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У ВАС ЛЕТОМ ОТПУСК!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viber:+380662972269 
Skype: yriiantohii

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

WWW:http://antey.od.ua
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МЕТОД ЛАКТАЦІЙНОЇ АМЕНОРЕЇ – ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 

КОНТРАЦЕПЦІЇ, ЩО МАЄ СВОЇ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, 
«МЕТОД З СЮРПРИЗОМ»

Ефективність цього методу 
близько 98% при дотриманні 3-ох 
основних критеріїв, які повинні 
бути виконані для забезпечення 
адекватного захисту від незапла-
нованої вагітності:

1)Виключно грудне вигодову-
вання вдень та вночі.

2)Інтервали між годуваннями не 
більше 4 годин. 

3)Після пологів минуло не біль-
ше 6-ти місяців.

Механізм дії лактаційної аме-
нореї полягає у наступному:

Під час грудного вигодовування 
у жіночому організмі у великій 
кількості починає вироблятися 
гормон-пролактин. При фізіо-
логічній гіперпролактинемії  у 
гіпофізі пригнічується утво-
рення фолікулостимулюючого 
та лютеїнізуючого гормонів. У 
свою чергу, через нестачу вище 
перерахованих гормонів в яєчни-
ках не відбувається дозрівання 
фолікулів, що блокує овуляцію.

Ефективність методу лактацій-
ної аменореї різко знижується за 
двох умов:

1)Подовження інтервалу між 
годуваннями.

2)Введення прикорму.
Овуляція після пологів наступає 

майже за два тижні до передба-
чуваної менструації, відповідно, 
можливість завагітніти трапляєть-
ся раніше, ніж жінка запідозрить, 
що її яєчники “знову у ділі”.

Як засіб контрацепції у годую-
чої мами також можуть викори-

стовуватися:
1)Презервативи (чоловічі/жі-

ночі).
2)Діафрагми (ковпачки).
3)Таблетки (чисто прогестинові 

(міні-пілі)).
4)Імплантат.
5)Ін’єкції.
6)ВМС.
7)Стерилізація (якщо пара біль-

ше не планує дітей).
Переваги методу лактаційної 

аменореї:
1)Високоефективний метод 

контрацепції при дотриманні усіх 
критеріїв.

2)Метод не потребує фінансових 
затрат.

3)Метод не потребує контролю 
під час статевого акту.

Недоліки методу лактаційної 
аменореї:

1)Метод не захищає від ІПСШ.
2)Метод вимагає контролю 

жінки щодо дотримання критеріїв 
ефективності.

Рудь В.О., завідувач 
гінекологічним відділенням 

ВМКПБ №2 ,д.мед.наук;
Зеленко О.О., лікар акушер – гіне-
колог ВМКПБ №2 , лікар гінеколог 

медичного центру «Med OK»  
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ФАКТОРИ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Захворювання серцево-судинної системи, 

особливо ішемічна хвороба серця, інфаркт та 
інсульт, є головною причиною смерті у всьому 
світі. Однозначних причин розвитку цих хвороб 
не існує, проте виділяють фактори, що сприяють 
їх виникненню. Ці фактори прийнято називати 
чинниками або факторами ризику (ФР). Існують 
фактори ризику, на які ми не можемо вплинути. 
Їх називають некеровані ФР (не залежать від са-
мої людини). До них відносяться: вік; стать; спад-
ковість. Також існують фактори ризику, на які 
ми можемо вплинути. Їх називають керовані ФР 
(залежать від способу життя і поведінки, тому 
можуть бути усунені).

ПАЛІННЯ. Курцем вважається людина, яка 
викурює одну і більше сигарет на день. Паління: 
підвищує рівень артеріального тиску і холестери-
ну; збільшує ризик інфаркту міокарду, ішемічно-
го інсульту, атеросклерозу периферичних судин, 
раптової смерті, у багато разів збільшує ризик 
бронхо-легеневих і багатьох онкологічних захво-
рювань; підвищує ризик імпотенції у чоловіків і 
порушень репродуктивного здоров’я; скорочує 
тривалість життя (у середньому на 7 років).

НЕЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ. Найчастіше 
нездорове харчування означає надмірне спожи-
вання насичених жирів, транс-жирів, легкозасво-
юваних вуглеводів, солі і недостатнє споживання 
фруктів, овочів, риби. Нездорове харчування 
підвищує ризик розвитку багатьох захворювань 
і в першу чергу - ожиріння, гіпертонії, цукрового 
діабету, інфаркту міокарду, інсульту, онкологіч-
них хвороб.

НАДМІРНА МАСА ТІЛА/ОЖИРІННЯ. За до-
помогою індексу маси тіла (ІМТ) можна оцінити 
відповідність маси тіла і зросту. Для розрахунку 
індексу маси тіла необхідно: вагу (у кг) розділи-
ти на зріст (у метрах), зведений у квадрат. [МТ 
= Вага тіла (кг)/ 3ріст2 (M). У середньому для 
чоловіків і жінок нормальний ІМТ - від 20 до 25 
кг/м2 , при індексі більше 25 розвивається почат-
кова (1-2 ступінь) форма ожиріння, вище 30 (3 
ступінь) - клінічна, а вище 40 (4 ступінь) - тяж-
ка, ускладнена форма ожиріння. Пацієнти з ІМТ 
в межах 25.0-29.9 вже потребують корекції маси 

тіла. Тип ожиріння також впливає на ступінь 
ризику. Найбільш несприятливе для здоров’я 
абдомінальне ожиріння - відкладення жиру в 
області талії. Об’єм талії у чоловіків більше 102 
CM і більше 88 см у жінок вказує на абдомінальне 
ожиріння.

ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ. 
Холестерин - жироподібна речовина, яка утво-
рюється в печінці, а також потрапляє в організм 
з їжею. Холестерин - важливий «будівельний 
матеріал» для утворення клітинних мембран, ви-
роблення вітамінів і гормонів. Проте надлишок 
холестерину шкідливий, оскільки у складі ком-
плексів з білками (ліпопротеїдами) холестерин 
може відкладатися в стінках судин, звужуючи 
їх, що може призвести до інфаркту міокарду або 
мозкового інсульту.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВ-
НОСТІ. Якщо ваша фізична активність (ходь-
ба, робота по будинку й інше) займає менше 30 
хвилин на день, то у вас низький рівень фізичної 
активності. Брак фізичної активності сприяє ро-
звитку дуже великої кількості захворювань.

ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ ГЛЮКОЗИ. Багато 
людей не підозрюють про наявність у них цукро-
вого діабету. Вимірювання рівня глюкози в крові 
- простий аналіз, що дозволяє своєчасно запобіг-
ти серйозним проблемам із здоров’ям. Проведен-
ня цього аналізу особливо важливо для людей з 
ожирінням, за наявності близьких родичів.

ПІДВИЩЕНИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК. 
Оптимальним вважають тиск нижче 120/80 мм 
рт. ст., нормальним - 120- 129/80—84 мм рт. ст.. 
Якшо Ваш тиск знаходиться в межах 130-139/85-
89 мм рт. ст., воно вважається високим нормаль-
ним. При рівні тиску 140/90 MM pT. ст. і більше 
діагностують артеріальну гіпертонію. Підвище-
ний артеріальний тиск - основна причина ро-
звитку мозкового інсульту. 

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ (СТРЕС, 
ТРИВОГА, ДЕПРЕСІЯ) Стрес - це природній су-
путник людини. Незначні стреси неминучі і не 
завдають великої шкоди. Загрожують здоров’ю 
гострі сильні стреси або тривале хронічне психо-
емоційне перенапруження. Нерідко в стресових 
ситуаціях у людей розвиваються тривожні або 
депресивні стани. Стрес, тривожні і депресив-
ні стани більш ніж в 2 рази збільшують ризик 
ускладнень і смерті від серцево-судинних захво-
рювань.

Кожний з перерахованих факторів підвищує 
ризик розвитку захворювань. Ці фактори взає-
мопов’язані і підсилюють дію один одного, тому 
лікар визначить ваш сумарний ризик та надасть 
відповідні рекомендації.

Скічко Н.С.,
завідуюча денним стаціонаром

КНП ЦПМСД №2 
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ДЕНЬ БІЛИХ ПЕЛЮСТОК

17 листопада у світі відзначають Між-
народний день недоношених дітей. Саме 
цього дня у 2009 році з ініціативи Європей-
ського фонду догляду за новонародженими 
дітьми у Відні на площі святого Михайла 
професори університетської клініки Ар-
нольд Поллак та Ангеліка Бергер запусти-
ли в небо 500 білих кульок – рівно стіль-
ки, скільки дітей народилось передчасно у 
Відні того року. Щоб підкреслити особливу 
тендітність і незахищеність таких дітей, цей 

день назвали Днем білих пелюсток. У 2010 
році це свято відзначалось вже  у 12 Євро-
пейських країнах.

В усьому світі щорічно близько 15 мільй-
онів дітей народжується передчасно, це в 
середньому  кожна 10-та новонароджена 
дитина на планеті.

На жаль, передчасно народжені діти 
мають великий ризик щодо смертності 
та інвалідності. І чим менший термін ге-
стації, тим вищий цей ризик (за світовою 
статистикою від 5% до 90%). Проте недоно-
шеність - це не вирок, це діти, яких необхід-
но виходжувати і боротися за їх життя та 
здоров’я.

На сьогодні завдяки праці та натхнен-
ню лікарів, смертність недоношених дітей 
зменшилась у рази та значно покращилась 
якість життя недоношених дітей з масою 
тіла до 1000 гр.  При належному виходжу-
ванні, відповідному оснащенні неонаталь-
них відділень, ранній реабілітації, ефек-
тивному катамнестичному спостереженні 
показники інвалідності і малюкової смерт-
ності можна значно зменшити. Більшість 
таких дітей через 1-2 роки не відрізнити від 
своїх однолітків, народжених вчасно.

Проте, залишається вагомою фінансова 
сторона проблеми виходжування перед-
часно народжених дітей. Виходжуван-
ня недоношених – дуже дорогий процес. 
Лікування, реабілітація та виходжування 

однієї дитини з масою тіла при народжен-
ні менше 1000 г коштує від 50 до 100 тис. 
доларів в рік. Серйозні затрати необхідні 
на закупівлю складного обладнання (інку-
батори, респіратори, монітори тощо), яке 
дозволяє не тільки створювати для дитини 
умови, наближені до внутрішньоутробних, 
але й виконувати частину ще не сформова-
них функцій організму: допомагати дитині 
дихати, отримувати харчування. 

Залишаються серйозними і психологічні 
проблеми родин, в яких є передчаснонарод-
жені діти. Адже народження недоношеної 
дитини — це серйозний стрес для батьків, 
які потребують не тільки якісного ліку-
вання їх малюків і матеріальної підтрим-
ки родини, але й психологічної допомоги. 
А знання про те, що недоношеність — не 
вирок, і що величезна кількість недоноше-
них новонароджених виросли не тільки 
здоровими і повноцінними, але й видат-
ними людьми, дуже важливі. Так відомо, 
що недоношеними народились Наполеон, 
Ісаак Ньютон, Уїнстон Черчиль, Альберт 
Ейнштейт, музикант Стіві Уандер та багато 
інших відомих людей, яким вдалося досяг-
ти неймовірних успіхів, незважаючи на їх 
складний життєвий старт. 

На сьогодні  в Україні родина, яка має 
передчасно народжену дитину,  просто не 
в змозі справитись з цією проблемою са-
мотужки. Тому надзвичайно важливо при-
вернути увагу громадськості до цієї найу-
разливішої категорії немовлят. Благодійні 
акції, концерти, доброчинні заходи, які 
проводяться в Міжнародний день недоно-
шених дітей мають на меті проінформувати 
суспільство, донести важливість проблем 
виходжування недоношених, з якими сти-
каються лікарі та сім’ї, які мають передчас-
но народжену дитину, допомогти їм найти 
підтримку, розуміння та  вихід з даної си-
туації.

Батькам недоношених немовлят, меди-
кам, які їх виходжують достеменно відомо, 
що ніхто так не бореться за своє життя, 
як передчасно народжені немовлята. Ця 
цілеспрямованість, прагнення жити, неод-
мінно допоможе їм гарно розвиватися, бути 
здоровими та досягти успіхів.

Обласний спеціаліст,відповідальний
 за проведення методичної роботи за 

фахом «неонатологія», лікар-неонатолог 
Р.О. Гомон; Зав. інформаційно-аналітич-

ним відділом ВОДКЛ,лікар-неонатолог І.О. 
Дзема



12

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

ХИМИОТЕРАПИЯ
Химиотерапия злокачествен-

ных опухолей – это один из ме-
тодов нехирургического лечения 
онкологических заболеваний. 
Суть его заключается в использо-
вании препаратов, оказывающих 
пагубное действие на раковые 
клетки.

Химиотерапия может вво-
диться предоперационно, по-
слеоперационно или во время 
операции. Также есть профилак-
тическая, лечебная, паллиатив-
ная. На подбор препарата влияют 
различные факторы: морфология 
опухоли, распространение, воз-
раст пациента, сопутствующие 
заболевания и т.д. Химиотерапия 
даётся циклами. Это связано с 
клеточным циклом деления кле-
ток опухоли (чаще это 21 или 28 
дней). Как правило, препараты 
водятся внутривенно или в та-
блетках.

Зачем вообще нужна химио-
терапия? Иногда химиотерапия 
сама способна самостоятельно 
вылечить человека, например: 
при лечении лейкозов (рак кро-
ви).

В других случаях - уменьшить 
опухоль и сделать её операбель-
ной, уменьшить проявление 
симптомов опухоли и, тем са-
мым, улучшить качество жизни 
пациентов, например: при раке 
легкого. Так же способна ста-
билизировать её рост, что даёт 
возможность улучшить качество 
жизни пациента.

Побочные эффекты при хи-
миотерапии. При «получении» 
химиотерапии общее состояние 
пациента часто ухудшается. Это 
связано с токсическими реак-
циями. Часто после химиотера-

пии возникает усталость; потеря 
аппетита; облысение; тошнота, 
рвота, диарея или запор из-за по-
вреждения слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта; 
стоматиты; склонность к крово-
точивости и появление синяков; 
проблемы с памятью и концен-
трацией; отсутствие сексуально-
го влечения; поражение клеток 
крови; выпадение волос и т.д

Следует отметить, что волосы 
выпадают не от всех видов хи-
миотерапии. Для профилактики 
используют «холодовой шлем» 
который охлаждает волосяные 
фолликулы и это препятствует 
попаданию к ним лекарства и их 
гибели.

Тошнота, рвота, диарея. Для 
профилактики этого явления в 
премедикацию включают пре-
параты, которые помогут пре-
дотвратить эту проблему. Так же 
есть смысл пить больше воды, 
кушать часто и маленькими пор-
циями, не кушать «тяжёлую» еду.

Общая слабость или усталость. 
К сожалению это нормально. По-
сле химии слабость является нор-
мой, но, если пациент чувствует 
очень сильную потерю сил, ему 
есть смысл посоветоваться со 
своим лечащим врачом.

Хочу отметить, если у пациента 
появились жалобы, которые он 
не ожидает, например: сильная 
диарея, тошнота с рвотой, силь-
ная слабость, повышение темпе-
ратуры выше 38—38,5; кровот-
ечение или появились синяки, 
острые боли, любые состояния, 
которые вызывают опасение, па-
циенту необходимо связаться с 
лечащим врачом. Лучше лишний 
раз задать «глупый» вопрос сво-
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ему доктору, чем довести себя 
до критического состояния. По-
ражение кожи. Есть препараты, 
вызывающие поражения кожи, 
такие как покраснения, шелу-
шение, зуд или сухость. В таких 
случаях рекомендуют увлажнять 
кожу средствами без спирта.

Есть так же заболевания, при 
которых состояние пациента на-
оборот улучшается. Например, 
в некоторых случаях при раке 
лёгких при скоплении жидкости 
трудно дышать (пациент спит 
сидя и не может ходить из-за 
одышки). После химии, которая 
уничтожает опухолевые клетки, 
жидкость ими не вырабатывает-
ся и человеку становится легче 
дышать.

Как проводится химиотера-
пия? Химиотерапия происходит 
курсами. Препарат или несколь-
ко препаратов вводят за один 
день (бывает за три дня). Сам 
курс длится обычно 21, 28 дней. 
Перерывы связанны не толь-
ко с циклом деления клеток, но 
также дают возможность орга-
низму восстановиться. Бывает 
и еженедельные введения, кото-
рые обычно используется при 
таргетной терапии. В зависимо-
сти от препарата пациент может 
принимать его дома, если это та-
блетки или в условиях больницы, 
если это внутривенные введения. 
Всё зависит от способа введения 
препаратов и необходимости до-
полнительного наблюдения за 
состоянием пациента. При под-
боре схемы лечения врач ориен-
тироваться только на стандарты 
доказательной медицины.

Что такое линии химиотера-
пии? Это набор химиопрепа-
ратов, которые даются на курс 
лечения. Если эти препараты не 

дали ожидаемого эффекта, то 
назначается новая линия - но-
вые препараты, более сильные. 
От более простого к сложному. 
Чтобы легче пациент перенёс 
химиотерапию сначала вводит-
ся премедикация. Премедикация 
может включать дексаметазон, 
димедрол, ранитидин, тавегил и 
другие препараты. Также после 
введения химиотерапии, с этой 
же целью дают «защиту». После 
проведения химиотерапии со-
стояние и анализы (анализ кро-
ви) пациента обязательно кон-
тролируются.

Существует большая разница 
между химиотерапией и другими 
противоопухолевых препарата-
ми такими, как таргетная тера-
пия, иммунотерапия, гормональ-
ная терапия. Есть химиотерапия 
которая назначается до операции 
(неадъювантная) и после опера-
ции (адъювантная).

Послеоперационная химиоте-
рапия нужна не всегда. Предо-
перационная (неоадъювантная) 
химиотерапия может превратить 
неоперабельный рак в операбель-
ный и тем самым дать шанс па-
циенту на жизнь. Часто пациенту 
необходимо получить химию до 
и после операции (например при 
некоторых раках молочной желе-
зы, потому очень важно имунно-
гистохимическое исследование 
опухоли).

На сегодняшний день в обы-
денную практику вошли новые 
варианты введения препаратов. 
Это постановка внутривенных 
портов, особенно в педиатрии. 
Это даёт возможность вводить 
химию и при этом не травмиро-
вать ребёнка.

Так же часто используется ги-
пертермическая интраперитоне-
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альная химиотерапия, которая 
применяется при поражении ор-
ганов грудной клетки или брюш-
ной полости. При этом в полость 
вводят подогретый до 42-43 гра-
дусов раствор химиопрепарата. 
Эффект от лечения во много раз 
лучше по сравнению с внутри-
венным введением. Так же хи-
мию вводят подслизисто во вре-
мя операции, например при раке 
мочевого пузыря.

Так же химиотерапию могут 
сочетать с облучением, это уве-
личивает эффективность и имеет 
огромное значение при лечении 
онкологических заболеваний го-
ловы и шеи. И конечно паллиа-
тивная терапия, которая помога-
ет облегчить состояние больных, 
которым невозможно провести 
радикальное лечение.

Восстановление после хими-
отерапии тоже имеет огромное 
значение. К сожалению, многие 
пациенты не знают, что можно 
и чего нельзя делать. Пациентам 
можно ходить в баню и делать 
массаж. Это не запрещено. Ко-
нечно, в бане не стоит находиться 
одному и нужно контролировать 
температуру.

Пациентам можно путешество-
вать. Единственное желательно 
не находится на солнце с 11:00 до 
16:00 так же использовать сред-
ства для защиты от солнца. Это 
кстати, рекомендации не только 
для пациентов после химиоте-
рапии. Водить автомобиль тоже 
можно, но реакция может быть 
не быстрой, потому следует сле-
дить за скоростью. Запрещается 
садиться за руль, если у пациен-
та были судороги. Рекомендуется 
избегать контактов с людьми, у 
которых есть любые проявления 
инфекции (простуда, ОРЗ не го-

воря уже о гриппе).
Восстановление после химиоте-

рапии занимает время, и зависеть 
от типа препаратов, дозы, сопут-
ствующих заболеваний и инди-
видуальной переносимости. Ре-
абилитация, кроме медицинских 
препаратов должна включать: 
правильное дробное питание из 
легко усваиваемой пищи, а также 
психологическую поддержку. Па-
циенту необходимо объяснить, 
что необходимо бороться, и не в 
коем случае не опускать рук!

Новые тенденции в химиоте-
рапии. Таргетная терапия или 
молекулярно-таргетная («моле-
кулярно-прицельная») терапия 
(англ.target «цель, мишень») явля-
ется одним, из относительно, но-
вым методом лечения рака. Суть 
в том, что препараты блокируют 
рост рака с помощью действия на 
целевые (таргетные) молекулы, 
необходимых для канцерогене-
за и роста опухоли, а не просто 
препятствуя размножению всех 
быстро делящихся клеток (как, 
например, делает традиционная 
химиотерапия).

Также новым направлением 
является иммунотерапия. (Нобе-
левская премия была дана именно 
за открытие в этом направлении. 
Аллисон и Хондзё - нобелевские 
лауреаты, научились «обманы-
вать» раковые клетки и не давать 
им блокировать иммунную реак-
цию. Это произвело настоящую 
революцию в терапии и легло 
в основу целого нового класса 
лекарственных препаратов для 
лечения рака). Можно сказать, 
что препараты учат иммунную 
систему бороться с раком. На 
мой взгляд, мы скоро будем ле-
чить препаратами, которые бу-
дут специально подобранные и 
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индивидуально приготовленные 
для 

пациента. Это лечение дорогое 
и пациенты не всегда способны 
его приобрести, в таких случаях, 
пациенту можно принимать уча-
стие в клинических исследовани-
ях.

Клинические исследования 
- это часто последний шанс па-
циента. Принимая участие в 
клиническом исследовании он 
бесплатно получает лечение по 
современным схемам (например: 
таргетная или иммунотерапия), 
а также бесплатно обследуется 
(все анализы крови, СКТ ,МРТ и 
т.д. всё БЕСПЛАТНО!).

Сразу хочу отметить: пациент в 
клиническом исследовании не яв-
ляется «подопытным кроликом». 
За состоянием и правами паци-
ента следят не только врачи, ко-
торые его непосредственно лечат, 
но и очень много организаций, 
функции которых заключаются 
в контроле исследований! Лю-
бое исследование перед началом 
проверяется и перепроверяется, 
чтобы не навредить пациенту. 
Часто, одно и тоже исследование 
проходит параллельно в Укра-
ине и в других странах Европы. 
На сегодняшний день в Украине 
проводится более 500 исследо-
ваний и это только в онкологии. 
Клинические исследования часто 
длятся годами, а не пару циклов 
(месяцев). После окончания ле-
чения за пациентами всегда ве-
дётся активное наблюдение.

Пациенты, которые имеют же-
лание попасть в клинические ис-
следования, должны подходить 
по критериям включения. Хочу 
отметить очень важный момент, 
если пациент первоначально от-
казался от участия, по каким-ли-

бо причинам и начал другое ле-
чение, то это лечение может (не 
всегда) быть критерием исключе-
ния и шанс участия потерян.

Очень обидно, когда человек 
теряет шанс на качественное ле-
чение из-за страха чего-то ново-
го. Хочется также отметить, что 
клинические исследования - это 
не новое, это международная 
практика!

Как можно узнать о клиниче-
ском исследовании? Вы можете 
зайти на сайт https://trials.in.ua/- 
Клинические исследования в 
Украине и узнать о тех исследова-
ниях, которые сейчас проходят в 
Украине. Также нужно спросить 
у своего доктора, может исследо-
вание, которое Вам необходимо, 
проходит в вашей клинике.

Магдебура Савва Олександрович,
онколог, лор-онколог відділення 

пухлин голови та шиї
Подільського регіонального 

центру онкології.
Асистент кафедри онкології, 

променевої діагностики 
та променевої терапії

ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
www.mahdebura.com



16

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

МЕЛАНОМА
Меланома (або рак шкіри) – найпоши-

реніше онкологічне захворювання, яке все 
частіше зустрічається у пацієнтів у будь-я-
кому віці. Захворювання розвивається че-
рез пігментні клітини шкіри – меланоцити, 
а також з родимих плям (їх часто назива-
ють пігментними невусами). Даному виду 
онкології притаманний стрімкий розвиток, 
а на пізніх стадіях – ураження внутрішніх 
органів. 

ОЗНАКИ
Ознаки меланоми шкіри відрізняються 

від характерних проявів інших видів онко-
логії. Розпізнати ранній рак шкіри допомо-
жуть наступні зовнішні симптоми:

•Основний – асиметрія: неправильність 
форми.

•Обмеження: нечіткий, дугоподібний 
нерівний край.

•Колір: відсутність однорідності забар-
влення, присутні світлі і темні, в ряді ви-
падків практично чорні відтінки.

•Діаметр: більше 5 мм.
•Піднесення новоутворення більш ніж 

на 1 мм над звичайним рівнем поверхні 
шкірних покривів.

Крім перерахованих вище ознак також 
виділяють:

•Спонтанна поява пігментної плями на 
чистих раніше шкірних покривах у людей 
старше 35 – 40 років.

•Ознаки розростання.
•Стрімке розростання пігментації.
•Запалення родимки.
•Намокання запаленого місця.
•Кровотеча пігментних плям.
•Сверблячка і печіння пігментної плями.
ЯК РОЗПІЗНАТИ МЕЛАНОМУ
Пухлина розвивається таким чином:
•Змінюється розмір – йде розростання 

попередньої родимки або швидко утво-
рюється нова родимка.

•Змінюється форма – не є чіткими конту-
ри вже наявної родимки або нового утво-
рення на шкірі.

•Зміна забарвлення – різноманітність ко-
ричневих і чорних відтінків на старому або 
новому невусі (родимки), родимці.

Вторинні клінічні ознаки меланоми:
•Розростання новоутворення більше 7 

мм у діаметрі – часто доброякісні невуси 
менше за розміром.

•Розвиток запального процесу у не зло-
якісних новоутворень зустрічається не ча-
сто, якщо тільки вони регулярно не трав-
муються.

•Виникають скоринки або кровотечі від 
зіткнення з одягом, наприклад, з бюстгаль-

тером або шкарпетками. Зазвичай зустрі-
чається на перших етапах розвитку раку і 
не властиво невусам.

•При розвитку негативної симптомати-
ки слід відвідати онколога. Лікар проведе 
огляд, призначить обстеження, підтвердить 
або спростує діагноз.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕЛА-
НОМИ

В основному ракове утворення виникає 
у представниць слабкої статі, але може ро-
звинутися і у чоловіків. Пухлина швидко 
розростається і представляє реальну за-
грозу для життя людини. Статистика по 
лікуванню даного виду раку не найпози-
тивніша, але прогрес у медицині присутній. 
Результат залежить від таких факторів:

•Куди направлено розвиток. Якщо пух-
лина розростеться горизонтально, прогноз 
хороший.

•Гендерна приналежність – жінки виліко-
вуються частіше.

•Пігментація – якщо вона є, то прогноз 
сприятливий.

•Локалізація. Безпечніше розташування 
– руки.

•Наявність виразок. Якщо є виразка, 
лікування треба проводити якомога швид-
ше.

•Товщина пухлини.
Злоякісне утворення не тільки стрімко 

розвивається, а й поширюється вглиб епі-
дермісу – у кровоносні судини, лімфатичні 
вузли, а пізніше – внутрішні органи люди-
ни. Таким чином відбувається процес мета-
стазування, в результаті якого органи пере-
стають нормально функціонувати.

ЯК ВІДРІЗНИТИ РОДИМКУ ВІД МЕ-
ЛАНОМИ

Симпатична родимка на будь-якій ча-
стини людського тіла розчулює, привертає 
увагу, служить відмітною ознакою. Проте 
не кожна людина знає про те, що родимка 
може іноді перероджуватися в НЕдоброя-
кісне шкірне новоутворення – меланому. 
Симптоматика переродження в злоякісну 
пухлину наступна:

•Сверблячка.
•Нечіткі краї.
•Випадіння волосся в місці невуса.
•Поява виразок (як результат кровотеча), 

прогноз дуже поганий.
•Колір у ракової родимки зазвичай чор-

ний як зола, темно-коричневий.
Якубич Світлана Георгієвна,

завідуюча АЗПСМ 2, 
КНП ЦПМСД 2 м. Вінниці
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ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
Спадкуванням є перехід прав та 

обов’язків (спадщини) від фізич-
ної особи, яка померла (спадко-
давця), до інших осіб (спадкоєм-
ців). Щоб отримати спадщину, 
спадкоємець (як за законом, так 
і за заповітом), повинен її прий-
няти. Строк для прийняття спад-
щини:  шість місяців з дня смерті 
спадкодавця.

Прийняття можливе двома спо-
собами:

1.Спадкоємець, який постійно 
проживав разом із спадкодав-
цем на час відкриття спадщини, 
вважається таким, що прийняв 
спадщину, якщо протягом шести 
місяців з дня смерті спадкодавця 
не заявив про відмову від неї.

2.Спадкоємець, який бажає 
прийняти спадщину, але на час 
відкриття спадщини не проживав 
постійно разом із спадкодавцем, 
має подати заяву нотаріусу про 
прийняття спадщини.

Малолітня, неповнолітня, 
недієздатна особа, а також осо-
ба, цивільна дієздатність якої об-
межена, вважаються такими, що 
прийняли спадщину, якщо про-
тягом шести місяців з часу від-
криття спадщини не відмовилися 
від неї за згодою органів опіки і 
піклування.

Заява подається за місцем від-
криття спадщини  - за  останнім 
місцем проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання спад-
кодавця невідоме, місцем відкрит-
тя спадщини є місцезнаходження 
нерухомого майна спадкодавця; 
за відсутності нерухомого майна 
- місцезнаходження основної ча-

стини рухомого майна.
Заява про прийняття спадщини 

подається спадкоємцем особисто 
нотаріусу за місцем останнього 
проживання. У випадку переси-
лання такої заяви поштою, під-
пис заявника на ній має бути но-
таріально засвідчено.

Якщо спадкоємець протягом 
цього строку не подав заяву про 
прийняття спадщини, він вва-
жається таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спад-
коємців, які прийняли спадщи-
ну, спадкоємець, який пропустив 
строк для прийняття спадщини, 
може подати заяву про прийняття 
спадщини.

У разі відсутності такої згоди 
спадкоємець, який пропустив 
строк для прийняття спадщини 
з поважної причини, має право 
звернутися до суду за визначен-
ням йому додаткового строку, до-
статнього для подання ним заяви 
про прийняття спадщини.

Курбатова 
Світлана Пантелеймонівна,

приватний нотаріус
 Вінницького міського 
нотаріального округу 
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ПРАВА СПАДКОЄМЦІВ ПРИ СПАДКУВАННІ ЗА ЗАКОНОМ 
Відповідно до Цивільного ко-

дексу України спадкування – це 
перехід прав та обов’язків (спад-
щини) від фізичної особи, яка 
померла (спад-кодавця), до ін-
ших осіб (спадкоємців). У законі 
закріплюється традиційний для 
цивільного права підхід, згідно 

з яким до складу спадщини на-
лежать усі права та обов’язки 
спадкодавця. Їх перехід до спад-
коємця здійснюється у порядку 
правонаступництва. Це озна-
чає, що спадкоємець спадкує всі 
права та обов’язки спадкодавця 
за винятком тих, які за своєю 
приро¬дою не можуть бути пе-
редані іншій особі. Спадкоємець 
не може частко¬во прийняти 
спадщину або частково відмови-
тися від неї.

Коло спадкоємців за законом 
вичерпним чином встановлено 
законом і його розширення не-
можливе. Загалом Цивільний 
кодекс України визначає п’ять 
черг спадкування за законом. 
Отже, спадкоємець за законом 
– це фізична особа, яка одержує 

право на спадкування, оскільки 
входить до складу відповідної 
черги спадкоємців, що заклика-
ються до спадкування у зв’язку з 
відкриттям спадщини.

Законні спадкоємці можуть 
прийняти або відмовитися від 
спадщини. Прийняття спадщи-
ни може відбуватися шляхом по-
дання в нотаріальну контору за 
місцем відкриття спадщини зая-
ви про прийняття спадщини або 
ж шляхом фактичного прийнят-
тя спадщини. Однак, фактичне 
прийняття спадщини можливе 
лише тоді, коли спадкоємець по-
стійно проживав разом із спад-
кодавцем і на день відкриття 
спадщини такий спадкоємець 
автоматично визнається таким, 
що прийняв спадщину, якщо він 
протягом шести місяців з дня 
відкриття спадщини не відмо-
вився від неї. 

Спадкоємець за законом має 
право звернутися в нотаріаль-
ну контору для отримання сві-
доцтва про право на спадщину. 
Свідоцтво про право на спад-
щину являється документом 
спадкоємця, який підтверджує 
право власності спадкоємця на 
одержане ним при спадкуванні 
майна.

Мультян 
Валентина Миколаївна,

приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ, 

ЯКА ВІДКРИЛАСЯ ЗА КОРДОНОМ
Місцем відкриття спадщини є 

останнє місце проживання спадко-
давця. Лише якщо місце проживання 
спадкодавця невідоме, місцем від-
криття спадщини є місцезнаходжен-
ня нерухомого майна або основної 
його частини, а за відсутності неру-
хомого майна – місцезнаходження 

основної частини рухомого майна.
Вчинення нотаріальних дій за кор-

доном покладається на консульські 
установи України, а у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством, 
- на дипломатичні представництва 
України. На Консульські установи 
України серед іншого також покла-
дений обов’язок видавати свідоцтва 
про право на спадщину.

Видача свідоцтва провадиться у 
строки, установлені статтею 1298 
Цивільного кодексу України. Свідо-
цтва про право на спадщину підля-
гають обов’язковій реєстрації (через 
Міністерство закордонних справ 
України) в Єдиному реєстрі заповітів 
та спадкових справ у порядку, перед-
баченому Положенням про Єдиний 
реєстр заповітів та спадкових справ.

Місцем відкриття спадщини є 
останнє місце проживання спадко-
давця. Місцем проживання фізичної 
особи є житловий будинок, квартира, 
інше приміщення, придатне для про-
живання в ньому, у відповідному на-

селеному пункті, в якому спадкода-
вець проживав постійно, переважно 
або тимчасово.

Консул вчиняє нотаріальні дії, пе-
редбачені законодавством України. 
Порядок вчинення нотаріальних 
дій консулом визначається Законом 
України «Про нотаріат», цим Стату-
том, Положенням про порядок вчи-
нення нотаріальних дій консулом, 
яке затверджується Міністерством 
юстиції України і Міністерством за-
кордонних справ України, а також ін-
шими актами законодавства України.

Отже, вчинення нотаріальних дій, 
зокрема видача свідоцтв про право 
на спадщину, яка відкрилася за кор-
доном, є обов’язком Консульської 
установи України у Державі відкрит-
тя спадщини.

При зверненні спадкоємця у зв’яз-
ку з відкриттям спадщини нотаріус 
з’ясовує серед іншого відомості сто-
совно факту смерті спадкодавця, часу 
і місця відкриття спадщини. А спад-
кова справа заводиться нотаріусом за 
місцем відкриття спадщини. Спадку-
вання нерухомого майна регулюєть-
ся правом держави, на території 
якої знаходиться це майно, а майна, 
яке підлягає державній реєстрації в 
Україні, – правом України.

Виходячи із вищенаведеного та 
згідно вищезазначених норм україн-
ського законодавства, право та 
обов’язок щодо видачі свідоцтв про 
право на спадщину, яка відкрилася за 
кордоном, покладено на консульські 
установи України.

Оленченко Олена Олександрівна,
приватний нотаріус,
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПОЗИЧКА У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Згідно з цивільним законодавством 

позичка - це договір, за яким одна сто-
рона безоплатно передає або зобов’я-
зується передати другій стороні річ 
для користування протягом встанов-
леного строку. Важливою рисою тако-
го договору є те, що річ передається у 
користування безоплатно.

Договір позички речі побутового 
призначення між фізичними особами 
може укладатися усно, за участю юри-
дичної особи - в письмовій формі. До-
говір позички транспортного засобу, в 
якому хоча б однією із сторін є фізична 
особа, укладається в письмовій формі 
і підлягає нотаріальному посвідчен-
ню. Договір позички будівлі, іншої ка-
пітальної споруди укладається у пись-
мовій формі, а строком на три роки і 
більше - підлягає нотаріальному по-
свідченню і державній реєстрації.

Сторони договору позички:
Позичкодавець - це фізична або 

юридична особа. Позичкодавець має 
право вимагати від користувача ви-
користання речі відповідно до при-
значення або мети, встановленої в 
договорі; вимагати повернення речі 
по закінченні строку договору у стані, 
в якому вона була одержана, з ураху-
ванням нормального зносу; вимагати 
виконання другою стороною інших 
обов’язків, встановлених договором.

Користувач - це фізична або юри-
дична особа, яка має необхідну 
дієздатність для укладання договору. 
Користувач має право: вимагати пе-
редачі майна позичкодавцем у стані, 
обумовленому призначенням май-
на або умовами договору; вимагати 
виконання другою стороною інших 
обов’язків, встановлених договором, 
законом. Користувач зобов’язаний: 
користуватися річчю відповідно до 

її призначення або мети, визначеної 
в договорі; користуватися особисто; 
підтримувати належний стан речі; по-
вернути її після закінчення договору 
в стані, в якому вона була одержана, з 
урахуванням нормального зносу.

Позичкодавець має право розірвати 
договір і вимагати повернення речі у 
разі, якщо: у зв’язку з непередбачува-
ними обставинами річ стала потріб-
ною йому; користування річчю не 
відповідає її призначенню та умовам 
договору. Так якщо річ без згоди з 
позичкодавцем та всупереч договору 
передана у користування іншій особі; 
у результаті недбалого поводження 
з річчю вона може бути знищена або 
пошкоджена; якщо річ перебуває у 
безстроковій позичці, перейшла у 
власність іншої особи, новий власник 
вправі вимагати розірвання такого 
договору, повідомивши про це кори-
стувача.

На вимогу користувача договір 
може бути розірваний у будь-який 
час, незалежно від строку договору.

Плахотнюк Олена Владиленівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського 

нотаріального округу
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ПРОБЛЕМИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПОДІЛ 

НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЩО Є СПІЛЬНОЮ ЧАСТКОВОЮ ВЛАСНІСТЮ
Практика нотаріального правоза-

стосування свідчить про існування 
значної кількості питань, які по-
требують вирішення у процесі но-
таріального посвідчення договорів 
про поділ нежитлової будівлі, що є 
спільною частковою власністю.

Договір про поділ нерухомого 
майна, що є у спільній частковій 
власності, укладається у письмовій 
формі і підлягає нотаріальному по-
свідченню. Разом з тим, законодав-
ство не містить норми, яка передба-
чала б державну реєстрацію такого 
правочину та не пов’язує момент 
вчинення або укладення цього пра-
вочину з будь-якими іншими діями 
чи фактами.

Укладення договору про виділен-
ня частки в натурі (поділ) припи-
няє спільну часткову власність, що 
не в усьому відповідає дійсності. 
Звертаємо увагу, такий результат 
настає лише у разі поділу майна. 
Виділ частки права спільної влас-
ності на об’єкт як такий не припи-
няє, припиняються лише права та 
обов’язки одного чи декількох, хоча 
й не усіх колишніх співвласників.

Непростим можна вважати та-
кож розуміння правової суті спіль-
ної власності, у тому числі спільної 
часткової власності. Майно, що є 
у власності двох або більше осіб 
(співвласників) належить їм на 
праві спільної власності (спільне 
майно). Власність двох чи більше 
осіб із визначенням часток кожного 
з них у праві власності є спільною 
частковою власністю.

Отже, перш за все, слід чітко зро-
зуміти, що для спільної власності 

характерною є множинність суб’єк-
тів на одне майно. Спільна влас-
ність охоплює такі відносини при-
належності матеріальних благ, коли 
майно належить на праві власності 
одночасно декільком особам. 

Кожному з співвласників нале-
жить частка у праві спільної част-
кової власності. Виходячи з цього, 
cлід підкреслити переваги саме та-
кого розуміння об’єкту правовід-
носин, оскільки, по-перше, за таких 
умов право кожного співвласника 
не обмежується якою-небудь кон-
кретною частиною, а поширюється 
на усю річ. По-друге, зберігається 
вказівка на те, що об’єктом цього 
права є річ. По-третє, оскільки пра-
ва інших співвласників поширю-
ються на все майно у цілому, не ста-
виться під сумнів характеристика 
такої власності як багатосуб’єктної. 
По-четверте, оскільки право кож-
ного співвласника виражається в 
певній частці, виявлена специфіка 
часткової власності як особливого 
виду спільної власності.

Скутельник Інна Анатоліївна,
приватний нотаріус
Вінницького міського

 нотаріального округу
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Автозапчастини до 
легкових автомобілів

Виготовлення номерних знаків

вул.  Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ. 
АВТОФАРБИ. АВТОАКСЕСУАРИ1

 Изготовление автомобильных прицепов, 
высокого качества, надежности и функцыо-

нальности.

ПГТ Сутиски, вул. 
Леніна, 114

Тел. :(098) 390-55-83
www.tehnointecom.in.ua

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
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АВТОВИКУП2

Срочный выкуп авто в Виннице 
и области. Выкуп после ДТП 

и кредитный

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

shambrik@gmail.com

АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ3

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

пластмаси.

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

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

 Ремонт авторадіаторів, інтеркулерів, ко-
ндиціонерів. Чистка та мийка радіаторів. 

Аргонове зварювання. 

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

СТО
Ремонт двигуна, КПП

 та ходової частини

вул. Чехова, 2 (терито-
рія лампового заводу)

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

СТО 
автомагазин

Ремонт головок блока для вантажних та легкових 
авто. Токарні кординатно-розточні та плоскошлі-

фовочні роботи. Ремонт рульових рейок та насосів 
ГУР.  Продаж автозапчастин.

вул. Пирогова, 174
Тел.: (067) 757-31-27,

(093) 299-98-24,
(096) 354-49-56, 
(098) 957-09-79

 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

АВТОСЕРВИС- 
ШИНОМОНТАЖ

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”

тел.: (0432) 69-77-00
 (067) 741-09-03
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ТОВ “СИГНАЛ” Капітальний ремонт двигунів. 
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт 

головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. 
Шліфування колінчастих валів.  

Державний технічний огляд усіх категорій

пров. Костя Широцького,14А
Тех.ог.: (0432) 61-27-94,

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

(063) 103-31-51
2012signal@gmail.com

 Технічне обслуговування та 
ремонт вашого автомобіля

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

(097) 138-88-77
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ4

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  

Виготовлення та ремонт гідроциліндрів
а також будь-яких ущільнень для гідравліки

(манжети, скребки, направляючі кільця)

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

ПрПродаж обладнання для штуцерування рукавів

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

www.hydrohouse.com.ua

Виробництво та продаж сільгосптехні-
ки та запчастин. 

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

замовлення.

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

Факс: (0432) 65-55-59
www.vinmashpostach.com  
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 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ5
Послуги евакуатора вантажепід’ємні-

стю до 7ми тонн. 
Будь-яка форма розрахунку,

також з ПДВ.

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

ТОВ 
«ГЕВІНЕР»

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

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

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

тел.: (067) 430-80-82, 
(067) 322-11-07, 
(0432) 62-24-40
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ7

Виробництво і порізка тротуарної плитки 
для будь-яких потреб.

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

ПрАТ
«Будматеріали»

Цегла керамічна повнотіла 
з технологічними порожнинами

марки М100, М-75.

вул. Д.Нечая, 55
(0432) 68-98-67,
(067) 430-89-60
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Природний камінь з усього світу.  
Стільниці, сходи, каміни, підвіконня з 

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

Резиновая плитка для детских 
площадок, спортивных центров, 

бассейнов, улиц, аквапарков.

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

www. vinekotop.prom.ua
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА ТА ЛОЗИ8  

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

ПАРКЕТ. ЛАМІНАТ 9
ЛАМІНАТ.

ПАРКЕТНА ДОШКА.
ВІНІЛОВА ПІДЛОГА.

PARADOR. WINEO. QUICK STEP

вул. Келецька, 117Б
(ТЦ “PLAZA PARK”)

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

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

Строительство деревянных 
домов, бань и беседок.

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

dereviannyi-dom.com.ua
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БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ10
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ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ11

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

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

вул. Князів Коріатовичів 
(Свердлова), 7

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

(050) 385-22-15
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АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ12
Підготовка документів: для будівельного паспорту, повідомлень про початок
будівництва, декларацій, дозволів; для введення об’єкту в експлуатацію.
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів
Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови
Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів
Оформлення документації на земельні ділянки

вул. Соборна, 85,
каб. 12

тел.: (068) 786-31-30
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ПАСПОРТИЗАЦІЯ, ГЕОДИЗИЧНІ РОБОТИ,     
ПРИВАТИЗАЦІЯ13

      ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ. 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 вул. Магістратська, 88, каб. 
133

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

E-Mail: maksim_danilyk@ukr.net

ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
 ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ14

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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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
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
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ТЕХНІЧНІ ГАЗИ15

НАТЯЖНІ СТЕЛІ16

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

Гнучка система знижок. Гарантія 12 років

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

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

вул. Воїнів-Інтернаціоналіс-
тів, 14А

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни  висока якість. 

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

Можливий виїзд по районах області.

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61

www.steli.vn.ua
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
ЖАЛЮЗІ17

Металопластикові вікна та двері, 
балкони, ролети, жалюзі.

Збережіть тепло вашої оселі!

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

(093) 780-88-41,
(0432) 69-36-95

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, 
балконні конструкції, жалюзі.

Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

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

(097) 328-22-20
(067) 789-92-89

ЖАЛЮЗІ Жалюзі білі та кольорові,
москітні сітки

Швидко. Якісно. За розумні ціну

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

виробництва за найкращою ціною.
Виготовлення за індивідуальним заказом.

Спеціальні умови для дилерів

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

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

www.milano.com.ua
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МЕТАЛОПРОКАТ. ВИРОБИ З МЕТАЛУ20

ВОРОТА ГАРАЖНІ, СЕКЦІЙНІ. 19

Художня ковка, ковані елементи.
Металоконструкції найкращої якості за 

найкращою ціною.

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

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

www.vin-kovka.com.ua
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ТОВ “СИНТЕЗ-СОЮЗ” Виготовлення дитячих майданчиків,

тренажерних комплексів,
теплиць та парників,

а також будь-які вироби з металу

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

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

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

під замовлення

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

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

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ21
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ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КАБЕЛЬНА
ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ23

ЛЮСТРИ22

Компенсація
реактивної потужності,

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

світлотехнічна продукція

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

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

www.elektrokontakt.com.ua 
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САЛОНИ МЕБЛІВ. 
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ 24

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

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

БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ.  КРЕДИТ

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

 тел.: (098) 722-99-30, 
(097) 117-77-61

Мягкая мебель фабрики 
«ВНД»

тел.:  (063) 145-10-12
www.vndcompany.com.ua
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, (096) 020-36-13



56

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



57

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



58

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

ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ25
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ТЕКСТИЛЬ. РУКОДІЛЛЯ. ВСЕ ДЛЯ ШИТТЯ26
Тканини, пряжа в’язальна, українська виши-
ванка. Оформлення картин в рамки. Все для 

танцю, гімнастики та хореографії

вул. Замостяньска, 31  
(50-річчя Перемоги)

р-к «Урожай», ТЦ «Омега» 2 пов.
тел.: (0432) 52-99-21, 52-98-28, 

61-75-83

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ27

Магазин постільної білизни «BONAVITA»
Якісна постільна білизна від виробника. 

Для всіх членів сім’ї, 
навіть для найменших.

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

www.bonavita.ua  

Продаж сумок, кейсів, 
рюкзаків, чемоданів, 

барсеток.

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

пр. Коцюбинського, 70
Петро Центр 2-й етаж

 (096) 436-53-90, 
( 067) 895-95-00 Ремонт
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Продажа спортивной обуви, одежды,
инвентаря,аксессуаров.

Товары для активного отдыха и туризма,
тренажёры.

вул.Киевская, 16
(Инфракон)

Тел.: (0432) 27-88-67

СУВЕНІРИ. ГОДИННИКИ 28

СПОРТИВНІ ТОВАРИ. ВЕЛОСПОРТ29

Велосипеди дорожні та дитячі.  Мопеди. 
Широкий вибір запчастин.

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

 www.velomoto.vn.ua

НАЙШИРШИЙ асортимент товарів.
Демократичні ціни.

Зручне розташування.

вул. 
Коцюбинського, 25

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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Высококачественное повидло 
и кондитерские начинки, также: джемы, 

пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

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

www.loveluka.ua

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ31

ДИТЯЧІ ТОВАРИ 30

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

стиль.

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

www.malatko.vn.ua
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КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ. КНИГИ32

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ОБЛАДНАННЯ33

КВІТИ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ, САДЖАНЦІ34

Декоративні рослини для:
квартир, офісів, 

зовнішнього озеленення.
Супутні товари.

вул. Р. Скалецького, 15
(067) 430-98-86
(050) 315-42-61
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Обладнання для автоматичного та капельно-
го поливу. Грунтосуміші та добрива. Насіння 
та засоби захисту рослин. Газонні та кормові 

трави.

вул. Чехова, 2 
Адмін.будівля «Лампового 

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

ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
тел.: (067) 775-27-48

www.sad-lopatina.org.ua

СПЕЦОДЯГ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ35
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КОМП’ЮТЕРНА І ПОБУТОВА ТЕХНІКА. 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ36

ПРОКАТ
ПОБУТОВОЇ 

ТЕХНІКИ

Прокат побутової техніки:холодильники,телеві-
зори,пральні машини,морозильні камери.

Техніка з німеччини, відомих брендів Samsung, 
LG, Saturn, Vestfrost, Bosch, Siemens

Тел.:(063) 25-90-522
e-mail: kryglui7777@gmail.com

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ. 
РОЗВИТОК ДІТЕЙ. ВСЕ ДЛЯ НАВЧАННЯ37

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА

Винницкий филиал Киевской шко-
лы практической астропсихологии 

«Селена» 

тел.: (096) 733-11-15
(093) 890-86-59

www.astro-school.vn.ua

ДОПОМОГА 
СТУДЕНТАМ

Дипломні роботи. Магістерські. 
КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, РЕФЕРАТИ

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

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

yandex.ru
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ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК. ДОЗВІЛЛЯ38

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

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

сюрпризи, музика, танці.

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

Организация детских праздников, 
тематических вечеринок и многое другое. 

Музыкальное сопровождение и 
оригинальные костюмы

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



67

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

АВТОШКОЛИ39

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

WWW.
AVTOSHCOLA.

COM.UA

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

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

вул. Привокзальна, 38 
(Вінницький коледж на-

ціонального університету 
харчових технологій)

СТУДІЇ ТАНЦІВ. СПОРТЗАЛИ40
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АУДИТОРСЬКІ, БУХГАЛТЕРСЬКІ 
ТА ЕКСПЕРТНІ ПОСЛУГИ. ЕКСПЕРТИЗА41

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

ТОВ  «Експерт-центр +»
Оцінка нерухомості, земельних ділянок, 

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

пл. Героїв Чорнобиля,1,
офіс 235

(098) 376-80-80,
(097) 451-42-69

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

землевпорядні роботи, геодезія. Оцінка для цілей 
оподаткування

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

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

net.ua
www. kapital-invest.com.ua
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ФОП
 Горобець В.В

Оцінка майна для дарування 
успадкування, купівлі- продажу та обліку нерухо-

мості, автотранспортних засобів 
та земельних ділянок. Виготовлення технічних 

паспортів. Землевпорядні роботи.

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

(067) 300-10-48

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

в т.ч. для оподаткування

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

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

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА МАЙНА ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, 
СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ:

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

паспортів.

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

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

e-mail: svb7@ukr.net

Апартаменты 
посуточно

Евроремонт, современный дизайн, новая 
мебель, техника.  

Цена 500грн за 2-х человек 
(4 спальных места).

ул. Жуковского, 10 
(ближняя Киевская)

(093) 065-55-17
(067) 720-09-52

НЕРУХОМІСТЬ42

Надаємо якісні, професійні, 
ріелторські послуги.

вул. Пирогова, 23-Б
оф. 307 

0432 69-05-67
096-47-89-567

www.peresvit.pro
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Апартаменты 
посуточно

Уютная 2-х комнатная квартира в центре 
города. Евроремонт, новая мебель и техника. 

Выдаем командировочные документы. 
Цена 450 грн.

р-н «Универмага» 
(096) 555-50-88

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ43

«Радник»
Юридичне агентство  - 

пропонує обслуговування підпри-
ємств. Допомогу у вирішенні госпо-

дарських та податкових спорів.

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

Чопенко 
Сергій 

Анатолійович

Адвокат по ДТП. 
Допомога водію, пасажиру, пі-

шоходу на досудовому слідстві 
та в суді.   

Хм.Шосе 2, 
оф. 411

(097) 227 96 67
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вул. Театральна, 51, тел.: (0432) 67-50-21, (067) 797-57-91, www.law.vn.ua

НОТАРІУСИ44

НОТАРІУС
ПАРФЬОНОВ

Ігор Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:

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

м. Вінниця, 
вул. Соборна, 85

тел. (0432) 56-26-79,
(097) 94-95-268

ip25@i.ua

НОТАРІУС
ПАВЛЮК 

 Ірина Іванівна 

Вінницький міський нотаріальний округ.  
Усі види нотаріальних послуг.

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

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

НОТАРІУС
ЄЛІСЄЄВА

Тетяна Юріївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:

Пн.-Пт.: з 930 до 1700.
Субота, неділя - за домовленістю.

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

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

notabene1007@i.ua

НОТАРІУС
ТКАЧУК

Марина Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних дій

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

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

НОТАРІУС
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, (067) 901-87-66

НОТАРІУС 
СОРОЧИНСЬКА 
Ірина Георгіївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

vinnotar@ukr.net

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

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

Валентина Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ. 
ВЕСЬ СПЕКТР 

НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 37

тел.: (0432) 55-42-20,
27-66-32

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
КОРОЛЬ 

Олена 
Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Часи прийому:

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

 e-mail: me76@mail.ru

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

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

НОТАРІУС 
 ПАРФЬОНОВ 

Ігор 
Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ. 
Часи прийому:

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

м. Вінниця
вул. Соборна, 85

тел./факс: (0432) 56-26-79
тел. (097) 949-52-68

НОТАРІУС
КРИВЦОВ 

Дмитро Валерійович

Часи прийому: 
Пн.-Пт. з 900 до 1830

сб. з 1000 до 1400

Нд. - вихідний

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

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

НОТАРІУС 
 КУРБАТОВА

Світлана 
Пантелеймонівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Всі види нотаріальних послуг.

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

sitronas@yandex.ru

НОТАРІУС
ОЛЕНЧЕНКО

Олена Олександрівна

Вінницький міський нотаріальний округ
Всі види нотаріальних послуг.

Години прийому: Пн-Пт 0900 до 1700

Субота - за домовленістю, неділя - вихідний

вул. Келецька, 1, оф. 3
тел.: (099) 106-46-05,
           (0432) 67-21-31 
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ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, САНАТОРІЇ, 
БАЗИ ВІДПОЧИНОКУ45

Найкращий заміський комплекс в Вінниці 
садиба «Берізка». Комфортні номери, са-
уна, басейн (басейн для дітей), ресторан, 

пляж та шезлонги, риболовля.

8 км. від Вінниці, 
с. Тютьки (коло 

стрільбища). 
тел.: (067) 430-85-55

bazaberizka.vn.ua
ТУРИСТИЧНА 

АГЕНЦІЯ 

І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

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

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

Автобусні та авіатури до Європи

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

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

Послуги автобуса «Ікарус» по області та 
Україні. 50-місць,мікрофен, DVD. 

Туристичні, корпоративні, екскурсійні та 
паломницькі поїздки.

тел.: (067) 268-99-63

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ46

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

комфортабельними 
автобусами Neoplan

тел.: (097) 501-14-55
(093) 830-39-96
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БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ47

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

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

підготовка документів на виїзд ПМЖ, 
працевлаштування, візові анкети

вул. Пирогова, 23, офіс 50
vinwelcome.org.ua

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

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

БЮРО 
ТЕХНІЧНИХ І 
ЛІТЕРАТУРНИХ 
ПЕРЕКЛАДІВ 

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

•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ 
•АПОСТИЛЬ •ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

www.translation.ua

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

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

translate@translation.ua

ПЕРЕКЛАДИ:
усні, письмові, з нотаріальним засвідченням. 

Проставлення апостиля. 
 Легалізація документів. 

Візові анкети

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

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

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

КИБЕРСПОРТ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ул. Замостянская, 33
 (ул. 50-летия Победы, 33)

montblanc.vn.ua
(093) 092-43-94 
(068) 181-14-51

WEB ДИЗАЙН. ІНТЕРНЕТ-САЛОНИ48

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

Реферати, курсові, контрольні

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

(097) 949-52-12

РОБОТА49

Легальна робота в Польщі, 
Чехії та країнах ЄС.

Більше 3000 робочих місць.

вул. Келецька, 53, оф.210
Тел.: (063) 287-37-55,
          (067) 732-55-92

ВІННИЦЯ-ЄЛЕНЯ ГУРА
Прямий рейс без пересадок

Щоденний виїзд 
з України та Польщі

в Україні 
+38 068 214-55-13(Viber) 

+38 073 030-04-87
у Польщі

 +48 570-578-533(Viber) 
vtsbus.net.ua
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ПОШИВ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ.
АТЕЛЬЄ50

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
АТЕЛЬЕ -
ПРОКАТ

КОСТЮМОВ

Широкий выбор школьной формы. 
Детские костюмы на любую тему. 

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

вечерних платьев. 

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

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

www.atele-arlekin.com

Швидкий та якісний ремонт одягу з 
тонких тканин, трикотажу, 

шкіри та хутра. 
Піко. Висока якість за помірну ціну

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

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

(067) 274-25-32
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Творча майстерня - ателье
- виготовлення ексклюзивного одягу 

та аксесуарів з вовни,
- індивідуальний пошив одягу,

- ремонт одягу

вул. 600-річчя, 15
Тел.:(098) 22-14-974, 

(063) 19-05-903
www.ziannurova.net

Професійна хімчистка одягу
вул. Замостянська, 26 (БП 

«Ювілейний, 
1-й пов.)

Тел.:(067) 430-46-71,
 (0432) 27-80-72

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

коврів, меблів, диванів.
Мийка вікон та вітрин.

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

 ХІМЧИСТКИ.КЛІНІНГ51

«Леді-Ю»
Ательє по пошиву ексаклюзивного одягу «Леді-Ю»

- індивідуальний підхід до замовника
- вибір тканини та декору з дизайнером

- вишивка бісером, нитками, нанесення гарячо-
го та холодного батику на тканину

вул. Келецька, 53, 4 поверх
тел.: (096) 737-65-47

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ. РЕМОНТ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ52

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

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

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 16

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

СЕРВІС-ЦЕНТР

 Витратні матеріали
- Оргтехніка

- Послуги по заправці
та відновленню картриджів

- Ремонт оргтехніки

вул. Хмельницьке шосе, 13 
(каб. 113)

тел.: (0432) 60-34-21
(098) 799-60-19

www.dataprint.vn.ua
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  ОХОРОННІ ФІРМИ, СИСТЕМИ  
  ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ53

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

3G, 4G. Системи звуку та оповіщення.

вул. Академіка Янгеля      
(Фрунзе), 52

тел.: (096) 879-29-29,
          (097) 767-84-82www.starsat.com.ua

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

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

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

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

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

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

ВІДЕОНАГЛЯД. 
ОХОРОННІ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Запрошуємо до співпраці будівельні організації

вул. Замостянська 
(50-річчя Перемоги), 26

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

(067) 430-10-00
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РИТУАЛЬНІ ВИРОБИ54

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ55
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Вінницька міська ритуальна служба
Комбінат комунальних підприємств

Повний комплекс ритуальних товарів та послуг

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

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

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

Цілодобово

   ПОЛІГРАФІЯ. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА. 56

Всі види поліграфічних послуг та 
сувенірної продукції

вул. Порика, 7
тел.: (0432) 32-70-70

32-70-77, 32-70-78

Друк креслень –

ПЛОТЕР
ОПЕРАТИВНИЙ ДРУК форматів А0-А4.

Можливий дистанційний друк та безготівковий 
розрахунок. Прошивання, складання проектів. 

plotter_plus_vin@ukr.net

ул.Некрасова, 25 
оф. 216

(098) 029 39 77
(063) 426 30 70

 

Дизайн. Зовнішня реклама. 
Оформлення фасадів. Поліграфія.

Широкоформатний друк.
Матеріали для реклами

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

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

e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua
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ФОТОСТУДІЯ
Весільне фото,  Lovestory, студійні та ви-

їздні фотосесії, виготовлення фотокниги, 
випускні альбоми

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

ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА57
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ТАМАДА 
ОКСАНА

Професійне проведення весіль, юві-
леїв, корпоративів та інших свят. 

Яскраво, незабутньо, сучасно!
Тел.: (067) 790-52-35

ВЕДУЧА 
АКСЕНІЯ

 Працює гарна команда професіона-
лів: жива музика, діджей, різнома-

нітна шоу-програма, відео, фото.

(093) 101-72-70
(097) 228-40-36

www.facebook.com/
akseniyawedding/

інста akseniya_balickaya

ВЕДУЧІ СВЯТ. ТАМАДА. ШОУ-ПРОГРАМА58

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв. 
випускних вечорів

тел.: (067) 432-37-81
(063) 280-66-31

Тамада Наталія Савчук
Ведуча Весела Душевна Співуча

Тел.: (096) 77-64-855,
          (093) 05-95-590

ВЕСІЛЬНІ САЛОНИ59
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ВЕСІЛЬНИЙ КОРТЕЖ60

  ТОРТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.  ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ.   
  ОФОРМЛЕННЯ СВЯТ61

Солодощі та випічка. 
Торти на замовлення

вул. Шмідта, 32
тел.: (0432) 55-21-94

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

САЛОНИ КРАСИ. 
ПЕРУКАРНІ. КОСМЕТИКА62
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Жіночий та чоловічий зали, манікюр, 
педикюр, нарощування нігтів, наро-

щування вій, візаж.

Площа Шкільна 1
(094) 903 98 04
(0432) 69 58 04

Художнє татуювання. Корекції, перекрит-
тя неякісних татуювань.

Безкоштовна консультація.
Індивідуальний підхід

вул. Ак. Ющенка, 8
(093) 943-24-49

інстаграм
 black_mold.vin_

tattoo

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

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

instagram.com/cherevatovaolia

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

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

Обучение. Магазин. BARBERSHOP

ул. Келецкая, 1
тел.: (067) 274-91-48

www.tattoo.vn.ua

салон 
краси 

«ОКСАМИТ»

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

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

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

пудрою. Малюнок, дизайн. Педікюр. Усі види макіяжу

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

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

instagram.com/salon_
oksamit

 ТОВАРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ63

Найширший асортимент
Продукція інтимного характеру, еротична 

білизна, косметика з феромонами.
Найкращі подарунки для закоханих

вул. Театральна,7,
вул. Некрасова, 65

тел.: (050) 451-87-19,
(095) 101-33-36
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ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ64

РЕСТОРАНИ. БАРИ. КАФЕ65

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
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

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

РЕСТОРАН 
ФАТА
МОРГАНА

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

паркування. Українська та європейська 
кухня. Чудове місце Вашого відпочинку 

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

69-11-90
(067) 715-97-67
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Велика зала, мала зала, літня площадка. 
VIP-номер для молодят.

Подаруйте собі незабутню 
атмосферу свята!

www.prestigehall.vn.ua

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

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

Банкеты, комплексные обеды, 
VIP-комната, корпоративы, 

свадьбы, гриль-меню

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

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

Ресторан з літньою терасою.
Боулінг. 

Більярд російський та американський.

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

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

Вишукана українська та європейська 
кухня.  

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

вул.
Салтикова-Щедріна, 

131
(098) 003-88-30

САУНИ66

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

Працюємо цілодобово!

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

МАРСЕЛЬ
2-ва банкетних зали на 40чол., 2-ва 

VIP-зали на 20 чол. 
Кейтерінг. 

Українська та Європейська кухні.

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

«Аквамарин» - 
спортивный комплекс  для всех!

Индивидуальный подход – 
наш имидж! 

ул. Острожского, 55
тел.: (0432) 61-73-84
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сауна
«Дар’я»

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

кімната відпочинку

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

(063) 937-01-03

ГОТЕЛІ67

Готельно-ресторанний комплекс  «Версаль».
Комфортні номериза найкращу ціну у Вінниці.

Від 150грн. Ресторан місткістю від 2 до 60 
місць, і залами на різний смак.

м. Вінниця 
вул. Д. Нечая, 250

(067) 433-30-26
hotel-versal.com
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  ТЕАТРИ.  КІНОТЕАТРИ68
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МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
МЕДИЧНІ ТОВАРИ69

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

тел.: (0432) 57-61-34, 
67-10-42, 

(063) 274-09-54
Пропонуємо повний спектр УЗД для всіх 

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

кваліфікований персонал.

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

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

medilux.com.ua

Оборудование для 
домашнего оздоровления

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

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ 
Здоровий хребет та суглоби 

без операцій та ліків

пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

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

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

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

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

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

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

вул. Радіона 
Скалецького, 15-А

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

Сімейний лікар Бичик Анжеліка Василівна
Консультації з багатьох питань в одного 
спеціаліста ( також по Viber та skype)

Обстеження,  лікування, виїзд до пацієнта

вул. Пирогова, 119
тел.:(097) 589-75-53

Ліцензія №19/2202-М
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Медичний центр лікування
захворювань хребта.

Висока якість перевірена головним редактором.

вул. А. Кримського 
(Ленських Подій), 50

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

www.kovalenko.vn.ua
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  ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА70

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ 
ЕВСЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

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

тел.: (067) 426-64-49
(093) 089-40-82

www.evseeva.in.ua

Чумаченко 
Вячеслав

Владимирович

Винницкий семейно-консультативный 
психоаналитический кризисный центр. 

Сексолог, психолог-психотерапевт. 

тел.: (0432) 57-91-40,
59-71-54,

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

Шпортун Оксана 
Миколаївна

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

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

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

професій.

тел.:  (097) 796-62-76 

Деркач 
Оксана Олексіївна

ПСИХОЛОГ

Кандидат педагогічних наук, доцент 
практичний психолог, арт-терапевт

ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА  СІМЕЙНІ  КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 ДЛЯ  ДІТЕЙ  ТА  ДОРОСЛИХ. ТРЕНІНГИ

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

e-mail: derkach_art@
ukr.net

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА.
ЗООТОВАРИ71

Ветеринарная клиника.
Предоставляем помощь домашним животным.

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

Хмельницкое шоссе, 
103-А

тел.: (093) 411-21-21
(068) 609-01-01

www.viphvist.com.ua

Вінницький 
ветеринарний центр

«ЮПІТЕР» 

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

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

Виклик лікаря (067) 430-94-91

вул. Нансена, 1А,
(067) 430-80-25

вул. Костянтина 
Василенка, 16

тел.: (067) 430-80-28 
(0432) 60-20-33
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Все виды ветеринарных услуг: 
терапия, лабораторная диагностика, 

вакцинация, хирургические вмешательства, 
послеоперационная реабилитация, 

стационарное содержание

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

(096) 265-09-99
Лицензия АЕ № 191860 

от 07.06.2013
ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Лікування та профілактика захворювань. 
Хірургічні операції. Консультації.

Працюємо з 900 до 1800

Сб.-Нд. з 1000 до 1500

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

(067) 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 1/2 600/790

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

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

Блок на обкладинці (1 сторінка) 40 3 1 1200

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

Перша сторінка в довіднику 225 3 1 890

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

Друк візиток (1000шт.) від 350

Друк флаєрів (1000шт.) від 450
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