОСТИ МОЗГА, КОТОРЫЕ
ОПРАВДЫВАЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКА
У взрослого человека все части мозга
выступают согласованно, поэтому решения, поступки и эмоции обычно соответствуют ситуации. Мозг подростка
так не работает, что и сказывается на его
поступках.
Недостаток самоконтроля. Организатором в мозге выступает префронтальная кора — она взвешивает последствия, формирует суждения и управляет
эмоциями. И, конечно, она помогает
налаживать взаимопонимание. Ученые
обнаружили, что эта область мозга созревает к 20 годам. В итоге, чтобы принять решение, в подростков уходит гораздо больше времени, чем у взрослых.
По этой же причине они с трудом меняют поведение. Недоразвитость префронтальной коры вызывает еще одну
трудность: ваш ребенок бывает груб
или эгоистичен. Он не замечает вашей
усталости, не предлагает свою помощь.
Его способность к эмпатии и сопереживанию проявится в будущем, а пока вам
придется объяснять, почему просьба
помыть полы не имеет ничего общего с
эксплуатацией труда малолетних.
Влияние гормонов. Следующий виновник подростковых несчастий — гормоны. Из-за них дети похожи на эмоциональные бомбы замедленного действия:
вы никогда не знаете, какой реакции от
них ждать. Они то заходятся в слезах,
то крушат все в ярости, то бунтуют, то
неоправданно рискуют своей жизнью.
Взрослый человек способен оценить
последствия таких идей, как лазание по
балконам или так называемое зацеперство. А вот подросток в первую очередь
предвкушает адреналиновый бум, поэтому не видит опасностей.
Усвоение нового. У подросткового
мозга есть еще одна феноменальная
особенность — избыточное количество
синоптических связей. Благодаря им
он быстро запоминает факты и стремительно осваивает навыки. Причем
незначительные события зачастую оказывают колоссальное влияние. Так, если
ваш подросток часто играет в компью-

терные игры, то он с большей долей вероятности станет пилотом, чем экономистом или исследователем. Школьный
заводила сможет успешно заниматься
продажами, а президент класса пойдет
в бизнес. То же касается и негативного
опыта: употребление спиртного в юные
годы повышает вероятность развития
алкоголизма, так как зависимость — это
деструктивное поведение, которое приобретается через повторение и обучение.
Мозг впитывает информацию и перестраивается в соответствии с ней — вы
замечаете, как ваш ребенок трансформируется в нового человека. В силу
возрастных особенностей влияние
сверстников куда сильнее, чем роль родителей или учителей. Но это не значит,
что вы можете предоставить подростку
полную свободу. Определитесь с семейными правилами и заодно с педагогической линией: не настаивайте на посещении художественной школы против
воли, но и не потакайте минутному желанию бросить занятия иностранным,
если видите, как легко даются знания.
Психическая хрупкость. Подростки
часто скрывают тайны от родителей. Не
отворачивайтесь в ответ, а сохраняйте
эмоциональную связь и будьте в курсе
всех влюбленностей, неудач, конфликтов. В переходный период все чувства
обострены, человек предрасположен
к развитию депрессии, тревожности,
суицидальных мыслей и психических
заболеваний. Шизофрения и биполярное аффективное расстройство впервые дают о себе знать в конце второго
десятка жизни. Если ваш ребенок отгораживается от окружающих, внезапно
набирает или сбрасывает вес, перестает
следить за внешностью и гигиеной, то не
списывайте его поведение на трудный
возраст. Это сигнал о серьезных проблемах.
Александр Фурман,
член Молодёжной организации
журналистов
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ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ НЕЗАКОННОГО
ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Державний контроль за викори- порядку земельні ділянки, що пестанням та охороною земель усіх ребувають у власності та користукатегорій та форм власності здійс- ванні юридичних і фізичних осіб,
нює центральний орган виконавчої перевіряти документи щодо викоривлади, який забезпечує реалізацію стання та охорони земель;
державної політики у сфері нагля- давати обов’язкові для виконання
ду (контролю) в агропромисловому вказівки (приписи) з питань викокомплексі.
ристання та охорони земель і дотриДержавна служба України з питань мання вимог законодавства України
геодезії, картографії та кадастру про охорону земель відповідно до їх
(Держгеокадастр) є центральним повноважень, а також про зобов’яорганом виконавчої влади, діяль- зання приведення ділянки в попеність якого спрямовується і коорди- редній стан у випадках, установнується Кабінетом Міністрів Украї- лених законом, за рахунок особи,
ни через Міністра аграрної політики яка вчинила відповідне правопорута продовольства і який реалізує шення, з відшкодуванням завданих
державну політику у сфері топо- власнику земельної ділянки збитків;
графо-геодезичної і картографіч- складати акти перевірок чи проної діяльності, земельних відносин, токоли про адмінправопорушення;
землеустрою, у сфері Державного
- викликати громадян, у тому числі
земельного кадастру, державного посадових осіб, для одержання від
нагляду (контролю) в агропромис- них усних або письмових пояснень
ловому комплексі в частині дотри- із питань, пов’язаних із порушенням
мання земельного законодавства, земельного законодавства України;
використання та охорони земель
- передавати до органів прокуратуусіх категорій і форм власності, ри, органів досудового розслідуванродючості ґрунтів.
ня акти перевірок та інші матеріали
Водночас, державний контроль про діяння, у яких вбачаються озназа використанням та охороною зе- ки кримінального правопорушення.
мель, дотриманням вимог законоЗ огляду на викладене, необхідно
давства України про охорону земель звертатись до ГУ Держгеокадастру із
і моніторинг ґрунтів здійснюються відповідною заявою і з долученням
шляхом проведення перевірок.
до неї графічного матеріалу, на якоОкрім того, інспектори у сфері дер- му чітко зазначена самовільно захожавного контролю за використан- плена земельна ділянка.
ням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України
Яна Цуркан,
про охорону земель мають право,
завідувач сектору УДР ГТУЮ
зокрема:
у Вінницькій області
- безперешкодно обстежувати в
установленому
законодавством
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ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ АВТОМАТ
За більш ніж вікову історію
пральних машин людство накопичило чималий багаж знань по
догляду за пральними машинами.
Дотримання нескладних правил і
рекомендацій допоможе вберегти
її від передчасного ремонту.
Правильний догляд – це як підтримання гарного здоров’я в людини. Адже ведення людиною здорового способу життя, дозволяє їй
уникати будь-яких недуг, захворювань. Так і тут: ведення «здорового
способу життя» пральної машинки дозволяє підтримувати її в «тонусі», тобто робочому стані.
Для Вашої зручності, надаємо
поради по догляду, структуровані
за категоріями.
Зовнішній догляд. Догляд за
пральною машиною починається
з підтримки корпусу машинки в
чистоті та порядку. Краще протирати корпус вологою ганчіркою
з нейтральним миючим засобом,
обов’язково без вмісту спирту.
Після видалення пилу і бруду, поверхню можна протерти сухою негрубою ганчіркою і дати остаточно
висохнути. Періодичність такої
операції, разом із загальним прибиранням квартири, в середньому,
раз на тиждень. Також необхідно
стежити за тим, щоб на неї не потрапляла вода або інші рідини. Це
може призвести до пошкодження
корпусу або, в гіршому випадку,
до електричного замикання. Це
особливо стосується машин, які
встановлені поблизу джерел води:
під раковиною, поруч з умиваль-

ником.
Слід пам’ятати і про необхідність
збереження цілісності електричного кабелю та шлангів підключення.
По можливості потрібно закрити
їх від прямого доступу і заховати в
недосяжні для дітей місця. Кабель
та шланги необхідно оберігати від
переломів та надмірних навантажень, що може призвести до переломів і розривів.

Внутрішній догляд. Чистота внутрішніх поверхонь так само важлива, як і чистота корпусу. Тут увагу
слід звернути на висувні ящички
для засипання прального порошку, ополіскувача. Зазвичай, це одна
висувна скринька зі спеціальними відсіками для різних засобів.
Вийняти цей ящик не складе особливих труднощів, навіть для недосвідченої домогосподарки (в
обов’язковому випадку краще подивитися інструкцію пральної машини, щоб уникнути можливих
механічних поломок). Ящичок слід
промивати в теплій воді із застосуванням миючого засобу. У разі
виявлення твердих утворень у куточках відсіків, можна застосувати
стару зубну щітку для їх видален-
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ня. Проводити дану чистку потрібно залежно від частоти прання, в
середньому, не менше одного разу
на кілька місяців.
Періодично оглядайте і стан
барабана пральної машини, це
потрібно робити коли машинка
вимкнена і барабан не крутиться.
Хоча він зроблений з нержавіючої
сталі, але дрібні металеві частинки, що застрягли в ньому, можуть
призводити до появи слідів іржі на
барабані. До речі, часто буває, що
в пральній машині залишається
кісточка від ліфчика або монета.
Тому часно видаляйте всі сторонні
предмети.
Промивати внутрішні частини
пральної машинки можна за допомогою такого розчину: 1 склянка
(250 мл) відбілювача + 2 склянки
(500 мл) прального порошку. Розчин гарненько переміщайте і залийте у відсік, куди зазвичай кладеться пральний порошок. Увімкніть
машинку і встановіть програму
повноцінного прання з температурою не нижче 60 градусів.
Вода. Стан і якість води з крану
залишає бажати кращого, тому слід
проводити рекомендовану виробником чистку фільтра (дивіться інструкцію) трохи частіше звичайного терміну. У фільтрі насоса досить
часто застряють дрібні предмети,
що заважає повноцінній роботі насоса і, як наслідок, призводить до
поганого зливу води.
Можна також подумати про
установку спеціального фільтру
на шлангу подачі води в пральну
машину. Такі фільтри мають різні
конструкції та функції. Одна з
них – це затримка часток кальцію

і магнію, які є основними винуватцями появи накипу на нагрівальному елементі. Є моделі фільтрів,
які не вимагають механічного
втручання в конструкцію труб, а
одягаються зверху на трубу, як
прищіпки. Вони, однак, мають
меншу ефективність у порівнянні
з іншими конструкціями.
Ще кілька порад. Обов’язково
перед пранням перевіряйте всі кишені на наявність будь-яких предметів, монет і т.п. Також не слід
прати бюстгальтери з металевими
кісточками, які можуть випасти
під час прання або пошкодити
поверхню бака. Використовуйте
спеціальні мішечки для прання,
які можна купити в магазинах і на
ринку. Використовуйте порошок
тільки з позначкою «Автомат»,
оскільки застосування порошку
для ручного прання може призвести до різноманітних поломок.
Дотримуйтесь цих нескладних
порад і Ваша помічниця буде довго
служити, допомагаючи у побуті.
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ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ — ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ У ДІТЕЙ

Сьогодні поширеність та інВиховання гігієнічних навитенсивність розвитку карієсу чок передбачає певну етапність:
і хвороб пародонта у дітей в
• на першому етапі — навчиУкраїні є досить високою. Як ти чистити вестибулярні (зовправило, вони розвиваються нішні), далі оральні (внутрішні)
внаслідок недостатнього про- поверхні зубів вертикальними,
філактичного догляду за ро- вимітаючими рухами (кут натовою порожниною у період хилу зубної щітки при чищенні
росту та формування її органів вестибулярної поверхні - 45°);
і тканин. Як приклад, в таких
• після засвоєння цих навикраїнах, як Швеція, Фінляндія, чок переходять до чищення
Данія, Бельгія, Велика Британія, жувальних поверхонь - вздовж
Франція, Канада за останні де- і впоперек зубного ряду зворотсятиріччя рівень ураження но-поступовими рухами;
карієсом дитячих зубів значно
• завершальним етапом є форзменшився і на сьогодні оці- мування навичок чищення та
нюється як «низький» і навіть масажу ясен коловими рухами
«дуже низький», завдяки впро- щітки.
вадженню програм стоматолоПрактика свідчить, що ефект
гічної профілактики.
після індивідуального гігієнічДосягти подібних результатів ного навчання пацієнта зберіу нашій країні можна за умови гається в середньому 1,5-3
якості гігієни ротової порожни- місяці, після чого його слід пони.
вторити. Корекція гігієнічного
Початок виховання у дітей догляду за ротовою порожниокремих навичок гігієнічного ною — це важлива складова
догляду за ротовою порожни- профілактики. Такі консультаною доцільно проводити в пев- ції доцільно проводити щотижні періоди. Наприклад: з 2-річ- ня (до остаточного засвоєння
ного віку — утримувати в роті техніки догляду за зубами).
воду та полоскати рот після їжі,
Критерії вибору індивідуальа з 3-х до 6-ти років — чистити них засобів догляду за зубами.
зуби (спочатку щіткою без паОсновними критеріями висти, а згодом дитячою зубною бору індивідуальних засобів
пастою) і обов’язково з допом- гігієнічного догляду за зубами
огою дорослих.
обов’язково мають бути дані
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про стан твердих тканин зубів
та пародонта, вид прикусу, наявність ознак запалення чи
ураження слизової оболонки
порожнини рота, побутових
звичок пацієнта тощо.

Зубні щітки потребують постійного догляду та періодичної
заміни через 2-3 місяці.
Для щоденного очищення
зубних щіток існують спеціальні розчинні шипучі таблетки,
наприклад «Боні-дент» (Швейцарія). Очищення та дезінфекція запобігають розмноженню
бактерій, вірусів і грибкової
інфекції на робочій поверхні щіток. Використання електричних зубних щіток у разі
вираженої кровоточивості ясен
і після операційних втручань
в порожнині рота не бажане.
Додаткове щоденне очищення
міжзубних проміжків інтердентальними нитками та суперфлосами, ГО-щіточками, міжзубними стимуляторами поліпшує
мікроциркуляцію у тканинах
пародонта, усуває накопичення
зубних нашарувань у важкодоступних ділянках, сприяє фізіологічній мінералізації зубів.
Гігієну поверхні язика можна здійснювати за допомогою
спеціальних щіток, наприклад,
«ЕпітезЬ» у поєднанні з антибактеріальним зубним гелем.

Догляд за порожниною рота
у дітей з тимчасовим прикусом зручніше здійснювати за
допомогою спеціальних дитячих зубних щіток із маленькими голівками, тонкою, м’якою
та заокругленою щетиною, що
не травмує слизову, забезпечує
якісне очищення зубів і легкий масаж ясен. Зубні флоси
та електричні зубні щітки рекомендують дітям після 6-ти
років, ультразвукові - з 11-12-ти
років. За наявності у пацієнтів
ознак захворювання тканин
зубів та пародонта, рекомендують атравматичні зубні
- щітки з м’якою щетиною і
робочою частиною до 2 см, краще з індикатором зношення, що
дає змогу відрегулювати натиск
і якісно очистити кожен зуб.
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3,5 МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ ПІДПИСАЛИ
ДЕКЛАРАЦІЇ З ЛІКАРЯМИ

З 2 квітня 2018 р. в Україні стартувала загальнонаціональна кампанія
«Лікар для кожної сім’ї», в межах
якої українці обирають лікаря первинної ланки - терапевта або сімейного лікаря, педіатра - для дітей.
Вибір лікаря відбувається виключно
за бажанням пацієнта та не прив’язаний до місця реєстрації громадянина.
Пацієнти вибирали з понад 20 тис.
лікарів, які вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.
Такими є результати національної
кампанії «Лікар для кожної сім’ї» на
сьогоднішній день.
Найбільше декларацій підписано
в Харківській області — 404 500. На
другому місці м. Київ (326 020), на
третьому — Вінницька область (298
754), на четвертому — Дніпропетровська (282 836) і на п’ятому місці
— Донецька (267 681).
У регіонах проводять ярмарки
здоров’я, під час яких люди можуть
познайомитися з лікарями первинної ланки, підписати з ними декларації, а також пройти медичні обстеження. Пропонуємо Вашій увазі
найбільш розповсюджені питання
стосовно реформування галузі охорони здоров’я.
Яку юридичну силу мають декларації?
Підписуючи декларацію пацієнт
повідомляє Національну службу
здоров’я України про вибір лікаря
первинної медичної допомоги. Саме
тому цей документ так і називається
— Декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги.

На основі цієї інформації, занесеної в реєстр, НСЗУ обчислює кошти,
які за контрактом має отримати медична практика, до якої прикріпився пацієнт.
Чи будуть українці укладати договори зі спеціалістами вузького
профілю, як в первинній ланці?
Пацієнти
підписують
Декларацію про вибір лікаря тільки з
сімейним лікарем або терапевтом
чи педіатром. Вузькі спеціалісти у
поліклініках та лікарні до 2020 року
будуть працювати як і раніше.
З 2020 року Національна служба здоров’я починає сплачувати за
послуги на вторинній і третинній
ланці, що ввійдуть в програму медичних гарантій. Ці послуги будуть
надаватися безоплатно, якщо пацієнт звернувся за направленням
сімейного лікаря або терапевта чи
педіатра.
При цьому пацієнт зможе самостійно обирати вузького спеціаліста
чи заклад, у якому отримає послугу. НСЗУ оплатить звернення на
підставі інформації та документів,
що надасть медзаклад до електронної системи охорони здоров’я. Для
цього заклад складатиме звіт в електронній системі охорони здоров’я, в
якому буде зазначатися обсяг наданих медичних послуг та лікарських
засобів.
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ЯК ЗДАТИ В ОРЕНДУ ПАЙ,
ЩОБ НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ РЕЙДЕРІВ

Які документи підтверджують право
власності на землю?
Щоб передати землю в оренду Ви повинні мати документ, який підтверджує, що
Ви є її власником. Документи, які посвідчують право власності на земельну ділянку, можна розділити на 2 групи.
Перша. Документи, видані до 1 січня
2013 р.: державний акт на право приватної
власності на землю; державний акт на право власності на землю чи державний акт на
право власності на земельну ділянку.
Друга. Документи, які видавалися після
1 січня 2013 р.: свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним
актом на право постійного користування
земельною ділянкою.
При зміні власника право власності на
земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується договором купівлі-продажу або свідоцтвом
про право на спадщину.
Які вимоги ставляться до орендаря?
Відповідно до чинного законодавства
орендарями земельних ділянок можуть
бути:
- державні адміністрації всіх рівнів, Кабінет Міністрів та уряд Криму в межах
повноважень, визначених законом;
- сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Криму;
- громадяни і юридичні особи України,
іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.
Між власником та орендарем має бути
укладений договір оренди землі, зареєстрований відповідно до діючих на момент укладання законів.
Як має виглядати договір?
Договір укладається у письмовій формі
й може бути посвідчений нотаріально. Він
має містити інформацію про:
- об’єкт оренди (кадастровий номер,
місце розташування, розмір земельної
ділянки);
- строк дії договору оренди;
- орендну плату (розмір, індексація, спо-

сіб та умови розрахунків, строків, порядку
її внесення і перегляду, відповідальність за
несплату).
Строк дії договору для ділянок сільськогосподарського призначення – від 7 до 50
років.
Розмір щорічної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не може
бути меншим за 3% вартості земельної
ділянки.
За згодою сторін у договорі оренди землі
можуть зазначатися й інші умови.
Після підписання договору земля одразу переходить у користування орендаря?
Ні, підписання договору є необхідною,
але не достатньою умовою для того, щоб
повноцінно вступити в права користування орендованою ділянкою. Право оренди
земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації оренди земельної ділянки.
Куди звернутися, щоб провести
реєстрацію договору оренди?
Провести державну реєстрацію права
оренди земельної ділянки може будь-який
суб’єкт держреєстрації: виконавчі органи
сільських, селищних та міських рад; нотаріуси; центри надання адміністративних
послуг; інші акредитовані суб’єкти.
Скільки коштує така процедура?
Держава чітко визначає вартість послуги з реєстрації договорів оренди в залежності від строку, за який буде реєстраторами проведено цю процедуру.
Вартість змінюється від 0,05 прожиткового мінімуму за реєстрацію протягом
5 робочих днів до 2,5 прожиткових мінімумів за термінову реєстрацію впродовж
2 годин.
За детальною інформацією можна звернутися до місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги та
бюро з надання правової допомоги, які
надають безкоштовні юридичні консультації.
Зв’язатися з контакт-центром системи
БПД можна за телефоном 0-800-213-103.
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ПРИЧИНИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО
ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
Найважливішою функцією
лікарів сімейної медицини є
лік у в а льно-пр о філактична
діяльність, спрямована на збереження здоров’я сім’ї, усунення важких захворювань. Важливо виявити на ранніх стадіях
ті захворювання, які піддаються профілактиці та лікуванню.
Профілактична
спрямованість - принцип сімейної
медицини. Сімейний лікар повинен займатись профілактикою найпоширеніших хвороб
терапевтичного профілю в т.ч.
таких як атеросклероз, ІХС, АГ.
Саме ці захворювання становлять понад 60% причин смертності від усіх захворювань в
розвинених країнах світу.
Артеріальна
гіпертензія
- це стійке підвищення АТ,
яке становить або перевищує
140/90 мм. рт .ст. АТ - це тиск
крові на стінки артеріальних
судин, при звуженні яких тиск
підвищується.
До факторів розвитку АГ
відносять: надмірне споживання солі, надлишкова маса
тіла, куріння, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб
життя, стреси, які підлягають
корекції, тому усунувши дію
цих факторів можна тримати
під контролем АТ.
Добова норма споживання

солі не повинна перевищувати
5 г(1/2 ч.л).
Потрібно їсти овочі, фрукти, рибу, продукти з низьким
вмістом жиру. Зниження маси
тіла на 1 кг супроводжується
зниженням АТ на 1-2 мм. рт. ст.
Відмова від паління дозволить зменшити ризик ускладнень АГ, адже нікотин призводить до збільшення вмісту в
крові адреналіну, що викликає
звуження судин з підвищенням
АТ. Зловживання алкоголем
сприяє підвищенню АТ та знижує чутливість до антигіпертензивних препаратів.
Фізична активність сприяє зменшенню рівня АТ. Для
досягнення стабільного зниження АТ необхідні регулярні
фізичні навантаження помірної інтенсивності протягом
30-45 хвилин щодня або хоча
б не менше 5 разів на тиждень,
протестатичні навантаження
(підняття важких предметів)
призводять до підвищення АТ.
Крім того потрібно приймати
гіпотензивні препарати. Правильний вибір гіпотензивного
препарату – запорука успіху у
лікуванні АГ. Лікування АГ є
тривалим, у більшості випадків довічним. Потенційна шкода від регулярного тривалого
прийому антигіпертензивних
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НА ВІННИЧЧИНІ ПРОВЕДЕНО ПРОпрепаратів на порядок менша
ФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
ніж шкідливий вплив АТ, крім
ПІД
УМОВНОЮ
НАЗВОЮ «МІГРАНТ»
того регулярний прийом ліків

дозволить зменшити кратність
та дозу прийому препарату. Ці
рекомендації в рази дозволять
уникнути таких небезпечних
ускладнень АГ як інфаркт та
інсульт.
Медикаментозну
складову
первинної та вторинної профілактики захворювань серцево-судинної системи допомагає
забезпечити урядова програма
«Доступні ліки».
Програма реімбурсації - це
механізм повної або часткової
сплати за лікарські засоби.
Пріоритетність
надається
лікуванню вищевказаної патології серцево-судинної системи, а також бронхіальної
астми, цукрового діабету II
типу, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності або знижують
якість життя пацієнтів та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.
Порада пацієнтам звертатися до сімейного лікаря за випискою рецептів для отримання
пільгових медикаментів, що
дозволить якісно лікуватись та
отримати позитивний результат в прогнозі хвороби.
Дембіцька З.С.,
зав. АЗПСМ №6
КЗ «ЦПМСД №2»
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У період з січня по травень 2018
року Міграційною службою України, спільно з правоохоронними органами проведено загальнодержавне
оперативно-профілактичне відпрацювання під умовною назвою «Мігрант».
Відповідні заходи були проведені
і на Вінниччині, у ході проведення
спільних з УСБУ, ГУНП та Державною прикордонною службою профілактичних заходів виявлено – 98
нелегальних мігрантів, із них стосовно 91 були прийняті рішення про
примусові повернення до країн походження.
Із них 56 документовані за поданням Головного Управління нацполіції області.
Міськими та районними судами
області прийнято 4 рішення про
примусові видворення незаконних
мігрантів за межі держави, з них 2
рішення судів про примусове видворення виконано.
Крім того, до пункту тимчасового
тримання іноземців (ПТПІ) поміщено 3 іноземних громадян, один з яких
вже видворений за межі держави.
Всього виявлено 291-го правопорушника законодавства про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства, з них: за порушення
вимог ст. 203 Кодек.
У результаті вжитих заходів на правопорушників накладено адміністративних штрафів на суму – 127 900
грн., з яких стягнуто – 120 250 грн.
УДМС України у Вінницькій області

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

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ФІТНЕС У РИТМІ СЬОГОДЕННЯ
За даними ВООЗ за 2016 рік цукровим діабетом страждає 426 мільйонів людей, і тому перед усім людством постає питання профілактики
і компенсації даної недуги. Одним із
трьох китів контролю хвороби є регулярні фізичні навантаження.
Основні вимоги до фізичного навантаження:
-підбираються індивідуально;
-з врахуванням віку;
-з врахуванням наявності супутніх
захворювань.
Регулярна фізична активність:
-Покращує контроль діабету.
-Допомагає знизити та підтримувати масу тіла.
-Підвищує тренованість серця.
-Покращує настрій та сон.

Для цукрового діабету (ЦД) 1-го і
2-го типу є певні відмінності в рекомендаціях щодо фізичних навантажень. Як і в будь-якої людини,
в тому числі й у здорової, фізична
активність підвищує тренованість
серцево-судинної системи при ЦД
1 типу. Під фізичним навантаженням розуміють не тільки заняття
фізкультурою чи спортом, а й фізичні навантаження повсякденного
життя, включаючи домашні справи
і трудову діяльність. Тому більшість
рекомендацій по фізичному навантаженню, які даються хворим на

ЦД 1типу – це рекомендації по профілактиці гіпоглікемії. Хворі на ЦД
1 типу – це молоді люди, відповідно
і фізичні навантаження у них більш
інтенсивні і ЦД аж ніяк не має бути
обмеженням до виконання аеробних
фізичних навантажень.
Перед інтенсивними фізичними
навантаженнями потрібно:
- Зменшити дозу короткого і тривалого інсуліну на 20-50%, якщо фізичне навантаження буде тривати
більше, ніж 2 години
- Виміряти цукор за допомогою
глюкометра. Якщо цукор крові менше 5 ммоль/л, потрібно з’їсти додатково 1-2 хлібні одиниці (ХО), якщо
6-10 ммоль/л можна розпочинати
тренування. Якщо цукор 12 ммоль/л
- потрібно підколоти 1-2 Од інсуліну
короткої дії.
Для профілактики гіпоглікемії під
час і після фізичних навантажень
необхідно проводити контроль цукру кожні 2-3 години, при необхідності приймати додатково 1-2 ХО.
Фізичні навантаження можуть
мати не тільки позитивний вплив у
пацієнтів на ЦД. Є ряд станів, при
яких інтенсивні фізичні навантаження протипоказані:
- Перші 6 місяців після лазерокоагуляції сітківки.
- Неконтрольована артеріальна
гіпертензія (доки не буде підібрана
адекватна гіпотензивна терапія).
- Стани, перебіг яких може погіршуватись при підвищеному артеріальному тиску: крововилив в
око, відшарування сітківки, діабетична нефропатія, препроліферативна та проліферативна ретинопатія.
- Пацієнти, у яких знижене суб’єктивне розпізнавання гіпоглікемії,
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можуть займатись фізичним навантаженням, але вони повинні більш
ретельно контролювати рівень цукру.
- Коли рівень цукру крові більше 13
ммоль/л.
Хворим на ЦД 2 типу з ішемічною
хворобою серця і/або автономною
нейропатією потрібні неінтенсивні
фізичні навантаження, наприклад:
прогулянки в помірному чи повільному темпі, починаючи з 5-10 хвилин з поступовим збільшенням їх
тривалості, повільний підйом сходами спочатку на 1 поверх, поступово
збільшуючи навантаження, щоденна
участь в домашній роботі і т.п.
Фізичні навантаження, які можуть бути використані при ЦД:
- Жвава ходьба (на вулиці або по
біговій доріжці, пройти зупинку
пішки)
- Велосипед
- Танці
- Плавання або водна аеробіка
- Йога
- Пілатес
- Гра в теніс
- Підйом по сходах замість ліфта
- Біг
- Піший туризм
- Веслування
- Катання на ковзанах чи роликах
- Бігові лижі
- Садівництво
- Прибирання
Майте на увазі, що аеробні вправи:
-підвищують частоту серцевих скорочень і дихання та змушують м’язи
працювати. Для більшості пацієнтів
мета - як мінімум по 30 хвилин 5
днів на тиждень. Якщо ви хочете
знизити масу тіла, тривалість вправ
варто збільшити. - Хороша форма фізичної активності - щоденне
ходіння (на вулиці або з використанням тренажера).

Вправи на розтягування:
- Збільшення гнучкості, м’язової
сили та витривалості, рухливості суглобів, почуття контролю тіла.
- Підвищення циркуляції шляхом спрямування кисню та крові до
м’язів.
- Нарощування м’язової маси та
сили шляхом розтягування фасцій (
сполучна тканина, що охоплює м’яз,
сухожилля, нерв і кістку).
- Зменшення травм (прискорення
їх загоєння) та болю в м’язах.
- Зняття напруження м’язів та суглобів (затиснення), розслаблення
м’язів.
Обов’язкова умова:
- Правильне взуття для занять:
зручне, м’яке, за розміром, з гладкою
устілкою.
- Огляньте стопи до та після занять,
чи немає мозолів, натертих місць
- Оберіть для заняття бавовняні
шкарпетки
Отже, якщо підвести підсумки:
- Визначити вправи, які будуть
приносити задоволення.
- Найуніверсальнішим є ходіння,
плавання та їзда на велосипеді легкої
або помірної інтенсивності.
- Починайте займатись потроху,
5-10 хвилин, але постійно!
- Повільно збільшуйте тривалість
та інтенсивність.
- Уникайте сильної стомлюваності,
змінюйте вправи.
- Ставте реальні цілі.
- Вживайте достатню кількість
води, щоб уникнути зневоднення,
особливо якщо спекотно.
- Заохочуйте себе до досягнення
мети!!!
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Вільчинська Н.В.,

лікар-ендокринолог
Вінницького обласного клінічного
високоспеціалізованого
ендокринологічного центру
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ЧТО МУЖЧИН РАЗДРАЖАЕТ В ДЕВУШКАХ
В этой статье мы упустим скучные
поводы для раздражения типа лжи,
измен и предательства - очевидно,
что это не понравится любому. Но вот
некоторые моменты, которые могут
многих девушек удивить.
Когда они говорят без умолку и
действуют на нервы. Неужели нельзя полчаса помолчать? Неужели обязательно рассказывать про своих подруг и подруг их подруг? Разве нельзя
самой решить простейшие проблемы,
как покупка сумки или дизайн ногтей,
не посоветовавшись со своим мужчиной? Пожалуйста, не надо звонить сто
раз в день «просто так» и обижаться,
что нет ответа на глупые риторические СМС.
Меркантильность. Несложно заплатить за девушку в кафе, особенно
если это свидание. Но когда полузнакомая дамочка тащит «попить кофе» и
начинает что-то заливать про угощение, это жутко бесит. Еще одна категория - те, кто в ответ на простую услугу
говорят «с тебя шоколадка».
Нет ничего хуже курящей девушки. Даже не потому, что от нее пахнет
как от «пепельницы», а потому, что
это некрасиво выглядит. Стоит такая
красотка на остановке или, еще хуже,
идет по улице с сигаретой. Она-то думает, что это делает из нее такую независимую роковую красавицу, а на самом деле на нее смотреть неприятно.
Порой девушки оценивают себя
выше себестоимости. Бесят мужчин
такие девушки, у которых нет адекватной оценки себя. Она хочет зарплату в
миллион долларов, но при этом ничего не умеет и не хочет учиться.
Не нравится, что сейчас почти все
девушки матерятся. Смотришь на девочку - такая лапочка, а как рот откроет - страшное быдло.

Опаздывать не стоит. Если она
опаздывает на первое свидание, то такое свидание может стать последним.
Когда девушка сидит с кислой миной, и не понятно, что случилось.
Ответит, тяжело вздыхая, умирающим голосом: «Ничего». Непросто
отгадать, что произошло, чем она недовольна. Нужно говорить, по какому
поводу обижаетесь и страдаете, а то
толку от ваших слез - ноль.
Многие девушки постоянно жалуются на то, какие они толстые, что
прыщи на носу, волосы редкие. Неприятно встречаться с такой страшилой, какой она себя считает.
Отсутствие вкуса в одежде, макияже. Конечно, мужчины смотрят на
тех, что одеты как проститутки, но это
далеко не восхищение. Если девушка
позволила себе так одеться, значит у
нее не все в порядке с головой или она
ищет себе самца-оплодотворителя. А
это сигнал для мужчин. Только долгосрочных отношений не будет.
Надеюсь, этот материал станет для
многих девушек поводом задуматься
над собой.
Владимир Цио,
член Молодёжной
организации журналистов
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АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ.

1 АВТОФАРБИ. АВТОАКСЕСУАРИ
Автозапчастини

ВАЗ, Renault

Клапана, поршні, генератори, стартери,
амортизатори, шарова, саленблоки, масла,
фільтра. Можливість придбання в кредит

вул. Пирогова, 170А
Тел. :(067) 465-19-74,
(0432) 57-41-26,
(0432) 65-83-17

Автозапчастини до іномарок. вул. Пирогова, 172А

Express
Detal

Послуги СТО. Готівковий та
безготівковий розрахунок.

(093) 785-79-39,
(098) 829-77-26

Автозапчастини до всіх марок авто.
ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ В ДЕНЬ
ЗАМОВЛЕННЯ

вул. Немирівське шосе,
189 Г
Тел.: (068) 956-98-58,
(093) 183-45-65,
Тел.: (068) 034-45-44

Мультибрендовий салон
автозапчастин
СТО

вул. Привокзальна, 9Д
Тел.: (093) 932-56-84,
(068) 518-09-02
eurasia-car.com.ua
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Автозапчастини до
легкових автомобілів
Виготовлення номерних знаків
АВТОЗАПЧАСТИНИ

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

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

www.vivatcar.com

ШВИДКА ДОСТАВКА
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(093) 963-13-50

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

2 АВТОВИКУП
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

3 АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ
Технічне обслуговування та
ремонт вашого автомобіля
46

вул. Батозька, 5А
Тел.: (0432) 55-48-66,
(097) 138-88-77
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Ремонт двигуна, КПП
та ходової частини

вул. Чехова, 2 (терито-

Аварійне відкриття автомобілів.
Виготовлення автоключів,
з транспондером (чіп-ключ).
Виготовлення ключів до замку.
Зміна секретності

Вул. Пирогова, 31
(ТД «Бастилія»)тел.:
(096) 374-80-74
(093) 612-33-22

СТО
автомагазин

Ремонт головок блока для вантажних та легкових
авто. Токарні кординатно-розточні та плоскошліфовочні роботи. Ремонт рульових рейок та насосів
ГУР. Продаж автозапчастин.

вул. Пирогова, 174

АВТОСЕРВИСШИНОМОНТАЖ

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

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

АВТОШТОРМ

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

СТО
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рія лампового заводу)

Тел.: (098) 288-35-94,
(097) 429-58-58

Тел.: (067) 757-31-27,
(093) 299-98-24,
(096) 354-49-56,
(098) 957-09-79

тел.: (0432) 69-77-00
(067) 741-09-03
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Капітальний ремонт двигунів.
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт
головок блока циліндрів. Реставрація шатунів.
Шліфування колінчастих валів.
Державний технічний огляд усіх категорій

49

пров. Костя Широцького
(Щорса), 14А
Тех.ог.: (0432) 61-27-94,
(067) 431-88-43
Рем.цех:(098) 007-96-46,
(063) 103-31-51
2012signal@gmail.com

Телефони редакції: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ
ТОВ

«АГРОТЕХСНАБ B»

Запчастини: Т-40, Т-25, Т-16, ЮМ3, МТ3,
запчастини до косарок,
грунтообробної техніки, підшипники,
ЗТВ та інше.

вул. Ватутіна, 29
Тел.: (0432) 26-57-20
Тел.: (067) 935-08-31
Тел.: (067) 912-96-01

www.hydrohouse.com.ua
Гідравлічні рукава високого тиску
виготовлення та ремонт
Різьбові з’єднання (дюйм, метрика)
Швидкороз’ємні з’єднання
Труби прицезійні, кріплення для труб
Шарові крани для високого тиску
Продаж
Пр
обладнання для штуцерування рукавів
Виготовлення та ремонт гідроциліндрів
а також будь-яких ущільнень для гідравліки
(манжети, скребки, направляючі кільця)

Вінниця: вул.К. Широцького, 14 Ж (Щорса), тел.: (067) 430-50-66, (0432) 329-329
Київ: (044) 545-70-67 Одеса: (048) 795-54-50 Львів: (032) 295-64-91
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вул. Чехова, 29
Виробництво та продаж сільгосптехніТел.: (0432) 65-55-59
ки та запчастин.
Тел.: (067) 430-07-06
Виготовлення нестандартних ланФакс: (0432) 65-55-59
цюгів, скребків, зірочок та валів під
замовлення.
www.vinmashpostach.com

5

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
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БУДІВЕЛЬНА ТА

6 СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА
ТОВ
«ГЕВІНЕР»

Надаємо послуги бульдозерів, автокра- вул. Липовецька, 6А,
оф. 501, ТЦ «Віват»
нів, самоскидів, екскаваторів.
тел.: (067) 430-80-82,
Пропонуємо геодезійні послуги та виве(067) 322-11-07,
(0432) 62-24-40
зення будь-яких будівельних матеріалів
Надаємо послуги міні екскаватора зі змінним ковшем – 30, 40, 50, 80, 100см. Копання котлованів,
траншей, планування ділянки, демонтаж,вивезення будівельного сміття і глини з завантаженням.

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

ПОСЛУГИ
екскаватора, навантажувача, самоскида.
(067) 680-96-04, (063) 276-11-57
(067) 179-78-34, (0432) 69-42-56

Вантажні перевезення від 1 до 25 т

Доставка зерна, піску, каменю, щебеня, відсіву, керамзиту, чорнозему,
перегною, річкового піску, дров та будівельних матеріалів в мішках

7 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла
з технологічними порожнинами
марки М100, М-75.

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

Резиновая плитка для детских
площадок, спортивных центров,
бассейнов, улиц, аквапарков.

Тел.: (097) 942-68-32,
(067) 443-12-56

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

56

www. vinekotop.prom.ua

Тел.: (067) 111-46-18
www. artkam.com.ua/ru
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8 ВИРОБИ З ДЕРЕВА ТА ЛОЗИ
Плетені меблі, крісла-качалки, кошики,
ікони, предмети інтер’єру,
дитячі санки та меблі.
Кожен виріб унікальний!!!

вул. Центральна, 37,
Закарпатская обл., c. Іза
Тел.: 096-38-30-377,
067-31-21-943
www.kosharka.com.ua

9 ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ
ФОП Стасенко
Ламінат
«Затишний дім»

Ламінат Kronopol, Platinum.
Шпатлівка Evrogips, Saten.
Сухі будівельні суміші Master
ЛАМІНАТ.
ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.
PARADOR. WINEO. QUICK STEP
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вул. Київська, 16
тел.: (0432) 67-15-85
(098) 227-23-17
(067) 236-00-05
вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “PLAZA PARK”)
тел.: (0432) 55-62-52,
вул. Чорновола, 14
55-43-43, (097) 786-70-57

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

10 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
Утеплення фасадів будинків: «ко- (068) 303-00-34
роїд», «баранець», «мозаїка».

Гарантія 10 років!

(093) 304-00-34

Копка криниць ручним та механічним
способом. Продаж кілець, корб,
будиночків з доставкою.

(098) 472-26-78
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11 ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Монтаж с/г ангарів. Будівельно монтажні роботи: вул. Князів Коріатовичів
(Свердлова), 7
металочерепиця, профнастил, мансардні вікна,
т/ф. (0432) 67-14-02;
водостічні системи, утеплювачі.
тел.: (067) 752-48-49,
www.abs.vn.ua
(050) 385-22-15

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

13

ПАСПОРТИЗАЦІЯ, ГЕОДИЗИЧНІ РОБОТИ,
ПРИВАТИЗАЦІЯ
ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ.
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

14

вул. Соборна, 85,
каб. 12
тел.: (068) 786-31-30

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. КОНДИЦІОНУВАННЯ
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КЛІМАТ БУД СЕРВІС

Вентиляція. Кондиціювання
Виїзд на об’єкт та розрахунок попередньої
вартості - БЕЗКОШТОВНИЙ

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

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
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15 ТЕХНІЧНІ ГАЗИ

16 НАТЯЖНІ СТЕЛІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

17

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

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

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.
ЖАЛЮЗІ
Металопластикові вікна та двері,
балкони, ролети, жалюзі.

Збережіть тепло вашої оселі!

Все від ВИРОБНИКА:
вікна та двері, балконні конструкції, енергозберігаючі склопакети,захисні ролети, гаражні ворота,
розсувні системи для балконів, дверей, терас
(механічні), фасадне скління та ін.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ,
балконні конструкції, жалюзі.
Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника
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вул. Нансена, 1А
тел: (067) 322-28-10,
(093) 780-88-41,
(0432) 69-36-95
вул.Айвазовського 18-А,
(р-н «Ігроманії»),
вул.Київська 16, оф.206
(2поверх)
50-80-80 , 097-494-17-24
www.vikona.com.ua

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

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

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ
високої якості з гарантійним
та післягарантійним сервісом

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

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

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

18 ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

72

www.vinnicya.vn.ua

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

Двері вхідні та міжкімнатні. Металопластикові конструкції. Накладки для дверей.
Ролети захисні. Дверна фурнітура.
vin-dveri.com.ua v7dveri.com.ua
Двері вхідні броньовані вітчизняного
виробництва за найкращою ціною.
Виготовлення за індивідуальним заказом.
Спеціальні умови для дилерів

73

ул. К.Кориатовичей 194,
+38(068) 083-70-60;
ул. Шмидта 28,
+38(098) 462-02-52;
ул. Гонты 22-А,
+38(063) 401-30-23
пров. Цегельний, 2
тел.: (0432) 65-55-90
(067) 911-64-06
(093) 315-01-66
www.milano.com.ua

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

19 ВОРОТА ГАРАЖНІ, СЕКЦІЙНІ.

20 МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ
Болти, гайки, цвяхи, шайби, ланцюги, госптовари, сітка рабиця, канати сталеві, виробництво стропів
під замовлення

74

вул. Чехова, 29
тел.: (0432) 62-14-41, 27-77-78
вул. Київська, 78
тел.: (0432) 55-42-58, 55-42-68

www.vinnicya.vn.ua
ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ”

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

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

21 БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА

22 ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

Лічильники електроенергії,
вул. Пирогова, 151А
автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, тел.: (0432) 57-19-17
пускачі, стабілізатори напруги.
oblik@cdmaua.com
Діє гнучка система знижок!
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Телефони редакції: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ЛІЧИЛЬНИКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
Автомати, ПЗВ, щити, корпуси, кабель, провід, освітлення, розетки, вимикачі, реле, пускачі, стабілізатори
напруги. СИСТЕМИ АСКОЕ. Проектні та монтажні роботи
систем енергозбереження

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

вул. Пирогова, 151А, оф. 23
тел.: (0432) 57-51-57
факс: (0432) 57-19-19
оffice@energooblik.com.ua
www.energooblik.com.ua

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

23 ЛЮСТРИ
люстри, торшери, бра, лампи, вул. Тімірязєва, 56
Салон-магазин Лампи,
світильники, плафони, лампи.
(098) 313-51-66
«Ліхтарик»
Освтлення для вулиці.
76
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вул. Келецька, 12а
Люстри, бра, світильники.
(098) 721-22-01
Світлодіодне освітлення.Лампи, джерела вул. Некрасова, 58
(067) 232-34-80
світла.Розетки та вимикачі.Обігрівачі.
вул. Порика, 28
Тепла підлога.Лічильники теплоенергії
(067) 430-12-42

24

САЛОНИ МЕБЛІВ.
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Мягкая мебель фабрики
«ВНД»

тел.: (063) 145-10-12

Індивідуально виготовляєм меблі: кухні,
спальні, дитячі, шафи купе. Поклейка ПВХ.
Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника

вул. Гонти, 39А,
оф. 104
(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03

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

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

77

www.vndcompany.com.ua

тел.: (063) 607-71-22,
(096) 279-39-74,
(096) 809-78-83
тел.: (096) 644-99-44
вул. Пирогова, 105, тел. :55-47-87
вул.Некрасова,24(цокольн. пов.)
ТЦ «Кемпа» (коло фонт. ROSHEN)
тел.: (098) 722-99-30,
(097) 117-77-61

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

80
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26 ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ
ЄВГЕНІЯ

ШТОРИ ТЮЛЬ
спеціалізований
салон-магазин
81

Немирівське шосе, 15,
тел.: (0432) 55-10-14
(097) 133-34-33

Телефони редакції: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Магазин постільної білизни «BONAVITA»
Якісна постільна білизна від виробника.
Для всіх членів сім’ї,
навіть для найменших.

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

тел.: (067) 383-54-75,
(067) 303-47-06

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

27 ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ
НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
вул.
Демократичні ціни.
Коцюбинського, 25
Зручне розташування.
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28 АНТИКВАРІАТ
Покупаю дорого: монеты, награды,

часы, статуэтки, бусы, старинные
АНТИКВАРИАТ значки,
документы, иконы, украшение и т.д.
ПРИЕДУ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС МЕСТО!

(067) 901-51-14

29 СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ

30 СПОРТИВНІ ТОВАРИ. ВЕЛОСПОРТ
Продажа спортивной обуви, одежды,
инвентаря,аксессуаров.
Товары для активного отдыха и туризма,
тренажёры.

вул.Киевская, 16
(Инфракон)
Тел.: (0432) 27-88-67

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

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

МЕД ВІД ВИРОБНИКА
ДОСТАВКА ПО МІСТУ

тел.: (0432) 56-45-74
(0432) 56-49-19
www.loveluka.ua
вул. 600-річчя, 15
(ТЦ «Уют»)
тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26
meduvsim.vn.ua

32 КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ
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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

33 ТА ОБЛАДНАННЯ

34 КВІТИ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, САДЖАНЦІ
Обладнання для автоматичного та капельного поливу. Грунтосуміші та добрива. Насіння
та засоби захисту рослин. Газонні та кормові
трави.

ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років
Декоративні рослини для:
квартир, офісів,
зовнішнього озеленення.
Супутні товари.
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вул. Чехова, 2
Адмін.будівля «Лампового
заводу»
(067) 430-13-69, (067) 260-70-29

с. Некрасово, 1
тел.: (067) 775-27-48
www.sad-lopatina.org.ua
вул. Р. Скалецького, 15
(067) 430-98-86
(050) 315-42-61

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

35 СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

КОМП’ЮТЕРНА І ПОБУТОВА ТЕХНІКА.

36 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОКАТ
ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ

Прокат побутової техніки:холодильники,телевізори,пральні машини,морозильні камери.
Тел.:(063) 25-90-522
Техніка з німеччини, відомих брендів Samsung, e-mail: kryglui7777@gmail.com
LG, Saturn, Vestfrost, Bosch, Siemens

86

www.vinnicya.vn.ua

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

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

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

ЗАКЛАДИ.
37 НАВЧАЛЬНІ
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

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

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

Винницкий филиал Киевской школы практической астропсихологии
«Селена»

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

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

Дипломні роботи. Магістерські.
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ ТА СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ТРИДЕВ’ЯТЕ КОРОЛІВСТВО»

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

просп. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@
yandex.ru
вул. М.Кошки, 7а, 3-й
поверх
Тел.: (093) 733-46-30,
(067) 409-46-95

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

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

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

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

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

Ми не йдемо на компроміс з ЯКІСТЮ!

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

Професійна підготовка категорій «A», «B», «C». вул. Привокзальна, 38
WWW.
Ми піклуємося про якість освіти
(Вінницький коледж наAVTOSHCOLA.
ціонального університету
наших учнів.
COM.UA
харчових технологій)
(098) 222-38-37, (096) 698-59-58
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40 СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ
Найфункціональніший зал
у Вінниці. Набір дітей від 5-ти років
і дорослих. Кваліфіковані тренери
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вул. Костянтина Василенка(30-річчя Перемоги),
16 (2-й поверх)
тел.: (068) 678-10-06,
(063) 804-01-74

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

АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ

41 ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА
ПП Експертний центр «Поділля»

Оцінка нерухомості.
Економічні експертизи.
Для будь-яких цілей.

просп. Коцюбинського,
24 оф.4
Тел.:(067) 514-46-00,
(063) 437-61-47,
(0432) 52-68-07

ФОП
Горобець В.В

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

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

ТОВ «ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ВІННИЦЯ»

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

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

ТОВ «Експерт-центр +»

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

Оцінка нерухомості, земельних ділянок,
транспорту тощо для продажу, міни,
спадщини, дарування, застави.
“КАПІТАЛ-ІНВЕСТ” Експертна оцінка нерухомості, земельних ділянок,

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

Оцінка будь-якого виду майна для
успадкування, продажу та обміну,
в т.ч. для оподаткування
ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ,
СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ:

нерухомості, землі, транспорту, обладнання. Технічні звіти. Виготовлення технічних
паспортів.
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вул. Пирогова, 74/17
тел.: (0432) 68-33-83
(097) 478-42-55
e-mail: kapitalinvest@utel.
net.ua
www. kapital-invest.com.ua
вул. Соборна, 69, готель
«Вінниця» , к. 305
тел.: (0432) 69-49-88
(067) 756-97-90
(063) 386-01-61
вул. Едельштейна, 6, оф. 7
тел.: (0432) 67-06-12
(093) 504-17-86
(067) 359-44-56
(067) 657-03-90
e-mail: svb7@ukr.net
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42 НЕРУХОМІСТЬ
Апартаменты Евроремонт, современный дизайн, новая
мебель, техника.
посуточно
Цена 500грн за 2-х человек
(4 спальных места).

ул. Жуковского, 10
(ближняя Киевская)
(093) 065-55-17
(067) 720-09-52

Апартаменты Уютная 2-х комнатная квартира в центре
Евроремонт, новая мебель и техника. р-н «Универмага»
посуточно города.
Выдаем командировочные документы.
(096) 555-50-88
Цена 450 грн.
Квартири
подобово

АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

“ДОБРИНЯ І КО”

1-2-х кімнатні квартири подобово.
З євроремонтом, новими меблями та
технікою. Працюємо з 2007 року, надаємо
документи по 3-й категорії.

Центральний ринок
Будинок Офіцерів
Тел.: (067) 972-26-72,
(063) 292-11-17

ВСІ ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ. вул. Соборна, 38/26
Юридична допомога.
тел.: (097) 904-79-14
Безкоштовні консультації
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Телефони редакції: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

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

вул. Театральна, 51, тел.: (0432) 67-50-21, (067) 797-57-91, www.law.vn.ua
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44 НОТАРІУСИ
Вінницький міський нотаріальний округ

НОТАРІУС
вул. Келецька, 1, оф. 3
Всі види нотаріальних послуг.
ОЛЕНЧЕНКО
тел.: (099) 106-46-05,
00
00
Години прийому: Пн-Пт 09 до 17
(0432) 67-21-31
Олена Олександрівна Субота - за домовленістю, неділя - вихідний
НОТАРІУС
СОРОЧИНСЬКА
Ірина Георгіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.
vinnotar@ukr.net

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

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (0432) 500-227
(063)470-81-37,
(067) 508-48-51
вул. Замостянська
(50-річчя Перемоги), 37
тел.: (0432) 55-42-20
27-66-62
(050) 573-13-23

НОТАРІУС
БОРТНІК
Яна Анатоліївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

Магістратська, 64/5
тел.: (0432) 67-17-22

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
МУЛЬТЯН

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

НОТАРІУС
БЄЛАЯ
Оксана Миколаївна

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

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

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО

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

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

Валентина
Василівна

НОТАРІУС
Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:
ПАРФЬОНОВ
Пн.-Пт.: з 900 до 1800 без перерви.
Ігор Володимирович
00
Сб: з 9 до 1500, неділя - вихідний.

99

м. Вінниця,
вул. Соборна, 85
тел. (0432) 56-26-79,
(097) 94-95-268
ip25@i.ua

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

НОТАРІУС
ПАРФЬОНОВ
Ігор
Володимирович
НОТАРІУС
КОРОЛЬ
Олена
Миколаївна

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

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

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Якова Шепеля, 23
Часи прийому:
(Примакова), оф. 4
Пн.-Пт.: з 900 до 1730, субота - з 830 до 1400,
неділя - за домовленістю

e-mail: me76@mail.ru

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

НОТАРІУС
вул. 600-річчя, 19
Вінницький міський нотаріальний округ.
КУРБАТОВА
тел.: (0432) 51-32-64
Всі види нотаріальних послуг.
Світлана
sitronas@yandex.ru
Пантелеймонівна
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
ПЛАХОТНЮК
Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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

НОТАРІУС
ЄЛІСЄЄВА
Тетяна Юріївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1700.
Субота, неділя - за домовленістю.
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пр-кт Коцюбинського,
буд. 38-Д, оф. 306
(0432) 60-21-03
(050) 813-43-49
(068) 383-65-63
notabene1007@i.ua

www.vinnicya.vn.ua
НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО
Володимир
Борисович

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

Замостянська, 27
Вінницький міський нотаріальний округ. вул.
(напроти міськ.ЗАГСу)
Графік роботи:
(0432) 26-57-35,
69-04-42
Пн.-Пт.: з 900 до 1800.
(093) 769-78-50
00,
00.
Субота: до 17 неділя: до 13
(для виклику)

ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ,
45 ТУРИСТИЧНІ
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ
від Вінниці,
Найкращий заміський комплекс в Вінниці 8с.км.
Тютьки (коло
садиба «Берізка». Комфортні номери, сауна, басейн (басейн для дітей), ресторан, тел.:стрільбища).
(067) 430-85-55
пляж та шезлонги, риболовля.
bazaberizka.vn.ua
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Телефони редакції: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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www.vinnicya.vn.ua
ТУРИСТИЧНА
АГЕНЦІЯ
І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

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

ПП “Інтурист Вінниця”.
Туристичні послуги по Україні та за
кордон - Єгипет, ОАЕ, Індія,
Тайланд, Домінікана.
Автобусні та авіатури до Європи

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

46 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

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

ВІННИЦЯ-ЄЛЕНЯ ГУРА
Прямий рейс без пересадок
Щоденний виїзд
з України та Польщі
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тел.: (097) 501-14-55
(093) 830-39-96
в Україні

+38 068 214-55-13(Viber)
+38 073 030-04-87
у Польщі

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

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

47 БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ
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
letstranslete.vn@gmail.com

Всі види перекладів (усні та письмові),
нотаріальне засвідчення, легалізація документів,
проставлення штампу «Апостиль» в МінЮсті,
МЗС, МОН, МОЗ, консульствах іноземних держав,
підготовка документів на виїзд ПМЖ,
працевлаштування, візові анкети

вул. Пирогова, 23, офіс 50
vinwelcome.org.ua
57-85-53, 55-08-57,
(098) 263-08-27,
(067) 186-01-68,
(063) 606-59-24,
(050) 503-93-26
вул. Пирогова, 23б
ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)
(0432) 69-29-29, 55-08-29
(063) 634-28-28, (067) 99-067-45
translate@translation.ua

•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ
•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ
•АПОСТИЛЬ •ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
www.translation.ua

БЮРО
ТЕХНІЧНИХ І
ЛІТЕРАТУРНИХ
ПЕРЕКЛАДІВ

lingua.com.ua

lingua.vn@i.ua

48 WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ
ІНТЕРНЕТ КЛУБ

Інтернет. Ігри. Набір.
Ксерокопіювання. Друк. Сканування.
Реферати, курсові, контрольні
104

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

www.vinnicya.vn.ua

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

49 РОБОТА
Легальна робота в Польщі,
Чехії та країнах ЄС.
Більше 3000 робочих місць.
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вул. Келецька, 53, оф.210

Тел.: (063) 287-37-55,
(067) 732-55-92

ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ

ТЕАТРАЛЬНОЕ
АТЕЛЬЕ ПРОКАТ
КОСТЮМОВ

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

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

«Леді-Ю»

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

вул. Скалецкого, 7, 2 пов.
ТЦ «Омега», бутік № 9
ТЦ «Юність» , бутік №33
Тел.:(063 ) 275-87-02
(067) 274-25-32

Ательє по пошиву ексаклюзивного одягу «Леді-Ю»
- індивідуальний підхід до замовника
вул. Келецька, 53, 4поверх
- вибір тканини та декору з дизайнером
тел.: (096) 737-65-47
- вишивка бісером, нитками, нанесення гарячого та холодного батику на тканину
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Телефони редакції: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Творча майстерня - ателье
- виготовлення ексклюзивного одягу
та аксесуарів з вовни,
- індивідуальний пошив одягу,
- ремонт одягу

АТЕЛЬЄ

Прокат та пошив карнавальних костюмів.
Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з трикотажу,
шкіри, хутра. Вишиваємо.
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером, камінням.
Виготовляємо штучні квіти. Купальники для художньої
гімнастики та фігурного катання.

Міланія

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

Салон-Ательє

Ательє «ТЕТЯНА»
Виконуємо всі види ремонту одягу, хутряних
і шкіряних виробів, а також індивідуальний
пошив (робочий одяг, прапори, постільна
білизна, сумки для тварин і багато іншого)
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вул. 600-річчя, 15
Тел.:(098) 22-14-974,
(063) 19-05-903
www.ziannurova.net
вул. ВладиславаГородецького
(ЧервонихПартизан),2
тел.: (063) 318-65-52
(098) 72-61-797
(066) 763-66-97
e-mail: kati-z@mail.ru

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

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

www.vinnicya.vn.ua

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

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ

51 КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
ФОП БУРАКОВСЬКИЙ ОВ

СЕРВІС-ЦЕНТР

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

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

тел.: (0432) 60-34-21
(098) 799-60-19
www.dataprint.vn.ua

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

52

ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

Продаж, монтаж, обслуговування: охоронної та
пожежної сигналізації; безпровідної сигналізації; вул. Д. Галицького, 29
тел.: (0432) 69-32-44
відеонагляду (відеокамер і т.д.); відео та багатоквартирних домофонів; контролю доступу.
(097) 486-04-82
Ремонт відеодомофонів, відеопанелей, відеока- e-mail: zapletnuk@mail.ru
мер та ін. обл. безпеки
Системи відеонагляду.
вул. Академіка Янгеля
Відео-аудіодомофони. Системи контролю доступу.
(Фрунзе), 52
Охоронна та протипожежна сигналізація. Інтернет тел.: (096) 879-29-29,
3G, 4G. Системи звуку та оповіщення.
(097) 767-84-82

www.starsat.com.ua

ВІДЕОНАГЛЯД.
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Запрошуємо до співпраці будівельні організації

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

www.vinnicya.vn.ua

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

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

Вінницька міська ритуальна служба
Комбінат комунальних підприємств
Повний комплекс ритуальних товарів та послуг
вул. Г. Успенського, 83
вул. А. Медвідь, 2а
(центр. кладовище) (судово-медичне бюро)

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

55 ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА.
Всі види поліграфічних послуг та вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70
сувенірної продукції
32-70-77
Дизайн. Зовнішня реклама.
Оформлення фасадів. Поліграфія.
Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

Шовкодрук. Індивідуальні автонаклейки.
Виготовлення інформаційних щитів.
Різні роботи з самоклеючої плівки.
Поліграфія та розробка макетів.
Реставрація фотографій, покращення якості фото
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Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
66-16-17
(067) 251-65-68
e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua

тел.: (0432) 55-44-32
(067) 432-26-33

www.vinnicya.vn.ua

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

56 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА
Весільне фото, Lovestory, студійні та виФОТОСТУДІЯ їздні фотосесії, виготовлення фотокниги, тел.:(067) 713-91-82,
(063) 387-78-36
випускні альбоми
Профессиональная художественная
ФОТО-ВИДЕО-СЪЕМКА. Свадебная и модельная. Монтажи, спецэффекты.
Сергей Сергеевич

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

57 ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА
ТАМАДА
ОКСАНА

ТАМАДА
Олена Зелена

Професійне проведення весіль, ювілеїв, корпоративів та інших свят. Тел.: (067) 790-52-35
Яскраво, незабутньо, сучасно!

Ведуча весіль, ювілеїв.
випускних вечорів
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тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

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

Тамада Наталія Савчук
Тел.: (096) 77-64-855,
(093) 05-95-590
Ведуча Весела Душевна Співуча

58 ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ
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www.vinnicya.vn.ua

59

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

ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.
ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ

Солодощі та випічка.
Торти на замовлення

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

60 ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ
limo-lux.com.ua
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Прокат лимузинів у Вінниці.
Ласкаво просимо до світу
лімузинів

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

САЛОНИ КРАСИ.
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА

салон
краси
«ОКСАМИТ»

Стрижки: жіночі, чоловічі, дитячі, креативні. Зачіски
будь-якої складності. Фарбування волосся. Кератинове
відновлення волосся. Ламінація. Біозавивка, хімічна
завивка. Нарощування вій. Покраска, архітектура брів.
Апаратний та комбінований манікюр. Покриття
гель-лаком. Гелеве покриття. Укріплення акриловою
пудрою. Малюнок, дизайн. Педікюр. Усі види макіяжу
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вул. Київська, 164
тел.: (068) 117-19-21,
(063) 229-72-03
vk.com/id276527484
instagram.com/salon_
oksamit

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

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

ул. Келецька, 1
тел.: (067) 274-91-48
www.tattoo.vn.ua

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

Хмельницьке шосе, 23
тел.: (097) 660-41-13,
(093) 696-05-14
lux_studio_

Стрижка. Плетение косичек.
Немировское шосе,6
Покраска волос. Наращивание ногтей. тел.: (0432) 69-07-71,
Гель-лак покрытие.
(094) 903-47-71
Маникюр. Педикюр. Депиляция.
Наращивание ногтей (гель, акрил, гель-лак).
Все виды коррекции. Обучение.Наращивание ресниц
(классическое, 2D, 3D наращивание, коррекция, снятие,
материалы premium класса)
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100017058799489
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телефони:
(067) 935-29-49,
(093) 291-37-99

www.vinnicya.vn.ua

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

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

63 ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

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

смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси
тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

Вишукана українська та європейська
кухня.
4 зали на 10,17,30 і 200 чоловік.
Мистецтво досконалого смаку!

вул.
Салтикова-Щедріна,
131
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(098) 003-88-30

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

Банкеты, комплексные обеды,
VIP-комната, корпоративы,
свадьбы, гриль-меню
Велика зала, мала зала, літня площадка.
VIP-номер для молодят.

Подаруйте собі незабутню
атмосферу свята!
www.prestigehall.vn.ua

Ресторан на 120 місць. Жива музика. Найвишуканіші європейські традиції. Готель
класу «люкс», 2-й та 3-й поверхи.

116

вул. Бевза, 34
тел.: (0432) 27-00-47,
(067) 778-31-24,
(067) 958-97-80,
(067) 494-19-73
вул. Бучми, 143
тел.: (0432) 61-27-04,
27-77-35
(063) 277-78-00
(067) 770-00-32
вул. Бевза, 7
тел.: (0432) 65-77-77
(067) 493-00-02
(093) 493-00-02

www.vinnicya.vn.ua

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

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

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

вул. Пирогова, 39
Ресторан з літньою терасою.
ТРЦ «Анастасія», 4 пов.
Боулінг.
тел.: (0432) 50-44-40,
Більярд російський та американський.
(050) 461-50-54

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

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

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

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

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

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

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

117

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

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

65 САУНИ

сауна
«Дар’я»

Сауна, інфрачервона сауна, басейн з вул. Тимірязева, 3
гідромасажем, фітобочка, більярд, тел.: (097) 864-99-59,
кімната відпочинку
(063) 937-01-03
«Аквамарин» спортивный комплекс для всех! ул. Острожского, 55
Индивидуальный подход –
тел.: (0432) 61-73-84
наш имидж!
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66 ГОТЕЛІ
Готельно-ресторанний комплекс «Версаль».
Комфортні номериза найкращу ціну у Вінниці.
Від 150грн. Ресторан місткістю від 2 до 60
місць, і залами на різний смак.

119

м. Вінниця
вул. Д. Нечая, 250
(067) 433-30-26

hotel-versal.com

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

67 ТЕАТРИ. КІНОТЕАТРИ
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МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

68 МЕДИЧНІ ТОВАРИ

Сімейний лікар Бичик Анжеліка Василівна вул. Пирогова, 119
Консультації з багатьох питань в одного
тел.:(097) 589-75-53
спеціаліста ( також по Viber та skype)
Обстеження, лікування, виїзд до пацієнта Ліцензія №19/2202-М

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ
Здоровий хребет та суглоби
без операцій та ліків

Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

Пропонуємо повний спектр УЗД для всіх
бажаючих будь-якого віку – від
доплерографії до 4D обстеження вагітних.
На Вас чекає найсучасніше обладнання та
кваліфікований персонал.
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пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

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

medilux.com.ua

www.vinnicya.vn.ua

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

Мережа аптек. Доставка ліків по місту. тел.: (0432) 57-61-34,
Приймаємо та реалізуємо б/у
67-10-42,
медтехніку. Дитячі вакцини
(063) 274-09-54
123
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69 ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Чумаченко
Вячеслав
Владимирович
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Деркач
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

70

57-91-40,
Винницкий семейно-консультативный тел.: (0432)
59-71-54,
психоаналитический кризисный центр.
(050) 515-53-60
Сексолог, психолог-психотерапевт.
www.psy-guide.com.ua
Семейный психолог Евсеева окажет:
1. Индивидуальные и семейные консультации
2. Психокорекция с детьми и подростками
3. Тренинги родительско-детских отношений
«Семья-инструкция к применению»
«Пути семейного счастья» (решение конфликтов)
Психологическая подготовка к школе

Кандидат педагогічних наук, доцент
практичний психолог, арт-терапевт
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СІМЕЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ
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тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82
www.evseeva.in.ua
тел.: (050)-245-89-54,
(096)-566-28-51,
(093)-075-83-05
e-mail: derkach_art@
ukr.net

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

Ветеринарная клиника.

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

«ЮПІТЕР»

ЦІЛОДОБОВО

ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Хмельницкое шоссе,
103-А
тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01
www.viphvist.com.ua

вул. Нансена, 1А,
Цілодобова ветеринарна допомога. Хірургія,
(0432) 57-65-15
акушерство, гінекологія та терапія всіх рівнів
(067) 430-80-25
вул. Костянтина
складності. Стаціонар. Вакцинація.
Василенка, 16
Лабораторно-діагностичні послуги. Виклик лікаря
тел.: (067) 430-80-28
(0432) 60-20-33
Виклик лікаря (067) 430-94-91
Все виды ветеринарных услуг:
ул.Пирогова, 119 а
терапия, лабораторная диагностика,
тел.: (0432) 68-05-03,
вакцинация, хирургические вмешательства,
(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860
послеоперационная реабилитация,
от 07.06.2013
стационарное содержание
вул. Замостянська
Лікування та профілактика захворювань.
(50-річчя Перемоги), 16
Хірургічні операції. Консультації.
(ЦМС “Локомотив”)
Працюємо з 900 до 1800
тел.: (0432) 55-44-40
Сб.-Нд. з 1000 до 1500
(067) 527-87-42
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ПРАЙС НА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИХ БЛОКІВ

Назва

Розмір, см2

К-ть місяців К-ть виходів

Ціна, грн

Блок внутрішній мінімальний

20

6/12

2/4

600/790

Блок внутрішній стандартний

40

6/12

2/4

690/990

Блок внутрішній потрійний

60

6/12

2/4

790/1200

Блок на обкладинці (1 сторінка)

40

3

1

890

Блок на обкладинці (2,3,4 сторінка)

50

3

1

550, 450, 550

Перша сторінка в довіднику

225

3

1

890

Сторінка внутрішня (в довіднику)

225

3

1

690

Друк візиток (1000шт.)

300/330

Друк флаєрів (1000шт.)

400/450
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