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Будівництво. Робота. 
Нерухомість. Авто. 
Послуги.
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оголошень у номері

15-85
Подайте оголошення за телефоном

Магнитные поля способны 
побеждать болезни

Наше місто

Наше місто

Магнитотерапия поможет вернуть и 
сохранить здоровье Стр. 19

Очистить Житомир в мэрии 
доверили... житомирянам

Чиновники же "взвалили" на себя 
функции "контроля и координации" 
Стр. 4

В поликлиниках уверяют, что 
«благотворительные взносы» не являются 
обязательной платой за услуги, а лишь 
«добровольной помощью» пациентов

Стр. 2

Медики не «вымогают», 
а «очень просят» денег

Ілля Рєзник:
«Мій оберіг - 
годинники Путіна»

Блок TV
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Зараз комісія вибирає з 300  
будинків 15 "щасливчиків"
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Медики не «вымогают» у пациентов деньги, 
а просто «очень просят»

Резонанс Что скрывается под видом «благотворительности» в поликлиниках? 

Цифра тижня

На  
31,9 %
знизився в Житомирі рівень захворюваності на грип на 
ГрВІ після 18 березня. Медики запевняють, що ситуація 
вже є неепідемічною

«В житомирских 
поликлиниках зани-
маются откровенным 
вымогательством! За 
обычные анализы при-
ходится платить по 20 
гривен!

Такими жалобами в 
последнее время нашу 
редакцию житомиря-
не просто завалили. В 
большинстве случаев 
жаловались на поли-
клинику №2 на ул. Л. 
Украинки. Мол, там 
вообще без денег туда 
даже идти нечего.

— Там не платить 
за анализы можно в 
одном случае – если 
ты член «Ликарняной 
кассы», - рассказал па-
циент поликлиники 
Юрий Прощенко. – Так 
что мне пришлось пла-
тить. Иначе никак.

Как выяснили жур-
налисты «20 хвилин», 
пациентам поликлини-
ки действительно при-
ходится платить. Соб-
ственно, этого никто 
и не скрывает. Правда, 
все платежи оформля-
ются как «благотвори-
тельный взнос». Даже 
квитанции выдают.

И хотя, как известно, 
благотворительность – 
дело добровольное, но, 
как уверяют посетители 
поликлиники, не в этом 
случае.

А вот сами медики 
ситуацию описывают 
совершенно по-другому. 
Мол, никто ни у кого ни-
чего не «вымогает». Хотя 
всё же «очень просят».

— Благотворитель-
ный взнос – это толь-
ко благотворительный 
взнос. Человек если 
хочет – платит. Нель-
зя говорить, что это в 
обязательном порядке, 
-прокомментировала 
зам. главврача ЦГБ №2 
по амбулаторно-поли-
клинической работе 
Людмила Бондаренко. 
- Учитывая то, что ре-
активы очень дорогие, а 
государство нас ими не 
обеспечивает, мы про-
сим население оказать 
благотворительную по-
мощь. Сумма неболь-
шая, до пяти гривен. 
Это только стоимость 
самого реактива. Даже 
если человек запла-
тит гривну, то за это 
тоже большое спасибо. 

Практически во всех 
кабинетах, куда человек 
обращается, у нас су-
ществует такая форма 
работы – мы просим  
привлечения благо-
творительной помощи 
населения. А если наш 
пациент не в состоя-
нии оказать небольшую 
благотворительную по-
мощь, оплатить те же 
реактивы, это вовсе не 

означает, что ему отка-
жут в медицинской по-
мощи. Просим всех, а 
платит только тот, кто 
может. Мы сами не в 
восторге от такой фор-
мы работы. Но у нас 
просто нет другого вы-
хода.

Другого ответа мы 
и не ожидали. Но зато 
теперь любой пациент 
поликлиники, который 

по какой-то причине 
не может (или не хочет) 
платить «благотвори-
тельный взнос», сможет 
воспользоваться правом 
на «бесплатную медици-
ну». Правда лучше иметь 
при себе эту статью. 
Чтоб, если будут «очень 
настойчиво просить», 
ткнуть пальцем в соот-
ветствующую цитату.

Диана Минаева

За анализы пациенты «расплачиваются» благотворительными взносами

в Житомирі капітально відремонтують  
15 багатоповерхівок

В Житомирі плану-
ють капітально відре-
монтувати 15 багато-
поверхівок. Які саме 
— поки невідомо, адже 
аварійних будинків в 
Житомирі на порядок 
більше.

Відбором займа-
тиметься спеціальна 
комісія. Про це пові-
домив на нараді кому-
нальників заступник 
міського голови Мико-
ла Боровець. Саме він і 
очолює спецкомісію.

— Перед комісією 
стоїть дуже важке за-
вдання — відібрати 15 

будинків, які найбіль-
ше потребують ремон-
ту. В нашому списку на 

розгляді їх більше 300. 
Єдиним і найважливі-
шим критерієм відбо-
ру стане критичність 
стану будинку і необ-
хідність капремонту. 
Ми будемо виїздити 
на місце і обслідувати 
кожен будинок, якщо 
необхідно, - сказав Ми-
кола Боровець.

« Щ а с л и в ч и к і в » 
оголосять після закін-
чення роботи комісії. 
Коли це буде, Боровець 
поки сказати не може 
— адже роботи попе-
реду ще багато.

Валентина Мегера



http://zt.20minut.ua/
news/10194806 
Обсуждаем на сайте
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Нова карта-довідник стане надійним інтерактивним помічником для житомирян
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ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКАПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

• Гарантія- 3 роки
• Найвигідніші ціни
• Усі види сервісу

• Гарантія- 3 роки
• Найвигідніші ціни
• Усі види сервісу
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Працюємо без вихідних
з 10 до 19 години  
Працюємо без вихідних
з 10 до 19 години  

Город «благоустраивают» 
за счет предпринимателей

На март месяц со-
трудники «Инспекции по 
благоустройству» Жито-
мира запланировали со-
ставить 70-80 протоко-
лов административных 
нарушений. 

Об этих планах по-
ведал на исполкоме 
начальник инспекции 
Александр Гуменюк по-
сле того, как мэр посето-
вал на низкие показате-
ли в их работе. 

Количество состав-
ленных протоколов за 
февраль ниже, соот-
ветственно и штрафов 
меньше. Вряд ли в конце 
марта снова на улицах 
города появятся сугро-
бы снега, за которые без 
проблем можно будет 
оштрафовать первого 
попавшегося предпри-
нимателя.

— Смысл нашей ра-
боты не в том, чтобы 
наказать, а в том, что-

бы предупредить, - за-
явил Александр Гуме-
нюк. – Отрадно видеть, 
как люди реагируют 
на наши замечания и 
устраняют указанные 
недостатки.

Ничего удивительно-
го, тем более, что такое 
«замечание» обходится 
предпринимателю при-
мерно в восемьсот гри-
вен. И, как говорится, 
«торг здесь не уместен». 

Раз пришли инспек-
торы из «Благоустрой-
ства», будь добр, заплати 
штраф. 

Так что, господа 
предприниматели, го-
товьтесь. Март пока не 
закончился, а обещан-
ный план выполнять 
надо.

Диана Минаева

Весь Житомир на вашому ПК
В квітні цього року 

інформаційна компа-
нія «ГІС-Україна» пре-
зентувала програму 
– карту-довідник «ГІС-
Житомир».

Унікальність проек-
ту полягає в об'єднанні 
електронної карти 
Житомира з базою 
інфраструктури та 
бізнес-об'єктів міста. В 
карті-довіднику лише 

свіжа інформація, що 
забезпечується постій-
ним щомісячним онов-
ленням інформаційних 
баз довідника.

К а р т у - д о в і д н и к 
можна безкоштовно за-
вантажити на офіційно-
му сайті www.UkrGIS.
info.

Н а й г о л о в н і ш е , 
“Карта-довідник «ГІС-
Житомир»” – Ваш ін-

терактивний помічник, 
що дозволить швидко 
і ефективно знайти по-
вний спектр інформації 
в незалежності, чи то по-
шук фірми, послуги чи 
адміністративної будівлі.



наше місто Середа, 30 Березня 2011

Подметать город будут житомиряне, 
а чиновник «не осквернит своих рук метлой»

Наш опрос:
какая новость минувшей недели взволновала вас больше всего?

A-4
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Смех и грех В мэрии создают видимость бурной деятельности по уборке города

Пока мы будем убирать город, чиновники нас будут "контролировать"

http://zt.20minut.ua/
news/10194784 
Обсуждаем на сайте

Наталья Линская,  
офис-менеджер:

— Очень впечатлил, 
причём негативно, 
перевод часов. за 
столько лет пора бы и 
привыкнуть. на работу 
идти не хочется, тяже-
ло просыпалась. Мое-
му сыну повезло – он 
учится во вторую сме-
ну. а я себя чувствую 
просто отвратительно. 
недомогание, рассе-
янность, работать не 
хочется. я против пере-
вода часов. Пусть уже 
переведут в последний 
раз, как в россии, и 
оставят, как есть.

Дмитрий Кушниров, 
сотрудник радио:

— арест Кучмы. я 
сомневаюсь, конечно, 
что это можно назвать 
триумфом отече-
ственного правосудия. 
Скорее всего, просто 
произошло то, что 
давно является оче-
видным для всех. Мне 
что-то подсказывает, 
что наше общество 
каких-то подобных 
шагов ожидало уже 
давно, и наконец-то 
это случилось. Чем за-
кончится – не понятно. 
но, во всяком случае, 
пока вот так.

Сергей Харчук,  
юрист:

— Меня мало что впе-
чатляет. Всё прогнози-
руется. «Порадовало» 
то, что «упал» единый 
реестр судебных 
решений, а перед этим 
«упал» единый реестр 
юридических лиц. Всё 
уже возобновили, но 
переписали по-новому. 
насколько я заметил, 
около полумиллиона су-
дебных решений просто 
пропало. я уверен, что 
это не случайность, а 
спланированная акция. 
Именно так скрывают 
массовое рейдерство.

Всеволод Дубінін, 
радіоведучий:

— Останній тиждень 
просидів на роботі 
і в неті. Вразила 
неймовірно шалена 
активність житомирян 
у соціальних мережах. 
Щойно в офіційного 
сайту радіостанції 
з'явилася група як до 
неї долучилося більше 
людей, ніж загальна 
аудиторія сайту. І ще 
досі не звик до подо-
рожчання проїзду в 
електротранспорті. І 
більш нічого такого не 
було взагалі.

Ігор Шурпан,  
співробітник книгарні:

— Минулого тижня 
ми ходили з доч-
кою в драмтеатр на 
театралізоване дійство 
«Театр як провокація». 
дуже сподобалось, 
багато позитивних 
емоцій. Минулого тиж-
ня ця подія в Житомирі 
мені найбільше 
запам'яталась. Тепер 
от з нетерпінням 
чекаємо на травневу 
прем’єру «Король-
Олень». Теж має бути 
цікаво.

— Членам исполко-
ма не надо бояться, что 
они будут подметать. Вы 
будете нашими глазами, 
людьми, которые будут 
приносить каждую пят-
ницу кратенький отчёт, 
- так заместитель мэра 
Николай Боровец успо-
коил городских чинов-
ников, обеспокоенных 
предстоящей общего-
родской уборкой.

Работники мэрии 
решили «не осквер-
нять рук» метлами и 
граблями. Убирать го-
родские улицы будут 
предприятия, частные 
предприниматели, об-
щественные организа-
ции и добровольцы. В 
том числе, школьники 
и студенты. Чиновники 
же возложили на себя 
архиважные функции 
- регулировать, коорди-
нировать, разъяснять 
значимость и необходи-
мость, а также планиро-
вать и прочее. 

— Самое важное се-
годня для нас – это уяс-
нить значимость задачи 
каждого жителя города 
– какая его роль в том, что 
он должен сделать, чтобы 
действительно наш город 
стал привлекательным, 
уютным и красивым, - за-
явил на исполкоме заме-
ститель мэра Николай 
Боровец. – Поверьте, ни-
кто не приедет подметать 
Житомир. И я очень хотел 
бы, чтобы мы все стали па-
триотами. Место найдётся 
для всех. Я убеждён, что в 
этой теме можно зарабо-
тать и много дивидендов 
– и почёта, и уважения. 

После того, как все 
«уяснят задачу», члены 
исполкома начнут разъ-
яснять непосредственно 
план действий. Собствен-
но, заседание исполкома, 
на котором обсуждал-
ся вопрос предстоящей 
общегородской уборки, 
представлял собой «гово-
рильню о планировании 

предстоящей говориль-
ни об уборке». «Гениаль-
ные перлы» из уст чинов-
ников вылетали как из 
рога изобилия. Напри-
мер, вот этот:

— Буквально на сле-
дующей неделе будет 
проведено шесть рабочих 

совещаний с разными 
руководителями разных 
отраслей и субъектами 
хозяйственной деятельно-
сти, - сообщил Николай 
Боровец. – Для чего? Для 
того, чтобы вручить им 
проект письма – просьбы 
с привлечением к работе.

В общем, «ля-ля-ля» 
ни о чем. Но видимость 
бурной деятельности 
чиновники уже создали.

Диана Минаева
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Влада зробила на копійку, 
а похвалилася на мільйон

ЖитоМиРяН ВеРбують 
іНозеМНі СПеЦСлуЖби
Управління СБУ в 
Житомирській області 
викрило три випадки, коли 
іноземні спецслужби нама-
гались завербувати наших 
земляків. Про це повідомила 
прес-служба УСбУ. Крім того, 
наші контррозвідники попере-
дили понад 30 спроб витоку 
секретної інформації.
Про це та інше йшлося під 
час святкування 19-ї річниці 
створення Служби безпеки 
України. 
наразі, ця спецслужба не 
обмежується лише по-
люванням на шпигунів. 
Житомирські СБУшни-
ки активно протидіють 
організованій злочинності, 
контрабанді і навіть 
кібернетичній злочинності. 
наприклад, за минулий 
рік працівники управління 
знешкодили групу осіб, які 
займались легалізацією 
фальшивої іноземної валюти 
шляхом протиправного втру-
чання в роботу міжнародної 
електронної платіжної 
системи.

На піар своєї ді-
яльності облдержад-
міністрація витратила 
торік аж мільйон гри-
вень. При цьому на 
реальні потреби, як, 
наприклад, розвиток 
а гр о п р ом и с л о в о го 
комплексу – лише 230 
тисяч.

Такі цифри опри-
люднив під час прес-
конференції народний 
депутат України Сер-
гій Пашинський.

Нардеп звинува-
чує обласну владу у 
неефективному вико-
ристанні бюджетних 
коштів.

— Торік в області 
недофінансування від-
чули заклади медици-
ни - 13 млн гривень, та 
освіти - 10 мільйонів 
гривень відповідно. 
Натомість 500 тисяч 
гривень в обласному 
бюджеті закладено на 

ремонт одного сіль-
ського клубу! І це в той 
час, коли негайного 
ремонту потребують 
десятки шкіл і садоч-
ків області. Я звичайно 
розумію, що керівни-
цтву області необхідно 
купувати нові авто-
мобілі, але це потріб-
но робити лише тоді, 
коли скрізь все буде 
зроблено, - додав де-
путат.

Нагадаємо, що 
17 березня, за клопо-
танням губернатора, 
облрада прийняла рі-
шення виділити 250 
тисяч гривень для 
придбання службо-
вого авто заступнику 
губернатора. А рік 
тому для самого Сер-
гія Рижука службовий 
автомобіль придбали 
майже за півмільйона 
гривень.

Юлія Демусь
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Житомирский Капитан очевидность 
собирает свою команду

Фельетон заместитель мэра дал фору своему шефу по «гениальности» своих высказываний

Житомирский Капитан 
Очевидность (он же – мэр 
Житомира) продолжает радо-
вать жителей города новыми 
перлами. Как говорится, «ни 
дня без строчки». Обо всём – 
об уборке города, об отноше-
ниях с предпринимателями, о 
воспитании детей и, конечно 
же, о себе.

не отстаёт от нашего Кэпа и 
его команда. но если вы-
сказывания мэра вызывают 
желание дискутировать, то 
шедевры его заместителя 
просто вгоняют в ступор. Так 
что теперь, по возможности, 
мы будем печатать «перлы» 
не только самого Кэпа, но и 
его команды.

Вадим Павлюк

ка
ри

ка
ту

ра
  в

ас
и

л
я 

  в
Оз

ню
ка

- я не хочу сьогодні 
робити якусь піар-акцію (з 

загальноміського прибирання – 
ред.). я про це говорив при підготовці 

рішення, що це не має мати одноразову 
якусь красиву назву. Колись були суботники, 
потім були толоки. давайте говорити про 

санітарний благоустрій міста, чистоту 
нашого міста. якщо хочете, був колись 

чистий четвер і він залишається 
в свідомості багатьох 

людей.

В.П. – Ну вот, опять – «давайте говори-
ти». Давайте уже делать! Без всякого 
пиара 14 апреля я выйду на уборку 
города. Не желаете присоединиться и 
«померяться вениками»?

В.П. – Кэп, Вы этим любуетесь, что ли? 
А вот мне больше нравятся городские 
пейзажи, на которых прибрано, нет ям 
и штукатурка не сыпется. 

В.П. – А я всегда наивно считал, что 
более доходчиво донести свою пози-
цию может не лыжник, а боксер. А если 
серьёзно, то Вы, Кэп, идеалист. Даже в 
самых развитых странах уборщицы и 
дворники до сих пор востребованы…

В.П. – Ну, прям классика – «если кто-то 
где-то там у нас порой…». Я надеюсь, 
что Вы, Кэп, хотя бы знаете КТО они?

- якщо дитина на-
вчилась сьогодні на уроках 

фізкультури їздити на ковзанах, 
то вона в суботу-неділю просить 

батьків і друзів піти, щоб показати свої 
досягнення. якщо дитина буде долуче-
на до прибирання того ж сміття, в тому 

числі фантиків, пакетів і так далі, вона 
потім старшим скаже «не сміти, бо 

ми там вчора прибирали».

- я хотів би, щоб 
наш авторитет ріс в сто-

сунках з підприємствами. з тими 
напівлегалами. Бо вони сьогодні орен-
дували невідомо де, сплачують невідомо 

куди, люди працюють нелегально, що 
вони там роблять – ніхто не знає.

«Шедевр» из уст чиновника
Для меня было две загадки – как 
мыслят женщины и что пишут 
врачи в рецептах. Теперь по-
явились еще две – о чем говорит 
заместитель мэра и понимает ли 
он сам, что говорит? Мне сложно 
представить образ мышления 
человека, сформулировавшего 
и выдавшего следующую тираду 
(записано дословно с диктофон-
ной аудиозаписи).

Николай Боровец, зам. мэра 
Житомира:

- я прекрасно собі 
усвідомлюю, що плани 
заходів, вони існували 
до цього часу і будуть 
існувати завжди. але наше 
засідання виконавчого 
комітету і розпорядження 
міського голови сьогодні 
ставить за мету важливе 
усвідомлення важливості 
організаційного моменту, 

матеріально-ресурсного і 
фінансового забезпечення 
і контролю за доведеними 
завданнями, і контролю за 
тим станом, який ми маємо 
у нашому місті. От якраз і 
ті задачі і цей системний 
підхід до цього підходу, 
сьогодні відображається у 
тих заходах, які ми з вами 
розглядаємо. 

- Коли став 
міським головою, зовсім 

по іншому їздиш по місту. Бо 
дивишся де не прибрано, де 

яма, де якась штукатурка 
сиплеться.
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Участь у змаганнях з фігурного водіння авто може взяти кожен житомирянин
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Житомирські автолюбителі зможуть 
взяти участь у чемпіонаті україни 

Гонки В Житомирі відбудуться змагання із швидкісного фігурного водіння

Регистрация

заявки  
на участие в 

гонках можно 
оставлять 

по телефону

096 567 93 12 

Валерий  
Владимирович 

Попов

Вперше за останні 20 
років в Житомирі відбу-
дуться змагання з контр-
аварійної підготовки і 
швидкісного фігурного 
водіння. Вже 10 квітня 
на Соборному майда-
ні водії зможуть про-
демонструвати всі свої 
навички і майстерність. 
Шість кращих учасни-
ків потраплять в збірну 
області по автоспорту і 
представлятимуть наше 
місто на Чемпіонаті 
України в Києві 23-26 
квітня. 

Але найцікавіше, що 
взяти участь у змаганнях 
і, відповідно, отримати 
унікальний шанс розпо-
чати спортивну кар’єру 
може кожен, хто має 
таке бажання, водійські 
права і автомобіль. По-

трібно лише подати 
заявку і пройти відбір. 
Організатори обіцяють, 
що дадуть можливість 
показати себе всім. 

— В Житомирі вже 
20 років не було поді-
бних змагань, профе-

сійних гонщиків в нас 
немає. Але я хочу від-
родити автомобільний 
спорт і дати дорогу мо-
лодим водіям, - розпо-
вів журналістам газети 
«20хвилин» організатор 
змагань, керівник жито-

мирського автоклубу і 
заслужений автогонщик 
СРСР Валерій Попов. 
- Запрошую на змаган-
ня всіх, хто має водій-
ські права і автомобіль. 
Не обов’язково свій. Це 
може бути автомобіль 

підприємства. На одній 
машині можуть виступа-
ти до трьох спортсменів. 
Їздити ж одночасно вони 
не будуть, тому проблем 
не має виникнути. І та-
кож не вживати алкого-
лю, бо перед змаганням 
буде перевірка в лікаря. 

Всі, хто подасть за-
явки на участь і пройде 
відбір, зможуть взяти 
участь в безкоштовному 
тижневому курсі під-
готовки по фігурному і 
контраварійному водін-
ні, який проводитиме 
сам Валерій Попов.

Сергій Роздум

Умови змагань
змагання відбуватимуться в двох 
категоріях — до 2000 кубів і більше 
2000 кубів.  Водії повинні будуть на 
швидкість проїхати декілька етапів: 
спочатку через габаритні ворота, 
потім - переніс кільця, заїзд на 
стоянку заднім ходом, заїзд в бокс, 
заїзд в обмежений бокс, проїзд 
колії, пеньків, змійка переднім, а 

потім заднім ходом. Коли всі прой-
дуть цей етап фігурки, то 10 кращих 
водіїв в кожному класі будуть 
«крутити» бочки — це швидкісне 
фігурне змагання, де можна легко 
заплутатись. Організатори плану-
ють, що на старт вийде понад 50 
спортсменів.
В обласному центрі спортивний 

захід вже підтримали міський 
голова, мережа автомагазинів і 
деякі станції техобслуговування; ці 
організації виставили свої команди. 
на змагання має приїхати голова 
федерації автомобільного спорту 
України Євгеній альфредович 
Червоненко і відомі гонщики Олек-
сандр Салюк та Леонід Леонов. 

валерий Попов: «я хочу створити найкращу школу в Європі»

Змагання 10 квітня 
— це лише початок від-
родження автоспорту на 
Житомирщині. Валерій 
Попов має серйозні пла-
ни на майбутнє. Минуло-
го року він зареєстрував 
Житомирську обласну 
громадську організацію 
«Автоклуб імені Володи-
мира Артемовича Попо-
ва». Далі планує зробити 
кращу школу в Європі. 

— Все розпочалось з 
мого батька Володими-
ра Попова, - розповідає 
Валерій. - Він ще в 1959 
році починав весь автомо-
більний спорт в Україні. 
Тоді він виграв Чемпіо-
нат області по автокросу 
на Перемозі М-20. В 1960 
році він виграв Чемпіонат 
України В тому ж році 
його запросили в коман-
ду по авторалі на чемпі-
онат Радянського Союзу, 
яка стала чемпіоном Ра-
дянського Союзу. А вже за 
рік батько отримав звання 
майстра автомобільного 
спорту. Потім були інші 
перемоги. Кинув він цей 
спорт в 1977 році — хо-
тів дати дорогу молодим 

спортсменам. Але вихо-
вав чимало гонщиків. Це 
була насправді унікальна 
людина. 

— А коли Ви почали 
займатись автоспортом?

— В 1965 році я вже 
був срібним призером 
чемпіонату Радянсько-
го Союзу по шосейно-
кільцевим гонкам, а мій 
батько був чемпіоном. 
Потім почала змагатись 
моя дружина, Алла По-
пова. В результаті вона де-
сять років підряд ставала 
чемпіонкою Радянського 
Союзу в конкурсі про-
фесійної майстерності на 
ГАЗ-2410 і восьмикратною 
чемпіонкою Радянського 
Союзу по змаганню ДО-

САФ на жигулях. А в 1991 
році спорт розвалився як 
і Союз. 20 років його не 
було. Батько помер. Я ви-
рішив зробити автоклуб 
його імені. І це перше 
змагання.

— Зараз вирішили 
все відродити?

— Я вважаю, що за 
молодими — майбутнє і 
нам потрібно вливатись в 
Європу. Тому ми хочемо 
побудувати найбільшу і 
найкращу в Європі дитя-
чо-спортивну школу тех-
нічних видів спорту. Там 
буде і картинг і шосейно-
кільцеві гонки і авторалі. 
Потрібно, щоб діти почи-
нали з картинга, на який 
плануємо набирати дітей 

з 12-13, максимум 14 років. 
Далі відбирати кращих і 
тренувати їх по правилам 
дорожнього руху, будемо 
готувати по знанню ма-
теріальної частини, щоб 
вони були технічно підко-
вані, щоб могли картинги 
готувати на змагання. І, 
звісно, будемо готувати 
їх до участі на ралі, на 
шосейно-кільцеві гонки. 
Якщо все організувати, 
то вони матимуть мож-
ливість виступати навіть в 
найкращих клубах Євро-
пи. В нас же надзвичайно 
талановиті люди. Поки 
ми плануємо влаштувати 
змагання 10 квітня і пра-
цювати далі.

Сергій Роздум
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Гроші Випускники розуміють, що знайти роботу буде складно

«У нас є велика база ро-
ботодавців та безліч вакан-
сій. Але, на жаль, зараз не 
потрібні соціальні педагоги 
та є лише 2 вакансії пси-
холога», - з цими «опти-
містичними» словами 

до студентів-випускників 
соціально-психологічно-
го факультету звернулась 
Любов Солопій, директор 
одного з житомирських 
кадрових агентств. 

Власне «Ярмарок ва-
кансій», який для жи-
томирських студентів 
24 березня влаштували 
представники кадрових 
агентств та центру зайня-
тості, мав би показати 
перспективи працевла-
штування випускників. 
Проте, ніхто кривити ду-
шею не став, організатори 
чесно сказали – роботи 
для студентів мало, хоча 
знайти її все ж можливо.

— На даний момент, 
на обліку перебуває 
близько 300 випускни-
ків ВНЗ, які знаходять-
ся в процесі пошуку 
роботи, - сказала пред-
ставник обласного цен-
тру зайнятості Лариса 
Голімбевська. - Процес 
оформлення до центру 
є досить простим. Проте 
студентам, які навчалися 

на державному замов-
ленні потрібна довідка 
про самостійне працев-
лаштування з відмовою 
від роботодавця

Наразі, й самі студен-
ти не мають зайвих ілю-

зій. Дехто з них вже не 
раз стикався з пошуком 
роботи і зрозумів, що 
це не такий вже й лег-
кий процес як здається. 
Мати диплом - не озна-
чає забезпечити собі без-
турботне майбутнє. 

— Я неодноразово сти-
калась з пошуком роботи, 
і все безрезультатно, - по-
жалілася студентка 4-го 
курсу Марина. - Мало хто 
хоче брати на роботу сту-
дентку, яка закінчує уні-
верситет і не має досвіду 
роботи. А знайти роботу 
ще й за спеціальністю – із 
області фантастики. Про 
заробітну плату я взагалі 
мовчу: навчатися стільки 
років в університеті, щоб 
потім працювати за мізер, 
не хочеться нікому. А де ві-
зьметься досвід у студент-
ки? Навіть якщо і є амбіції 
та бажання – цього замало.

Представники центру 
зайнятості відмітили, що 
головною проблемою 
працевлаштування сту-
дентів (навіть з вищою 

освітою) є те, що на ринку 
праці є попит, в першу 
чергу, на робітничі про-

фесії (офіціанти, вантаж-
ники, прибиральники). 

Анна Антонюк

Житомирських студентів 
готують до… безробіття
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Студенти розуміють, що одного диплома - замало

Готуйся до безробіття!
документи, які потрібні студентам, для того, щоб 
стати на облік до обласної служби зайнятості:
- паспорт;
- диплом;
- трудова книжка;
- ідентифікаційний код;
- довідка про самостійне працевлаштування 
(для студентів, які навчались на державному 
замовленні).
на 8-й день після подання документів надається 
статус безробітного і виплачується матеріальна 
допомога у розмірі 510 грн на місяць. 

диплом - ще не спосіб  
забезпечити собі майбутнє 

КоВальСьКа 
ВеСНа В ЖитоМиРі
Фестиваль ковальсь-
кого мистецтва 
«Ковальська вес-
на» відбудеться в 
Житомирі в суботу, 2 
квітня. 
Організатор, Спілка 
ковалів «замкова 
гора» обіцяє влашту-
вати для житомирян і 
гостей міста справжнє 
ковальське свято. 
Глядачі зможуть оз-
найомитись з виро-
бами житомирських 
умільців, а також на 
власні очі побачити 
процес виковування - 
на фестивалі будуть 
працювати мінімум три 
горни. для всіх охочих 
проведуть майстер-
класи.
захід відбудеться у 
сквері між Соборним 
майданом і майданом 
Перемоги (в районі 
музичного фонтану).
Початок свята запла-
нований на 9.00.

http://zt.20minut.ua/
news/10194777 
Обговорюємо на сайті
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Житомир побачить «іншу україну»
об’єктив Всеукраїнська газета «день» привезе в Житомир свою знамениту фотовиставку
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Подивитись на Україну з 
незвичного ракурсу зможуть 
мешканці Житомира вже цьо-
го тижня. Всеукраїнська газета 
«День» 31 березня відкриє фо-
товиставку «День 2010».

На виставці буде представ-
лено близько 150 найкращих 
світлин від професіональних 
митців фотографії та амато-
рів-початківців, що стали пере-
можцями XII Міжнародного 
фотоконкурсу газети «День». 
Головний жанровий напрям 
цього конкурсу – жива репор-
терська зйомка, яка має на меті 
показати «іншу» Україну, як 
її бачать крізь об’єктиви своїх 
телекамер допитливі фотомис-

ливці – самобутню та супер-
ечливу, незаангажовану та від-
криту до спілкування.  

Відкриють фотовиставку 
ректор Житомирського дер-
жавного університету ім. І. 
Франка Петро Саух та голо-
вний редактор газети «День» 
Лариса Івшина.

Міжнародний фотоконкурс 
є масштабним соціальним 
проектом Всеукраїнської газе-
ти «День», що проводиться що-
річно з 1998 року. І на сьогодні в 
Україні він є визнаним законо-
давцем  високого рівня і гарно-
го смаку в жанрі репортажної 
зйомки.

Кількість та географія пред-
ставлених робіт з кожним 
роком збільшуються. Окрім 
традиційних тем конкурсу – 
«Події», «Особистості», «Укра-
їнський світ», «Життя як воно 
є», діє окрема номінація «Світ 
очима дітей», до якої надсила-
ють свої  роботи юні учасники 
до 18-ти років.

Кожен з відвідувачів Фото-
виставки зможе відчути себе 

членом журі, віддавши свій 
голос за найцікавішу, на його 
погляд, світлину. І за результа-

тами глядацького голосування 
буде оголошено переможця від 
міста Житомира.

за 12 років виставка «дня» 
побувала у десятках міст 
України. Житомир побачить 
її вдруге, це буде вже нова 
експозиція 2010 року. Вистав-
ка проходитиме за адресою 
вул. В. Бердичівська, 40, 1-й 
корп., 2-й поверх. Виставка 
триватиме до 14 квітня.
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Самые решительные проверили на себе, как работает Семейная расстановка
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Директора школ обратились 
за помощью к психологам

Ноу-хау  Педагоги на себе испытывали знаменитый метод Берта Хелленгера

новый  опыт поможет избежать 
конфликтов в школе

Чтоб научиться ре-
шать конфликтные си-
туации, часто возникаю-
щие в школах, директора 
учебных заведений об-
ратились за помощью к 
психологам.  И даже ре-
шились на себе испытать 
инновационные психо-
логические методики. 
Для этого им пришлось 
даже… стать детьми.

На личном опыте 23 
марта директора жито-
мирских школ знако-
мились с Системными 

Семейными расстанов-
ками немецкого психо-
терапевта Берта Хеллен-
гера во время семинара 
по психологии. 

Неожиданное пред-
ложение психотера-
певта Сергея Сахнюка 
рассмотреть прямо в 
зале модель конкретной 
семьи, директора пона-
чалу встретили насто-
роженно. Ведь психоте-
рапевтические сеансы 
– это что-то интимное 
и доверительное, с гла-
зу на глаз со специали-
стом. Но никак не в ши-
роком кругу коллег. 

Самой решительной 
оказалась Татьяна Мянов-
ская, заведующая научно-
методическим центром 

управления образования 
житомирского горсовета. 
Буквально за несколько 
минут она и все при-
сутствующие не только 
увидели, но и почувство-
вали ту силу, поддержку 
и любовь, которую дают 
каждому из нас его роди-
тели. При этом никаких 
«скелетов из шкафа» до-
ставать не пришлось. 

— Для меня это ново, 
и поэтому интересно, 
- поделилась впечатле-
ниями Татьяна Мянов-

ская. – Я всегда сосредо-
тачивалась в основном 
на себе. И только сейчас 
поняла, насколько мне и 
сегодня важно, что гово-
рил мой отец. Я сделала 
для себя выводы. Это 
очень полезный опыт.

— Многие директора 
в таком возрасте, когда 
родителей уже нет в жи-
вых, - рассказала органи-
затор семинара Наталья 
Шикирява, методист 
психологической служ-
бы управления образо-
вания житомирского 
горсовета. - И, зачастую, 
им очень больно прикос-
нуться к этой ситуации. 
Мы видели, что многие 
учителя просто не гото-
вы сегодня над этим ра-

ботать. Это не для всех. 
Но мы постепенно гото-
вим наших директоров к 
самосовершенствованию, 
более глубокой работе 
над собой. Я абсолютно 
уверена, что девяносто 
пять процентов проблем, 
которые имеет каждый 
наш руководитель, носят 
семейный характер. И 
они несут эти проблемы 
в трудовой коллектив. 
Для того, чтобы избе-
жать проблем, связанных 

с конфликтами в школе, 
сначала необходимо об-
ратиться к своей семье, 
разобрать её и понять. А 

это приведёт к автомати-
ческому решению про-
блем в коллективе. 

Диана Минаева

Справка
Берт Хеллингер – немецкий философ, психотерапевт, 
богослов. Широко известен как основатель фено-
менологического метода, наиболее известного как 
«системные семейные расстановки». его книги пере-
ведены на десятки языков мира. его знают на всех 
континентах земного шара – в Южной америке, СШа, 
европе, африке, азии, австралии. В этом году Берт 
Хелленгер номинирован на нобелевскую премию.
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интерн левин и певица Lilu скоро на 
3D-экранах кинотеатров нашего города 

Кино Полюбившиеся актёры предстанут перед зрителями в новом амплуа

7 апреля выходит в 
прокат художествен-
ный фильм в формате 
3D «Люблю и точка», где 
главные роли исполни-
ли Дмитрий Шаракоис 
(интерн Левин) и нежная 
блондинка, украинская 
певица Lilu. 

Съемки фильма «Лю-
блю и точка» проходили 
в Севастополе осенью, 
когда на улице стояла 
аномально жаркая пого-
да. С 31 октября, когда по 
традиции о штатив каме-
ры разбили тарелку «на 
счастье» и до последнего 
дня натурных съемок, 
которые велись на яхте 
в открытом море, пого-
да просто била рекорды 
столетия. Море прогре-
валось до +16, а солнце 
припекало, как в мае до 
+29! Погода ухудшилась 
только тогда, когда вся 
съемочная группа закон-
чила снимать на натуре и 
перешла в павильон. 

— Что-то над нами 
витало, оберегая нас, - го-
ворит режиссер картины 

Валерий Ямбурский. - 
Наш фильм – достаточно 
камерный, персонажей 

немного – два главных 
героя и пять или шесть 
второго плана. Действие 
развивается в достаточно 
замкнутом пространстве, 
и для того, чтобы постоян-
но держать в напряжении 
зрителя, нужно поста-
раться. Мы и старались. 
Мне эта задача интересна. 

— Почему фильм 
снят в 3D формате?

— Для меня стере-
оформат дает возмож-
ность зрителю дать 
эффект присутствия. 
Это магия особая. Мы 
сошлись на этом с про-
дюсером – и самим ин-
тересно получить новый 
опыт, и зрителем этот 
формат востребован. Все 
совпало – появились ре-
бята, которые своими си-
лами собрали необходи-
мую технику, и не нужно 
стало искать аппаратуру 

за границей. Когда мы 
посмотрели пробы на 
большом экране в кино-

зале, мы были приятно 
ошеломлены результа-
том и с удвоенной силой 
принялись за работу. 

Всё снимали в Сева-
стополе и Балаклаве на 
борту яхты. Уходили в 
открытое море, снима-
ли в Артбухте, на При-
морском бульваре. Мы 
не называем город в кар-
тине, но он узнаваем.

Снимать на яхте было 
интересно, хотя иногда 
качка заставляла полови-
ну группы висеть через 
борт, мы работы не пре-
кращали. Был такой мо-
мент, я на палубе кричу: 
«Мотор!» а наш звукоре-

жиссер внутри – лежит 
пластом. Я вбегаю, и по-
нимаю, что он даже не 
может нажать на кнопку. 
До смешного доходило. 
Мы ставим нос под нуж-
ным для съемки углом к 
солнцу, яхту кренит, бол-
тает на волнах, с ампли-
тудой градусов в сорок, 
Диме Шаракоису плохо, 
я предлагаю вернуться на 
берег. Но он отказывается 
и блестяще отыгрывает 
дубль. И как только зву-
чит: «Стоп! Снято!» - ему 
снова делается плохо. 

— Почему главную 
роль сыграла именно 
Lilu?

— Она подошла на 
роль. Lilu – молодец! 
Ради участия в нашем 
фильме, она передвину-
ла гастрольный тур. Она 
всего два раза покида-
ла площадку – уезжала 
дать концерт. 

О чем фильм?
авантюристка Татьяна (Lilu) заманивает в ловушку 
молодого человека, Петра, подсыпая ему клофе-
лин. но дальше происходит не совсем то, чего ожи-
дает Татьяна. Они оказываются одни посреди моря.

A-11
R1

18
92

Ф
От

О 
 з

 а
рх

ів
у 

ре
д

ак
ц

ії

"Интерна Левина" и Lilu увидят в стереоформате

Певица Lilu ради участия в съёмках фильма перенесла гастрольный тур

«Что-то над нами витало, 
оберегая нас во время съемок»
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Визажисту Наталье Семенюк идеи 
для образов приходят во сне

Наталья Семенюк любит удивлять людей, создавая для них новые образы
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Визави  Визажистка оценивает женщин на улице как профессионал

для визажиста важно не только 
правильно и красиво сделать макияж, но и 
зафиксировать проделанную работу на фото

Житомирянка Наталия Се-
менюк не просто визажист, 
она именно тот человек, кото-
рый получает удовольствие от 
своей работы, а ее творчество 
вдохновляет многих женщин 
превращать свой каждый день 
в  праздник, ежедневно  радо-
вать себя, становиться все кра-
сивее и привлекательнее, хотя 
бы просто опробовав новый 
макияж.

— С чего началась Ваша ка-
рьера визажиста, ведь образо-
вание у вас совсем другое?

— Да, по образованию я 
психолог, социальный педа-
гог… Решила стать визажи-
стом, банально наверное, но 
когда столкнулась с услугами 
визажиста (готовилась к своей 
свадьбе) и тогда поняла, что 
это моё! Человек,  который по-
мог мне стать визажистом – это 
мой любимый муж, професси-
ональный фотограф Максим 
Семенюк.  Это он меня подтол-
кнул к этому чудесному делу, я 
ему очень благодарна!

— В каком возрасте Вы 
начали экспериментиро-
вать с макияжем и на ком 
тренировались?

— Макияжем я увлекаюсь 
давно, еще  со школы (пример-
но с 8-го класса)… Тогда уже 
пробовала экспериментиро-
вать, красила только себя, так 
как косметичка была неболь-
шая и стеснялась ёё показывать 
подружкам…

— Какой стиль в макия-
же Вы предпочитаете - рок, 
диско, 40-е, 50-е?

— В повседневной жизни я 
предпочитаю естественность, 
легкий, нежный макияж, а 
что касается вечеринок, меро-
приятий, то предпочитаю де-
лать визаж под определённый 
стиль, в зависимости от наря-
дов, но всегда макияж должен 
быть необычный!

— Вдохновение Вы нахо-
дите в каждом конкретном 

человеке, а не в абстракт-
ных вещах? 

— Конечно же, ведь каждый 
человек необычайно индивиду-
ален! Бывали у меня такие си-
туации, когда запланировала 
конкретный художественный 
макияж сделать, а приходит ко 
мне модель, я тут же могу по-
менять тему макияжа, стиль, 
подобрать абсолютно другие 
цвета… Ведь понимаю, что для 
нее необходим совершенно 
другой стиль.

— Откуда Вы черпаете 
идеи для образов?

— Идеи для образов иногда 
приходят неожиданно, даже 
во сне. Также, когда листаю 
журналы, тоже может прийти 
вдохновенье.

— Когда Вы видите жен-
щин на улице, Вы оценива-
ете их с профессиональной 
точки зрения?

— Да, естественно. Вы даже 
не представляете, как иногда 
неловко бывает, когда я иду по 
городу и рассматриваю людей, 
могу мысленно определять их 
цветотип, могу делать услов-
ную «коррекцию лица».

— Если говорить о рабо-
тах профессиональных ви-
зажистов - мировых, отече-
ственных, - чьи работы Вам 
нравятся?

— Я очень люблю работы  
моего мастера Наташеньки До-
нец! Я училась у нее в Харькове. 
Это единственный человек из 

профессионалов, мнение кото-
рого для меня очень ценно!

— На Западе существует 
такое понятие, как личный 
визажист. Вы бы согласи-
лись на такую работу?

— С удовольствием. Это 
очень интересно было бы для 
меня, сделать девушку еще 
привлекательнее, более краси-
вой. Я думаю, что да!

— Что Вы обязательно 
учитываете при создании 
образа? 

— При создании образа я 
в первую очередь учитываю 
«цветотип» женщины, также 
для меня  важны цвет глаз, тип 
кожи, цвет волос.

— У каждого визажиста 
есть свои «фишки», которые 
и создают его неповтори-
мый почерк. Какие «фиш-
ки» есть у Вас? С кем Вам ин-
тересно работать?

— Безумно люблю удив-
лять людей, делать что-то 
необычное, художественное. 
Для визажиста важно не 
только правильно, красиво 
сделать визаж, но и зафикси-
ровать проделанную работу, 
поэтому в моей деятельности 
важна дружба с фотографа-
ми, я лично сотрудничаю с 
Максимом Семенюком.  Сту-
дийный свет, профессиональ-
ный фотоаппарат, хороший 
объектив, макросъёмка - это 
все важно.

— Было ли в этой профес-
сии что-то неожиданное для 
Вас? Что-то приятно удивив-
шее или разочаровавшее?

— Пока мне все нравится, 
я надеюсь, что с каждым днем 
мое желание работать в этой 
сфере будет только возрастать!

София Демчук

Досье «20 хвилин»

Наталия Семенюк (Буланова) 
родилась 18 января 1987 г. в 
Житомире.
Замужем за фотографом Мак-
симом Семенюком.
Интересы: визаж, танцы, пси-
хология, музыка.
Любимые книги: «Унесенные 
ветром»(Маргарет Миттчел), 
«Мемуары гейши».
Образование:  высшее, ЖГУ 
им. И. Франко 2009, факультет 
социально-психологический.
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Діти На СЦеНі 
зРобили 
НеМоЖлиВе
— Ці діти сьогодні 
звичайно зробили 
неможливе. Вони по-
дарували нам кілька 
годин такого тепла, 
якого нам вистачить до 
наступного року, - так 
підсумувала театраль-
ний фестиваль «Театр 
без кордонів» його 
організатор наталія 
Марчук. зазначимо, що 
участь у фестивалі бра-
ли молодіжні колективи, 
що складались пере-
важно з дітей із особли-
вими потребами.
дев’ять аматорських 
колективів представи-
ли свою творчість на 
сцені Міського Палацу 
культури. Протягом 
чотирьох годин журі 
намагалось оцінити 
міні-вистави наступних 
колективів: «Сонячні за-
йчики» (радомишльсь-
кий район), «дивосвіт», 
«Маска», «Промінь» (м. 
Бердичів), «Веселкові 
барви», «Сузір’я», 
«Гармонія», «Персона», 
та дітей, які представля-
ли Житомирську зОШ 
№ 9, Житомирське 
вище профтехучилище-
інтернат.
- звісно, усі розуміють, 
що оцінювати тих, хто 
грає роль в міру своїх 
природних можливостей 
дуже й дуже важко, - 
сказала наталія Марчук. 
- Хтось танцює чи 
розповідає сценку мовою 
жестів, хтось співає чи 
показує пластичну драму, 
але так чи інакше кожна 
їхня вистава під окре-
мою назвою наділена 
особливим змістом. діти 
на сцені оживають.
Головний приз – 
екранізацію вистави на 
сцені великого театру 
поки що не віддали 
нікому,  проте найближ-
чим часом жюрі оголо-
сить свій вибір.
загалом, метою заходу 
є привернення уваги 
громадськості до людей з 
особливими потребами, 
формування толерантно-
го ставлення до них.

Юлія Демусь
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В День театру в Житомирі 
горіла сцена

За звання "Міні-міс" боротимуться красуні з північної України

В День театру на сцені відбувалось неймовірне шоу

Свято Житомирські актори на сцені влаштували справжню феєрію
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Режисери Житомир-
ського драмтеатру На-
талія Тімошкіна та Пе-
тро Авраменко в День 
театру з’ясовували сто-
сунки прямо на сцені, на 
очах сотень глядачів, які 
прийшли розділити із 
ними це свято.

Митці доводи-
ли один одному, 
хто ліпший, а потім 
об’єдналися проти кри-
тика Олександра Чир-
кова. 

Таке дійство театра-
ли влаштували заради 
поціновувачів їхньої 
творчості. У залі був ан-
шлаг, а на сцені неймо-
вірне шоу. 

Те а т р а л і з о в а н и й 
підпал сцени, фраг-
менти з улюблених 
житомирянами вистав, 
хореографічні врізки, 
виконання оперних пі-
сень житомирськими 
співаками. Такого со-
лодкого театрального 
коктейлю не очікував 
ніхто із глядачів. 

Ще одним сюрп-
ризом, який зірвав 
глядацький зал, стало 
привітання художнього 
керівника хорової капе-
ли «Орея» Олександра 
Вацека. На сцені він 
з’явився сам і заспівав 
сольну пісню. 

Як співає пан Вацек, 
раніше не чули навіть 

члени його колективу! 
Далі до нього приєд-
налася «Орея», яка ра-
зом із залом виконала 
імпровізацію «Краплі 
дощу». 

Дивували цього ве-
чора митці не тільки 
гарною грою та сюрпри-
зами, але і численними 
дорогими декораціями, 

які швидко змінювали 
одна одну. Нове теа-
тральне світло, яскраві 
вдало підібрані костю-
ми створювали потріб-
ний антураж.

Софія Демчук 

http://zt.20minut.ua/
news/10195007 
Відео на сайті

в Житомирі на конкурсі краси розіграють «Маленького принца»

Маленькі красуні з 
усієї північної частини 
України змагатимуть-
ся у Житомирі за титул 
«Міні-міс Україна-Пів-
ніч». Цей найпрестиж-
ніший дитячий конкурс 
краси пройде в травні. 

Організатором ви-
ступить власниця імен-

ного модельного агент-
ства Олександра Нонік, 
яка отримала таку мож-
ливість завдяки успіш-
ному проведенню 
конкурсу «Зіронька по-
діуму».  

Всіх учасниць кон-
курсу поділять на 3 ві-
кових категорії: від 5 до 

7, від 8 до 10, від 11 до 13 
років. 

Всього за право 
змагатися в конкурсі 
«Міні-міс Україна буде 
боротися 21 красуня. 
Готувати моделей бу-
дуть вихованки модель-
ного агентства «Нонік». 

Серед них - Віце-
Miss Ukraine Tourism 
Queen International 
Валентина Авдєєва, 
«Зіронька подіуму» і 
краща маленька фото-
модель світу Катерина 
Бєспрозванная, та пере-
можниці конкурсу «Зі-
ронька подіуму» Даша 
Виговська з Коростеня і 
Карина Виговська.

За словами Олексан-
дри Нонік, відмінність 
конкурсу «Міні-міс 
Україна-Північ» від «Зі-

роньки подіуму» в тому, 
що в цьому конкурсі, 
окрім краси, перемога 
багато в чому залежить 
від таланту дитини.

Цей конкурс краси 
стане справжнім теа-
тральним спектаклем. 
На сцені розіграють каз-
ку «Маленький принц». 

— Маленький 
принц разом зі своєю 
подружкою Розою по-
дорожуватимуть по 
планетах-конкурсах у 
пошуках таємничого 
скарбу. Що вони зна-
йдуть, ви дізнаєтеся 
відвідавши конкурс, - 
розповіла Олександра 
Нонік. 

У фіналі казки гляда-
чі побачать яскраве світ-
лове і піротехнічне шоу. 

Софія Демчук
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Сделайте нас красивыми 
и увезите в Париж
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Профессиональные стилисты и визажисты создавали неповторимые образы для участников

вырезай купон на бесплатный вход

Пять шагов 
на пути в Париж
1. Вырежи купон, 
напечатанный вни-
зу этой страницы.

2. Приди 
в воскресенье с 
22.00 до 23.00 
в нК «Каньон».

3. Флаер даёт  
девушкам право на 
бесплатный вход.

4. зарегистрируй 
свой флаер 
у администратора 
вечеринки.

5. Отдыхай и жди 
розыгрыша 
путёвки!

P.S. Каждую 
неделю в газете 
печатается новый 
флаер, действи-
тельный на бли-
жайшей вечеринке.

Хочу выглядеть стиль-
но и уехать в Париж. 
Именно такой мотив по-
буждает десятки житоми-
рян каждое воскресенье 
приходить в ночной клуб 
«Каньон», где проходит 
традиционная вечеринка 
«Окно в Париж».

Именно среди заре-
гистрировавшихся участ-
ников вечеринки в начале 
июня разыграют путёвку 
во Францию. А на днях ор-
ганизаторы вечеринки по 
секрету сообщили, что пу-
тёвка будет даже не одна. 

Так что житомирским 
стилягам есть за что по-
бороться. В минувшее 
воскресенье, 27 марта, 
десятки желающих при-
няли участие в традици-
онном дефиле модников. 
Правда, среди желаю-
щих, почему-то, в основ-
ном преобладают девуш-
ки. Парней – раз-два и 
обчелся. Так что придётся 
таки житомирянкам ис-
кать стильных мужчин во 
Франции.

Но тем не менее, как 
и предыдущие, четвертая 
вечеринка акции «Окно в 
Париж» стала не только 
праздником моды, но и 
подарила посетителям 
клуба замечательное на-
строение. Пока житомир-
ские красавицы дефили-
ровали в модных нарядах 

от бутиков женской одеж-
ды Broadwаy и Incity, 
участников вечеринки во 
всю развлекала команда 
КВН «Алла Кудлай» и по-
стоянные ведущие – дуэт 
Дима и Вадима. 

Для тех, кто мечтает 
побывать в Париже, но 
еще не решился зареги-
стрироваться для участия 
в акции, еще остаётся 
шанс воплотить свою меч-
ту. Следующая вечеринка 
«Окно в Париж» состоит-
ся в НК «Каньон» уже в 

ближайшее воскресенье, 
3 апреля. Начало в 22.00. 
Для участия в акции не-
обходимо вырезать из 
газеты «20 хвилин» акци-
онный флаер, напечатан-
ный внизу этой страницы, 
и зарегистрировать его у 
администратора. Кстати, 
девушкам этот флаер даёт 
право на бесплатный вход 
на вечеринку. 

Напомним, что вече-
ринки акции «Окно в Па-
риж» будут проходить в 
НК «Каньон» каждое вос-

кресенье. А путёвкой для 
участия (и, соответственно, 
на бесплатный вход в клуб) 
является флаер, напечатан-
ный внизу страницы.

А имена первых счаст-
ливчиков, которые от-
правятся в путешествие в 
Париж, станут известны 
уже в начале лета, когда 
организаторы акции и 
проведут розыгрыш пу-
тёвки среди участников, 
зарегистрировавшихся на 
участие в акции «Окно в 
Париж».



http://zt.20minut.ua/
news/10195001 
Відео на сайті
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Артур Пурлієв привіз на виставку 50 своїх картин

Картини артура Пурлієва почали 
купувати прямо на відкритті виставки

арт В галереї «акрополь» експонують картини відомого художника

Поет хВалиВ  
СаМ Себе
Хто ж ще похвалить по-
ета, як не він сам? Саме 
це і робив в Житомирі 
поет та прозаїк Олек-
сандр Ірванець під час 
презентації своєї нової 
книжки «Сатирикон-
ХХІ» Після прочитання 
одного із власних 
віршів він подякував за 
увагу, сам собі поапло-
дував і додав: 
- Це добрий вірш, як і 
добра вся моя твор-
чість.
до Житомира Ірванець 
привіз книгу, яку видав 
до свого 50-річчя. В ній, 
окрім виданих раніше 
романів, оповідань та 
віршів, є й абсолютно 
нова поема «Білорусь» 
та оповідання « Play the 
game». 
Поему «Білорусь», нара-
зі, глядачі (здебільшого 
молодь), не сприйняли. 
Проте, коли Ірванець 
почав читати власну 
лірику, сатиричні вірші 
про Україну та україн-
ську владу, оплесків у 
залі обласної наукової 
бібліотеки ім. О. Ольжи-
ча побільшало.
Письменник багато 
жартував, жартуючи 
відповідав на запи-
тання про скандальні 
українські твори Шкля-
ра та Ліни Костенко. 
Також автор дав кілька 
порад початкуючим 
письменникам:
— Багато читайте, щоб 
писати і багато пишіть, 
щоб писати краще, 
- сказав Олександр 
Ірванець. Сам же 
зізнався, що хотів би 
поставити власну п’єсу 
на сцені театру.
Ірванець неодноразово 
зізнавався, що любить 
Житомир, хоча так і не 
зміг згадати, коли був 
тут востаннє.

Юлія Демусь

Щойно в Житомирі 
відкрилась виставка Ар-
тура Пурлієва, як роботи 
цього художника по-
чали… розкуповувати. 
Прямо на відкритті, 25 
березня, один з відвідува-
чів виставки придбав од-
разу дві картини Артура. 
Щоправда, ім’я покупця 
та суму, яку заплатили за 
картини, не розголошу-
ють.

 Переможець  конкур-
су портрета в Пінчук Арт 
Центрі (березень 2011) 
Артур Пурлієв першим  
виставив експозицію з 
50-ти картин  у ново-
відкритій   арт-галереї 
«Акрополь». ЇЇ відвід-
увачі уже нарекли жито-
мирським «Пінчук Арт 
Центром». Нова галерея 
розташувалась на друго-
му поверсі бізнес-центру 
«ІмперіалЪ», що на вули-
ці  Котовського.

На Артура Пурлієва 
прийшов  подивитися чи 
не  весь житомирський 
бомонд. Серед важкої ар-
тилерії  мер Житомира 
Володимир Дебой, Чи-
гир, Савчук, Ревега.  Відо-
мих у Житомирі моделей, 
перукарів, фотографів, 
бізнесменів у залі того  
вечора теж вистачало. І, 
звичайно, були найближ-
чі для художника люди 
– сестра, президент мо-
дельного агентства Gloria 
Model Style Ілона Пурліє-
ва, та батьки. 

— Я змалечку розви-
вав у своїх дітях творчі 
здібності, тому  те, що 

вони стали успішними 
людьми – результат моєї  
з дружиною важкої і на-
полегливої праці, - гово-
рить батько Артура Куват 
Пурлієв.

Гостей заходу розва-
жали лауреат міжнарод-
ного конкурсу «Музич-
ний листопад», кращий 
народний співак України 
за підсумками телешоу 
«Караоке на Майдані» 
Аліна Ковальчук  і акус-
тична фольк-рок група 
«Время Оно».

Найбільше увагу від-
відувачів привернула кар-

тина «Майкл Джексон», 
яка в буквальному розу-
мінні цього слова насни-
лася художнику. 

— Зображене на 
картині мені наснилося 
після смерті короля поп-
музики Майкла Джексо-
на. Я тільки зробив рух-
ливою ногу та нахилив 
шляпу для довершеності 
образу. Ще одна важлива 
деталь – підпис. У мене 
лише дві картини з білим 
підписом. Ця картина 
дуже важлива для мене, - 
сказав Артур Пурлієв.

Переважна більшість 

картин, експонованих 
на виставці, написані в 
сюрреалістичній манері. 
Артур  не збирається зра-
джувати своєму стилю і 
вестися на примхи моди. 
Він як малював  душею, 
так і малюватиме. 

 Побачити картини 
Артура Пурлієва жи-
томиряни зможуть у 
арт-галереї «Акрополь» 
до 26 квітня.  А ті, хто за-
хочуть придбати   мають 
унікальну можливість за-
платити півціни лише на 
цьому тижні.

Софія Демчук

в Житомирі загубився шансоньє володимир Бажиновський
Організатори кон-

церту відомого шансоньє 
Володимира Бажинов-
ського, який мав відбу-
тися 25 березня  в Жито-
мирі  в концертному залі 
«Королівської бочки» 
досі не можуть знайти 
зниклого співака. Зрозу-
міло, що анонсованого 
концерту житомиряни 
вже не побачать взагалі.

Співак пропав у день 
свого концерту  в Жито-
мирі.  За день до події 
по радіо активно кру-
тили рекламу про кон-
церт Бажиновського та  
його пісні. А вже вранці 
організатори не змогли 
зв'язатися з Володими-
ром. Співак просто зник. 
Він не відповідав на теле-
фонні дзвінки. Таким чи-

ном не відбувся не лише 
концерт, але і очікува-
ний ефір на житомир-
ському радіо «Шансон» .

Організатори шоко-
вані, а фанати шансоньє 
схвильовані та розчаровані. 

Софія Демчук

Довідка:  
Бажиновский Володи-
мир - відомий лірич-
ний шансоньє, автор 
і виконавець в жанрі 
«російський шансон», 
народився і живе в 
Маріуполі.  Кожен свій 
концерт перетворює на 
свято, обсипаючи публі-
ку окрім пісень анекдо-
тами і примовками.
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репертуар облмуздрамтеатру на квітень
1 квітня

«Сюрприз для дорос-
лих, або Онітаруб»,  
пригоди в ретростилі

2 квітня
«золотий ключик, або 
пригоди Буратіно», 
казка, початок о 12.00

«Між небом і землею», 
еротична комедія

5 квітня
«за двома зайцями»,  
музична комедія 

«Фараони», музична 
комедія

8 квітня
«Втеча з реальності»,  
молодіжна драма, по-
чаток о 14.00

«Вівця з вовчим по-
глядом», скандал з 
антрактом

A-16

КиНотеатР 
«уКРаиНа» 

Адрес: ул. Киевская, 13
Тел.: (0412) 47-27-47, 
47-27-46
Цена билетов 25-30-35 грн

ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ: 
БЕЗМЕЖНИЙ РОЗУМ

Нью-йоркский исьменник Едді, 
бажаючи подолати чорну смугу 
у житті, приймає секрктний пре-
парат під назвою. Таблетка ви-
возить мозок чоловіка на роботу 
у нереальній потужності. Цей 
творчий наркотик міняє усе житті 
Едді, за короткий час він заробляє 
купу грошей, ал швидко починає 
страждати від зловісних побічних 
ефектів препарату. А коли він 
намагається знайти інших NZT-
геніїв, щоб зрозуміти, чк можна 
справитися з цим пристрастям, він 
узнає страшну правду...
Час сеансів: 10:30: 12:30; 14:30; 
18:10; 20:10

ЧЕРВОНА ШАПОЧКА

Готичне перекладення казки 
Шарля Перро "Червона шапочка". 
Дія відбувається в середньовіч-
ному селі, жителі якого налякані 
безчинствами перевертня. Голо-
вна героїня, Червона шапочка, 
опиняється втягнутою в чергу 
жахливих подій, ставши метою 
переслідування для чудовиська.
Час сеансів: 15:10; 17:10; 19:10; 
21:10 

ГЛОБАЛЬНЕ 
ВТОРГНЕННЯ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Людство згуртовує спільний 
ворог, це стало очевидним, коли 
невідомі інопланетні загарбники, 

налаштовані лише на знищення, 
почали свій наступ, до якого 
готувалися багато років. На узбе-
режжі міста Ангелів почався бій, 
перемога у якому - це вирок для 
життя кожного на планеті, тому 
про примирення не може бути й 
мови. Всі сили, уся техніка, уся 
людська сміливість та розум по-
винні працювати на повну, щоб 
зупинити винищувача.
Час сеансів: 10:00; 13:00 

СЛУЖБОВИЙ РОМАН. 
НАШ ЧАС
Наші дні. Людмила Калугіна 
— акула бізнесу, власник рей-
тингового агентства. Анатолій 

Новосельцев — фінансовий 
аналітик, фанатичний байкер і 
батько двох дітей. І жити б їм: 
їй — в боротьбі з конкурентами, 
йому офісним планктоном, коли 
б не службовий роман...
Час сеансів: 16:30; 22:00

КУКАРАЧА

Чи може спалахнути вогонь 
любові в серці... таргана? Уявіть 
собі, так! Завжди життєрадісний 

і веселий тарган на прізвисько 
Байт, який разом з друзями 
- занудою Ботаном, ролером 
Деном і мишеням на прізвисько 
Хвіст - проживає в процесорі 
комп'ютера у великому будинку 
на Чистопрудному бульварі, 
тепер без смутку. З першого по-
гляду, як дурень, він закохався в 
таракашку Ліку, закохану, у свою 
чергу, в театр і хамовитого жука-
носорога Чака. Чи зможе Байт 
відбити Ліку у Чака, та й взагалі, 
вижити в нерівній боротьбі з 
жуками і вуличними голубами, 
що уявляють себе хижаками.
Час сеансів: 10:00; 11:30

АФІША
АНОНСИ

www.20MINUT.UА
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выигрывайте билеты от кинотеатра «украина»!

Розваги

Смс-викторина от 
газеты «20 хвилин» и 
кинотеатра «Украина» 
продолжается. На этой 
неделе победителем смс-
викторины становиться 
Александра, которой 
удалось победить с пер-
вого раза. Ей достаются 
два пригласительных в 
кинотеатр  «Украина».

Концерт Максима Галкіна
Коли: 6 квітня
Де: Житомирський драм-
театр
Час: 19.00
Вхід: 200-450 грн.

Кастинг «Міні-міс 
Житомир»
Коли: 1 квітня
Де: бізнес - центр 
Імперіал (2 поверх).
Час: 18.00

Концерт «Юркеш»
Коли: 1 квітня
Де: паб "Golden gate" 
Час: 20.00
Телефон: 48-49-50

"Пятница Развратница" - 
1 апреля – День  Смеха
Коли: 1 квітня
Де: Каньон
Час: 21.00
Вхід: 20 грн. до 23.00, 
після 23.00 - 30 грн.

Crazy Techno Movement
Коли: 3 квітня
Де: INDIGO

Час: 21.00
Вхід: 30 грн, з флаєром 
20 грн.

«Позитивна 
психотерапія»
Коли: 15 квітня
Час: 10.00

Вхід: 900 грн.

Диджей Наташа Ростова
Коли: 2 квітня
Час: 21.00
Вхід: дівчата 20 грн., 
хлопці 40 грн.
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Даты Газета «20 хвилин» продолжает публиковать календарь бухгалтера

Дни, про которые должен помнить каждый бухгалтер
1 апреля, пятница

Истекает срок представ-
ления органам статистики:

• отчета о товарообороте 
(ф. №1-торг) за март 2011;

• отчета об объеме оптово-
го товарооборота (ф. №1-
опт) за март 2011 года.

5 апреля, вторник
Истекает срок представ-

ления:
налоговой службе

• отчета субъекта малого 
предпринимательства — 
физического лица, пла-
тельщика единого налога 
за І квартал 2011 года;

Госводхозяйству, налоговой 
службе

• отчета об использовании 
воды (ф. №2-ТП (водгосп) 
за І квартал 2011 года.

7 апреля, четверг
Истекает срок представ-

ления органам статистики:

• отчета по труду (ф. №1-
ПВ термінова-місячна) за 
март 2011 года;

• отчета по труду (ф. №1-
ПВ термінова-квартальна) 
за І квартал 2011 года;

• отчета об объемах реали-
зованных услуг (ф. №1-по-
слуги) за март 2011 года.

14 апреля, четверг
Истекает срок уплаты:

• штрафных санкций в 
Фонд социальной защиты 
инвалидов за несоздание 
в 2010 году на предпри-
ятии рабочих мест для 
инвалидов.

15 апреля, пятница
Истекает срок представ-

ления налоговой службе:
• отчетности, связанной с 

применением регистра-
тора расчетных операций 
и расчетных книжек, за 
март 2011 года;

органам Госказначейства
• финансовой отчетности 

распорядителями и по-
лучателями средств госу-
дарственного и местных 
бюджетов за І квартал 
2011 года.

Истекает срок уплаты:
• сбора за осуществление 

торговой деятельности 
(кроме торговой деятель-

ности с приобретением 
краткосрочного торгового 
патента) в мае 2011 года;

• сбора за осуществление 
деятельности по предо-
ставлению платных услуг 
в мае 2011 года;

• сбора за осуществление 
торговли валютными 
ценностями в мае 2011 
года.

как спрогнозировать курс валют? 
Мастер-класс от начальника аналитического отдела FOREX CLUB андрея диргина

Главным качеством для лю-
бого финансового аналитика 
является умение интерпрети-
ровать политические и макроэ-
кономические новости в целях 
составления наиболее досто-
верного и точного прогноза по 
валютному рынку.

Итак, что предпринимает 
аналитик для того, чтобы со-
ставить представление о теку-
щей мировой экономической 
ситуации? 

Очень важным для каждого 
валютного аналитика является 
проведение фундаментально-
го анализа, который отлича-
ется от технического тем, что 
призван выявлять логические 
связи в экономике  благодаря 
компаративному анализу ма-
кроэкономических показате-
лей различных национальных 
экономик. Например, как рост 
ВВП в странах еврозоны может 
влиять на курс единой валюты. 

Поэтому львиную долю 
рабочего времени любого ана-
литика занимает изучение ма-
кроэкономических новостей 
стран, которые могут потенци-
ально оказать влияние на курс 
мировых валют. При этом но-

вости включают спектр эконо-
мических данных, таких, как, 
например, уровень безрабо-
тицы, показатель менеджеров 
по закупкам или, например, 
объем промышленного произ-
водства и т.п. Все эти новости 
по-разному влияют на курсы 
основных мировых резервных 
валют: американского долла-
ра, английского фунта, евро, 
японской иены и швейцарско-
го франка.  

С точки зрения фундамен-
тального анализа важную роль 
играют и новости политиче-
ского характера. Так, напри-
мер, неожиданные политиче-
ские кризисные явления могут 
усилить колебания мировых 
валют и способствовать повы-
шению или понижению курса. 
Причем в зависимости от зна-
чения, новости для субъектов 
мировых экономических от-
ношений могут иметь кратко- 
или долгосрочное влияние. 
Так, например, начало военной 
операции против Саддама Ху-
сейна привело к стремительно-
му росту курса доллара США, 
который является основной ре-
зервной валютой.

В теории финансовых рын-
ков существует понятие «инфор-
мационной премии», то есть тот, 
кто первым получает информа-
цию, тот имеет реальные рычаги 
увеличения своих доходов. По-
этому в странах развитого рын-
ка строго следят за исполнением 
закона об инсайде - то есть, когда 
какой-либо субъект биржевой 
торговли в своих целях пользу-
ется информацией, добытой, 
как правило, недобросовестно. 
До чего только не доходили бир-
жевые спекулянты, - известны 
истории подкупа типографских 

работников деловой газеты Wall 
Street Journal для получения ин-
формации прежде, чем газета 
была напечатана, или любовная 
связь с секретарем влиятельного 
банка в целях получения инфор-
мации о готовящейся сделке по 
покупке значительных объемов 
валюты. 

Таким образом, наш инфор-
мационный век указывает, что 
тот, кто владеет информацией 
и умеет интерпретировать ее, 
может на этом зарабатывать.

Руководитель аналитического отдела 
FOREX CLUB Андрей Диргин
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нахождение в ГПз вызывает 
головные боли и раздражение

дети особенно чувствительны к 
влиянию геопатогенных зон
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Определить местонахождение геопатогенной зоны совсем несложно
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Энергетика Чем дольше вы находитесь в геопатогенной зоне, тем сильнее ее влияние

Геопатогенные зоны – благо или вред?
зНать и Не 
боятьСя
Изучение истори-
ческого опыта и 
многочисленных 
современных 
ситуаций позво-
ляет заключить: 
вредное влияние 
геопатогенных 
зон проявляется 
лишь при про-
должительном 
контакте с ними. 
Кратковременное 
же пребывание 
в них не только 
не опасно, но, 
пожалуй, весьма 
желательно для 
нормального про-
текания жизнен-
ных процессов. 
Каждый из нас, 
идя куда-либо, 
пересекает мно-
жество энергети-
ческих полос. И 
не ощущает при 
этом вреда для 
здоровья. Совсем 
иное дело — 
надолго осесть 
в патогенном 
пятне.
Кстати, для неко-
торых животных и 
растений геопа-
тогенные зоны — 
места повышен-
ного комфорта. 
Так, кошки любят 
спать на участках 
энергоактивных 
зон. Поэтому 
кошка может 
служить своео-
бразным, хотя 
и не вполне на-
дежным (бывают 
ведь и кошки 
«с вывихом») 
индикатором: где 
пушистый зверек 
предпочитает 
отдыхать, там че-
ловеку лучше не 
засиживаться. 
на точках с от-
рицательным 
знаком, как пра-
вило, возникают 
муравейники, 
образуются гнез-
довья ворон.

Многие из нас где-то 
что-то когда-то слышали, 
но редко задумывались в 
серьёз о энергетических 
полях планеты. А жито-
мирянин Сергей Лисиц-
кий – биоэнерготера-
певт, и знает о них если не 
всё, то очень много. Се-
годня он охотно делится 
своими знаниями с чита-
телями «20 хвилин».

Издревле было из-
вестно: есть на земле свет-
лые благостные места и 
на них, испокон веков, 
возводили храмы, двор-
цы. И есть пагубные, с 
дурной славой. В некото-
рых домах люди, без вся-
ких видимых на то при-
чин, умирали от рака из 
поколения в поколение. 

На самом деле все эти 
дома были построены в 
геопатогенных зонах.

Как «работает» 
геопатогенная зона?

Сравните свои ощу-
щения, стоя под рассеян-
ным душем, под струей 
воды и под пожарным ги-
дрантом – вода в данном 
примере не вредна, вре-
ден напор и концентра-
ция потока. Аналогично 
взаимодействие человека 
с Землей в геопатогенных 
зонах (ГПЗ). Нет, в этих зо-
нах не происходит какого-
то «вредного» излучения, 
нет в них и «вредной» 
энергии. Просто энергия 
взаимодействий Земли и 
Космоса, протекающая в 
этих зонах более направ-
лена и концентрирована. 
С другой стороны, любой 
человек,  попадая в ано-
мальную зону, вовлекает-
ся в активный поток энер-
гии Земли. Вот тут-то его 
и подстерегает опасность!

Бессонница и головные 
боли – первые признаки 
влияния ГПЗ

Вас беспокоит уста-
лость, плохой сон, повы-
шенная раздражитель-

ность? Это происходит 
потому, что большую часть 
своего времени вы прово-
дите в неблагоприятном 
поле. Сегодня невозможно 
найти дом или квартиру, в 
которой не было бы ано-
мальных полей

Самые первые сим-
птомы проявления у че-
ловека вредного влияния 
геопатогенной зоны лю-
бого вида - это головные 
боли, бессонница, голо-
вокружение, кошмарные 
сны, просыпание с чув-
ством опасности, повы-
шенная возбудимость. 
Человек, не выведенный 
из ГПЗ, не будет вылечен, 
а болезнь будет прогрес-
сировать, проявляясь сво-
ими новыми качествами.

Медики часто связы-
вают головные боли и бес-
сонницу с психическим 
возбуждением и страхом, 
что сон не наступит. Но 
если у вас нет никаких 
поводов нервничать, а вы 

плохо спите - это указыва-
ет на то, что вы находитесь 
в ГПЗ. Неожиданное голо-
вокружение и появление 
в глазах "зайчиков" также 
свидетельствует о том, что 

человек находится в ГПЗ, а 
затем выходит из нее.

Удивительно чувстви-
тельны к геопатогенному 
воздействию дети. Они 

неосознанно стремят-
ся уйти из зон - крутят-
ся, переворачиваются 
буквально через голову, 
ползают по постели (все 
это во время сна), но, к 
сожалению, это редко 
помогает. Лечить чело-
века регулярно и долгое 
время бывающего в гео-
патогенной зоне дело 
бесперспективное. Лю-
бая терапия в такой си-
туации либо не работает, 
либо даёт очень кратко-
временный эффект. По-
этому, установив у па-

циента геопатогенную 
нагрузку надо в первую 
очередь вывести его из 
ГПЗ (изменить место сна, 
работы и т д.).

Другая особенность ге-
опатогенных зон заключа-
ется в том, что результат их 
отрицательного влияния 
на человека проявляются 
не сразу. Постепенно раз-
рушается иммунитет, сни-
жаются защитные силы 
организма, что впослед-
ствии приводит к заболе-
ваниям. Поэтому необхо-
димо как можно раньше 
обследовать рабочие ме-
ста и места для сна в по-
мещениях, особенно если 
есть жалобы на длитель-
ные недомогания.

Что такое геопатогенная зона?
В геопатогенной зоне энергия биополя земли имеет 
высокую интенсивность. Такие места расположе-
ны над потоками подземных вод, над разломами 
земной коры, карстовыми пустотами, туннелями и 
траншеями. Эта огромная энергия излучения земли 
распространяется вверх строго по вертикали, и 
никакие известные материалы не являются для нее 
преградой. Появилось даже новое понятие - геопа-
тия, т. е. заболевания, вызванные энергетическими 
силами земли в тех местах, под которыми несутся 
водные потоки.
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Ношение украшений с магнитами поможет избавиться от бессонницы
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Ноу-хау Магнитные поля могут помочь победить многие болезни

Целебная сила магнитного поля
Землю окружает магнит-

ное поле, но в то же время в 
человеческом теле имеется 
свое, возникающее вследствие 
протекания крови по сосудам. 

В здоровом организме и в 
нормальных условиях эти поля 
гармонируют между собой. Но 
за последнее время из-за тех-
нического прогресса магнитное 
поле Земли значительно умень-
шилось, что стало приводить к 
уменьшению магнитного поля 
в кровеносной системе. Поэто-
му замедляется или приоста-
навливается транспортировка 
кислорода и жизненно необхо-
димых питательных веществ к 
органам, что приводит к разви-
тию той или иной болезни.

В такой ситуации нам на 
помощь могут прийти посто-
янные магнитные поля, соз-
даваемые магнитами  слабых 
мощностей (от 0,5 до 500 мТл 
(5…5000Гс)). 

Магнитное поле оказыва-
ет успокаивающий эффект, 
нормализует сон и уменьшает 
отечность тканей.  Под воздей-
ствием постоянного магнит-
ного поля снижается возбуди-
мость центральной нервной 
системы, ускоряется прохожде-
ние нервных импульсов. 

Очень чувствительна к маг-
нитному полю сердечно-сосу-
дистая система. Примерно за 
4-5 месяцев магнитотерапия 
избавляет от аритмии, при вли-
янии магнитных полей возни-
кает снижение вязкости крови. 
Магнитные поля стимулируют 
питание мозговой ткани, очи-
щают сосуды от холестерино-
вых и кальциевых отложений, 
избавляют от головокружения 

и шума в ушах, что очень важно 
при лечении атеросклероза со-
судов головного мозга.

Магнит воздействует на ли-
нейное движение крови. Оди-
наково намагниченные части-
цы отталкиваются как от него, 
так и друг от друга. Благодаря 
этому они движутся в парал-
лельных направлениях, увели-
чивая скорость движения кро-
ви, что позволяет ей проникать 
в самые мелкие кровеносные 
сосуды, тем самым улучшая пе-
риферийное кровоснабжение. 

При переломах, как пра-
вило, нарушается кровос-
набжение сломанных частей. 
Магнитное поле улучшает ми-
кроциркуляцию крови в этом 
участке, способствуя скорей-
шему срастанию костей. Также 
используют магнит при мы-
шечной и суставной боли. 

Воздействуя на болезненное 
место слабым постоянным маг-
нитным полем, увеличивают 
капиллярное кровоснабжение, 
способствуя выведению ток-
сичных веществ и восстановле-
нию тканей, помогая в рассла-
блении мускулатуры, устраняя 
боль и воспаление без приме-
нения лекарств.

Успешно лечат магнита-
ми бронхиальную астму. Это 
объясняется более сильным 
усвоением кислорода, которое 
наблюдается в усиленном маг-
нитном поле. Этот эффект по-
хож на тот, что возникает в со-
ляной шахте.  

Хорошо очищает сосуды на-
магниченная вода. Чтобы полу-
чить ее, достаточно опустить в 
емкость с водой на 10 минут маг-
нитную палочку. Прием этой 

воды предотвращает атероскле-
роз и нормализует давление при 
гипертонии, а еще намагничен-
ная вода укрепляет иммунитет 
и помогает организму сохранить 
молодость. Длительное употре-
бление намагниченной воды 
вместо обычной питьевой спо-
собствует растворению камней в 
почках и мочеточнике. 

Ношение серег, браслетов, 
содержащих с внутренней сто-
роны магниты, обеспечивает 
нормальное кровообращение, 
стимулирует обмен веществ, из-
бавляет от бессонницы, помога-
ет справляться со стрессом. 

В последние годы осо-
бую популярность приобре-
ли браслеты, в которых медь 
используется в комбинации 
с магнитами. Располагаясь в 
области крупных сосудистых 
сплетений (запястья, шея), они 
способствуют структуризации 
крови, что, в свою очередь, 
приводит к гармонизации всех 
обменных процессов. 

Противопоказаны магнитные 
поля при наличии кардиостиму-
лятора, системных заболеваниях 
крови, остром тромбозе, аневриз-

ме сердца, аорты и крупных сосу-
дов; сердечно-сосудистой недоста-
точности выше II стадии; остром 
инфаркте миокарда; активном 
туберкулезном процессе; инфек-
ционных заболеваниях в острой 
стадии; опухолях. 

За последние два десяти-
летия проведены сотни иссле-
дований, посвященных влия-
нию электромагнитных полей 
на здоровье. Установлено, что 
у детей, живущих вблизи ли-
ний электропередач, наблю-
дается повышенный уровень 
заболеваемости лейкемией. 
Видеомониторы, линии элек-
тропередачи, трансформато-
ры, микроволновые печи — все 
они могут провоцировать рак. 
Но применение магнитов в по-
вязках, аппликаторах, украше-
ниях и.т.д. серьезно ослабля-
ют негативное влияние таких 
электромагнитных полей.

Люди тянутся к естествен-
ным методам лечения, не вы-
зывающим привыкания и 
побочных эффектов, часто воз-
никающих при использовании 
медикаментов. Магнитотера-
пия — одно из этих средств.
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Житомирські TruCam-и відправили 
в Київ на експертизу

Право Генпрокуратура оголосила нові радари даІ поза законом

Генпрокуратура ви-
знала незаконним ви-
користання радарів 
TrueCAM та «Арена», тож 
житомирські даішники 
поки не використову-
ватимуть ці прилади на 
дорогах області. Як нам 
повідомили в УДАІ Жи-
томирської області, на 
вимогу прокуратури дані 
прилади були відправле-
ні в Київ на експертизу 
разом із «Драгерами» - 
приладами для визна-
чення вмісту алкоголю в 
крові. 

Генпрокуратура вва-
жає, що ці пристрої Дер-
жавтоінспекція викорис-
товувала без експертного 
висновку або сертифіката 
відповідності. А це є по-
рушенням вітчизняних 
законів. 

Перевірити даішни-
ків Генпрокуратура вирі-
шила після багатьох звер-
нень громадян. Упродовж 
січня-лютого водії скар-
жилися на незаконність 
штрафів, які накладали 
на них інспектори ДАІ, 
фіксуючи порушення 
несертифікованими ра-

дарами. Тепер Генпроку-
ратура зобов’язала Дер-
жавтоінспекцію усунути 
виявлені порушення.

Після заяв ГПУ свою 
офіційну позицію озву-
чило і МВС України. Там 
заявили, що працівники 
ДАІ фіксували порушен-
ня правил дорожнього 
руху визначеними прила-
дами в ручному режимі, 
що передбачало складан-
ня протоколу про адмі-
ністративне правопору-
шення після обов’язкової 
зупинки транспортного 
засобу та ознайомлення 
водія з показами вимірю-
вача швидкості. 

Таким чином, згада-
ні прилади не викорис-
товувались як складові 
інформаційно-телекому-
нікаційних систем, і від-
повідно не підлягали під-
твердженню     відповідності 
Держспецзвя’зку.

Крім того, відповідно 
до висновку № 7809 Ки-
ївського науково-дослід-
ного інституту судових 
експертиз модифікація 
зафіксованих TrueCAM-
ами даних неможлива 

через відсутність в при-
ладі будь-яких засобів і 
технічних можливостей 
із маніпулювання  інфор-
мацією.

В будь-якому випад-
ку долю радарів визна-

чать найближчим часом 
нові експертизи в Києві, 
тож цілком ймовірно, що 
TrueCAM-и знову повер-
нуться на дороги Жито-
мирщини.

Сергій Роздум

в даішників Житомирщини новий керівник

Новим начальником 
управління УДАІ Жито-
мирщини призначено 
підполковника міліції 

Олександра Миколайови-
ча Кравченка. Наказ про 
це було оголошено 21 бе-
резня в УМВС України в 

Житомирській області, а 
сам Кравченко був пред-
ставлений особовому скла-
ду головним міліціонером 
області Юрієм Івакіним.

Олександра Кравченка 
особливо і представляти 
не потрібно, оскільки у 
нашій Державтоінспекції 
людина не нова. Свій про-
фесійний шлях він розпо-
чав у 1987 році з посади 
інспектора взводу окремо-
го батальйону ДПС при 
Новоград-Волинському 
міськрайвідділі міліції. 
Далі працював на різних 
посадах: інспектором ад-
міністративної практики 
відділення ДАІ Овруцько-
го району, там же – заступ-
ником начальника по ро-
боті з особовим складом, 
пізніше – помічником на-

чальника по роботі з пер-
соналом обласного відділу 
ДАІ, а з 2007 року керував 
Житомирським міським 
відділом ДАІ.

— Олександр Крав-
ченко починає роботу не 
з чистого листка. Оцінка 
конкретному керівнику 
дається, в першу чергу, 
за ставленням до нього 
особового складу, - про-
коментував прзначення  
керівник обласної міліції 
Юрій Івакін. -  Ви нео-
дноразово доводили, що 
знаєте свою роботу і вмі-
єте спілкуватися з людь-
ми. Я хочу, щоб в системі 
внутрішніх справ області 
Державтоінспекція була 
дійсно бойовою одини-
цею».

Сергій Роздум
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Олександр Кравченко прийшов на посаду з УДАІ Житомира

Подібні прилади даішники використовували на дорозі Київ-Чоп

NEWS
www.20MINUT.UА

23 березня в 
Житомирі, на пр-ті 
Миру, водій автомо-
біля MAZDA, руха-
ючись по проспекту 
Миру в напрямку 
вулиці Маршала 
Жукова, здійснив 
наїзд на пішохода, 
який перетинав 
проїзну частину 
зліва направо 
відносно напрямку 
руху автомобіля. 
Внаслідок дТП 
пішохід отримав 
тілесні ушкодження 
та доставлений до 
медичного закладу.
25 березня на 211 
км а/д Київ – Чоп, 
в с. Броники, нов.-
Волинського райо-
ну, водій автобуса 
Мерседес, 42-річ-
ний мешканець 
Черкаської області, 
здійснив наїзд на 
пішохода, 52-річ-
ного мешканця 
нов.-Волинського 
району, який 
раптово вийшов на 
проїзну частину із-
за припаркованого 
на узбіччі вантаж-
ного автомобіля. 
Внаслідок дТП 
пішохід отримав 
тілесні ушкодження 
та доставлений до 
медичного закладу.
   
 за МиНулий
 тиЖДеНь…

3077 пору-
шень Пдд. 

223 нетверезі 
водії.

903 адмінпро-
токоли за переви-
щення швидкості.

8 дорожньо-
транспортних 
пригод.

9 людей травмо-
вано.

1 людина за-
гинула.
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Видеонаблюдение за безопасностью
Советы  автомобильные видеорегистраторы - надежная защита от мошенников

видеорегистратор фиксирует все 
действия, происходящие на дороге

Общая стоимость экспонатов 
выставки - около 5 миллионов 
долларов сШа

В последнее время 
владельцы автомобилей 
всё чаще стали исполь-
зовать для собственных 
нужд автомобильные 
видеорегистраторы – 
электронные аппараты, 
посредством которых 
можно записывать ви-
деоматериал и сохра-
нять всё записанное на 
носителе информации. 

Такой прибор имеет 
малые габариты, легко 
подключается и легко 
монтируется. Как пра-
вило, достаточно ис-
пользовать обычную 
присоску для того что-
бы закрепить устрой-
ство на лобовом стекле 
и стандартный прику-
риватель, используемый 
в качестве интерфейса 

питания. 
Стоит отметить, что 

благодаря миниатюр-
ному исполнению виде-
орегистратора, его лег-

ко установить в любом 
удобном месте. 

Также к нему можно 
подключить сразу не-
сколько камер для пол-
ноты, так сказать, обзо-
ра и фиксации событий. 

На рынке автомо-
бильной техники сегод-
ня имеется достаточно 
большое количество мо-
делей данных устройств, 
что позволяет сделать 
выбор даже самому 
привередливому потре-
бителю. 

Автомобильные ви-
деорегистраторы могут 
стать важнейшим эле-
ментом доказательной 
базы, если произошло 
ДТП. 

К тому же этот при-
бор отлично дисципли-

нирует водителей, за-
ставляя их внимательно 
следить за показателя-
ми скорости, дорогой 
и т.д. 

Записи, которые 
может сделать видеоре-
гистратор автомобиль-
ный, являются незави-
симым доказательством 
в самых разных ситу-
ациях, происходящих 
в пути. Немаловажно 
и то, что такие видео-
записи абсолютно не-
предвзяты в отличие от 
субъективных показа-

ний автовладельцев или 
свидетелей ДТП. Долж-
ностные лица всегда ве-
рят записям, сделанным 
видеорегистратором в 
автомобиле, ведь на них 
четко фиксируется вся 
ситуация, которая про-
изошла на дороге. 

Записи видеореги-
стратора для авто мо-
гут быть использованы 

даже в качестве дока-
зательства при оценке 
ущерба или рассмотре-
нии дел о правонаруше-
ниях и т.д. Пользоваться 
регистраторами очень 
просто, все, что от вас 
потребуется, – это уста-
новить прибор в маши-
не и нажать на кнопку 
пуска.

Сергей Роздум

A-21Середа, 23 Березня 2011

Jaguar XJ220 будет изюминкой весеннего автошоу

Камеру можно прикрепить к лобовому стеклу обыкновенной присоской

в киеве состоится автошоу ретро автомобилей 

Уже совсем скоро, 
8-10 апреля, в Киеве со-
стоится автошоу ретро 
автомобилей «Retro & 
exotica Motor show» 2011 
(Ретро и Экзотика Мо-
тор Шоу). Вы сможете 
увидеть ретро машины, 
антикварную и военную 
технику, праздник элит-
ного пива, послушать 

живую музыку, а самое 
главное - 3 дня эксклю-
зивных показов уни-
кальных автомобилей. 

Главной звездой 
«Retro & exotica Motor 
show» 2011 будет автомо-
биль марки Jaguar моде-
ли XJ220, которая была 
выпущена компанией 
рекордно маленьким 

тиражом – 350 единиц. 
Только один человек из 
24 млн 285 тыс. жителей 
планеты может быть об-
ладателем Jaguar XJ220. 

Это − бескомпро-
миссный суперкар, но 
не «приятный продукт» 
для миллионеров: его 
стихия − скорость за 
две сотни, а вовсе не ва-

льяжное курсирование 
между казино и скуч-
ным офисом.

На выставке-салоне 
будут представлены и 
другие автомобили из 
тех, которые до сих пор 
держали в теплых гараж-
ных боксах, и увидеть их 
могли лишь единицы. И 
только на этой выставке 
киевляне и гости столи-
цы смогут вдоволь на-
сладиться результатами 
работ лучших автомо-

бильных инженеров и 
дизайнеров разных по-

колений. В одном зале 
будут собраны уникаль-
ные, редкие и легендар-
ные экспонаты, которые 
в полной мере характе-
ризуют эпоху прошлого 
и открывают новую, пре-
восходя все ожидания, 
взгляд в будущее. Общая 
стоимость экспонатов - $ 
5 млн. 

Также в рамках вы-
ставки состоится Первый 
этап Чемпионата Укра-
ины по автозвуковому 

спорту и тюнингу ЕММА. 
Сергій Роздум

Место проведения: Киев, пр. Победы, 40-б, Выста-
вочный центр «аККО Интернешенел» 
Стоимость билетов -  25 грн.
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Невідома країна Травнева подорож на батьківщину Гоголя

Диканька — загадкове 
містечко легенд

NEWS
www.20MINUT.UА

ЦВітіННя 
СаКуРи
20-30  квітня, 
ужгород
В останню декаду 
квітня в Ужгоро-
ді очікується пік 
цвітіння сакури. У 
ці дні засаджена 
сакурами набе-
режна річки Уж 
перетворюється 
у фантастичний 
райський сад. Що-
річно на цвітіння 
сакури у Ужгород 
приїжджають тися-
чі туристів. Майже 
одночасно з саку-
рами зацвітають 
магнолії, японська 
айва і яблуня. У 
місті висаджена 
алея сакури, яку 
вважають найдо-
вшою в Європі. 

«СоНячНий 
НаПій!»
1-2 травня 2011
на травневі свята 
у центрі Ужгорода 
закарпатські ви-
нороби та пасічни-
ки представлять 
продукцію своїх 
приватних госпо-
дарств. Учасни-
ками фестивалю 
зазвичай бувають і 
знамениті закар-
патські сироварні. 
Організатори 
обіцяють насичену 
програму, а також 
великий вибір меду 
та вина. 

R1
16

53

R1
18

12

Напевно немає в 
Україні людини, котра б 
не чула цієї назви - Ди-
канька. Де тільки не ви-
користовують ї ї – в на-
звах кафе та продуктів 
харчування, фільмах, 
мюзиклах. 

Напевно варто й відві-
дати це мальовниче сели-
ще на Полтавщині, опо-
вите таємницями. Тим 
паче, що скоро травневі 
свята, а на свята тут мож-
на зустріти і відьму, і ко-
валя Вакулу, і Миколу Ва-
сильовича Гоголя. Втім, є 
тут на що подивитися і в 
будні.

Багато архітектурних 
пам’яток залишились 
мешканцям селища у 
спадок. Наприклад, роз-
кішний двоповерховий 
кам’яний палац князя 
В.П. Кочубея – шикар-
на будівля з колонами, 
балконами, відкритими 
верандами, що оточена 
газонами й клумбами, по 
периметру яких встанов-
лено різноманітні скуль-
птури в античному стилі.

Внутрішнє оздоблен-
ня, а особливо дзеркаль-
на кімната, вражали ко-
лись високопоставлених 
гостей Кочубеїв. Північ-

ним крилом палац ви-
ходив на лісову галявину, 
що спускалася з гори до 
джерельно-чистого ста-
ву. Доповнював ідилію 
втопаючий у квітах острі-
вець з білою альтанкою, 
з’єднаний із берегом пе-
рекидним містком, під 
яким плавали білі лебеді.

Якимось дивом збе-
реглися дві мальовничі 
церкви. Троїцька церква 
(1780) виконана в стилі 
бароко, в плані має фор-

му хреста, округлі кути, 
оформлені пілястрами 
та прямокутними коло-
нами, стіни завершені ви-
сокими карнизами. Саме 
її розписував Вакула у 
всесвітньо відомому творі 
Гоголя.

Кожен приїжджий 
обов’язково має відвіда-
ти Диканський історико-
краєзнавчий музей, де 

захоплюючі розповіді і 
велика кількість експона-
тів перенесуть вас в часи 
тих історичних подій. 
Завітайте до картинної 
галереї імені М. Н. Баш-
кирцевої, щоб насолоди-
тися сповна переглядом 
талановитих композицій 
цієї відомої на весь світ 
самобутньої художниці.

Сергій Роздум

ЯК ДІСТАТИСЯ
з Полтави регулярно ходять маршрутки. Вартість 
проїзду – до 10 грн. Їхати приблизно півгодини. 
Також, є екскурсійні тури з міст Київ та Миргород. 
Їхня ціна коливається від 100 до 400 грн, залежно від 
програми та відстані до диканьки.

A-22
зарубіжжя  недорогий відпочинок в Празі

В Диканці зберігся традиційний колорит і давні звичаї

саме троїцьку церкву розписував 
Гоголівський вакула-коваль
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автотуристам Планируем поездку на восток

загадки Донбасса: шахты, 
уголь и винные погреба

Донбасс не избалован вни-
манием путешественников из 
других регионов и стран – ту-
ристические тропы здесь про-
кладывают сами донетчане 
(местные жители предпочита-
ют этноним «дончане»). 

Вопреки расхожим пред-
ставлениям, здесь можно встре-
тить не только индустриальные 

памятники, но и редкой красо-
ты ландшафты, исторические 
места, необычные музеи. Свя-
тогорская лавра украшает ме-
ловые скалы на берегу Север-
ского Донца. 

В недрах Донбасса, кроме 
залежей угля, скрыты чудеса 
соляных выработок и впечатля-
ющие галереи винохранилищ. 

И, конечно, нельзя обойти 
вниманием областной центр, 
уверенно превращающийся в 
современный, динамичный ме-
гаполис. На поездку по Донет-
чине выделите 2 полных дня. 

Нитка маршрута
Донецк - Горловка - Арте-

мовск, 95 км, 2 дня. 

донецк
Встреча с Донецком запом-

нится автотуристу интенсив-
ным движением, гладкими до-
рогами и чистотой на улицах. 

Символом города с 2009 
года является футбольный 
стадион «Донбасс Арена», 
особенно когда по вечерам 
его сплошное остекление си-
яет ярко голубым светом. Это 
настоящая гордость донецко-
го края! 

На беглый осмотр вы по-
тратите около часа. 

Вы можете посетить суве-
нирный магазин, музей ФК 
«Шахтёр» (30 грн), взять экс-
курсию на сам стадион с воз-
можностью выйти на поле, 
пройти в раздевалки футбо-
листов, в комментаторские ка-
бины и т.д. 

Рядом со стадионом парк 
Славы героев Великой от-

ечественной войны. Вы можете 
увидеть монументы и неболь-
шую выставку военной техни-
ки. Посетите уникальный парк 
кованных скульптур и прогу-
ляйтесь по живописному буль-
вару Пушкина.

 В парке Щербакова вы мо-
жете найти живописные фон-
таны, приятную тень деревьев, 
лавочки, где сможете передо-
хнуть.

Горловка
Горловка - крупный про-

мышленный город к северу от 
Донецка. В индустриальной 
Горловке вы найдете един-
ственный в своем роде в Украи-
не музей миниатюрной книги. 

Ценителям искусства реко-
мендуем Горловский художе-
ственный музей, где выставлена 
самая большая в Украине кол-
лекция произведений Николая 
Рериха. Собрание насчитывает 
более 3 тыс. работ. 

Сейчас также в Горловке ве-
дётся подготовка к превраще-

нию в туристический объект 
учебной шахты при индустри-
альном техникуме. 

Если интересует тема кос-
моса, то при школе №25 создан 
музей первой в мире космиче-
ской династии Волковых. 

В 10 км от горловской «кос-
мической» выставки, есть му-
зей города Енакиево. Он посвя-
щен космонавту Береговому. 
Многие экспонаты уникальны 
- посадочная капсула, костюм, 
скафандр, которые побывали в 
космосе.

артемовск
Город Артемовск - райцентр 

над р. Бахмутка. Нынешнее имя 
Артемовск получил в честь ре-
волюционера товарища Атрема 
(Ф. Сергеева), сподвижника И. 
Сталина. В Артемовске установ-
лен памятный знак «Колокол 
Чернобыля». Сохранились от-
дельные памятники архитекту-
ры: деревянная Николаевская 
церковь (1798 г.), Церковь Всех 
Святых (нач. XX в.).

 Одной из главных достопри-
мичательностей города являет-
ся Артемовский завод шампан-

ских вин. Изначально создавали 
завод в соляных пещерах, но за 
полгода соль разъела все бочки 
и был утрачен огромный объем 
винного материала. После этого 
решили перенести производ-
ство в гипсовые штольни. 

Весь цикл производства 
расположен под землей в спе-
циальном микроклимате. Ус-
ловия в подземных тоннелях 
на глубине свыше 72 м идеаль-
но подходят для производства 
игристых вин по оригинальной 
французской технологии. 

A-23

Громадные териконы - визитная карточка всего промышленного Донбасса

На Донбассе сохранилось немало памятников архитектуры
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Поздравляем 
с Днем Рождения

Евгения Бондаренко
С Днем рождения тебя поздравляем,
Желаем, чтоб сбылись твои мечты,
Здоровья и счастья на долгие годы
Желаем мы все от души!  

1 квітня 
З 58-річчям вітаємо 
Герасимчука Миколу

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 
На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі! 
                                            
Оксана і Владік

Поздравляем 
с Днём рождения 

Спинова Сергея
Желаем чтобы планы удавались, 
мечты сбывались, 
деньгами карманы набивались 
и любовь не уходила никогда! 

Коллектив кадрового агентства «Вакансия+»

Поздравляем! 
С Днём Рождения 

любимую Мамочку и Жену  
Заблоцкую 

Викторию Ивановну!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!



R1
18

29

Гроші Кому можна довірити страховий захист

якісний сервіс від надійної компанії 

у Житомирі аха є одним  
із лідерів страхування

Страхування. Не-
виправдана розкіш чи 
життєва необхідність? 
Кому доручити страхо-
вий захист: великій між-
народній компанії з на-
дійною репутацією чи 
невеликій страховій, яка 
багато обіцяє? Ми вирі-
шили звернутися з цим 
до експерта нашого регі-
ону: Райковської Тетяни, 
заступника Директора 
Житомирської дирекції 
АХА в Україні. 

— В Україні мало 
хто вірить у те, що 
страхування – потріб-
не. Є думка, що не вар-
то платити за те, що 
може взагалі не зна-
добитися і що страху-
вання – невиправдана 
розкіш. Це так?   

— Знаєте, для мене 
страхування – це, в пер-
шу чергу, фінансовий за-
хист, додаткова гарантія 
того, що в екстреній си-
туації я зможу отрима-
ти своєчасну допомогу 
професіоналів. Так, для 
українців необхідність 
страхування не завжди 
зрозуміла, в першу чер-
гу через постійні еконо-
мічні негаразди та полі-
тичну нестабільності. На 
жаль, ми рідко замис-
люємося над тим, що 
значно легше заплатити 
300 гривень страхового 
платежу та застрахува-
ти свою квартиру, ніж 
залазити в борги на но-
вий ремонт чи компен-
сацію витрат сусідам. Я 
вважаю, що страхувати-
ся треба в першу чергу 
тим, хто думає про те, 
як зекономити гроші та 
полегшити собі життя у 
випадку непередбачених 
неприємностей. 

— Страхових ком-
паній на ринку Укра-
їни багато: тільки в 
нашому регіоні не 
менше 50. Як обрати 
та не помилитися? Чи 
завжди присутність 
іноземних акціонерів 
гарантує надійність 
страховки?   

— Обрати дійсно не-
просто, але цілком ре-
ально. Підійдіть в офіс 
компанії та поставте 
всі питання, які вас ці-
кавлять, консультанту. 
Обов’язково уважно 
прочитайте страховий 
договір – від цього може 
залежати ваш спокій та 
впевненість у майбутній 
виплаті. До того ж, умо-
ви договору, а особливо 
виключення з нього, 
дадуть можливість по-
яснити різницю у вар-
тості, здавалося б, одно-
го й того ж продукту в 
різних страхових. 

Також зверніть ува-
гу на партнерів страхо-
вої компанії – солідні 
банки та автодилери не 
будуть співпрацювати з 
ненадійною компанією. 
АХА, наприклад, акре-
дитована в 25 найбіль-
ших банках країни та 
успішно працює з най-
більш відомими автоди-
лерами. 

Я впевнена, що оби-
рати слід компанію зі 
світовим ім’ям та успіш-
ною історією. Погодьте-
ся, в наш час ділова ре-
путація та стабільність 
– один із найголовніших 
факторів довіри клієн-
тів. Заробити таку ре-
путацію непросто, а от 
зіпсувати нечесною по-
ведінкою можна дуже 
швидко. Такі компанії 
як АХА працюють на 
майбутнє та зацікавлені 
не в швидких заробітках 
за будь-яку ціну, а в ста-
більному прибутковому 
зростанні бізнесу. 

Окрім того, за вели-
кими страховими ком-
паніями, зазвичай, сто-
їть багаторічний досвід. 
Група АХА, наприклад, 
працює у страхуванні 
більше 30 років. Дороб-
ки у всіх галузях ведення 
бізнесу – у формуванні 
резервів, ефективному 
врегулюванні збитків, 
IT-рішеннях тощо – ми 
можемо адаптувати та 
використовувати в Укра-

їні. Погодьтеся, таку під-
тримку важко недооці-
нити. 

— Що таке АХА у 
світових масштабах? 
В Україні? У Житоми-
рі? 

— АХА – страхова 
компанія №1 у світі за 
обсягами зібраних чис-
тих премій, яка успішно 
працює у 61 країні світу 
та вважає своїми осно-
вними принципами до-
ступність, уважність та 
надійність. 

В Україні з 2008 року 
АХА представлена дво-
ма страховими компа-
ніями: «АХА Страхуван-
ня» та «АХА Україна». 
У масштабах країни за 
три роки роботи ми 
стали лідерами ринку 
за обсягами страхових 
виплат та зібраних пре-
мій. Компанія виплачує 
більше 1 мільйона гри-
вен щодня та регулює 
близько 1000 страхових 

випадків на тиждень. 
У Житомирському 

регіоні АХА теж є одним 
із лідерів страхування. У 

регіоні успішно працює 
регіональна дирекція та 
територіальний відділ 
врегулювання збитків. 
Тож досвідчені та квалі-
фіковані співробітники 
зажди готові надати до-
помогу як при укладан-
ні договорів, так і при 
настанні страхової події.  

— В чому секрет 
успіху? Справа у під-
тримці французьких 
акціонерів? Як за три 
роки компанія змогла 
стати лідером в Укра-
їні? 

— Ніяких секретів 
немає. І, звичайно, спра-
ва не тільки у підтрим-
ці міжнародної групи. 
Наші досягнення – ре-
зультат успішної комбі-
нації досвіду глобальної 
групи та нашої ефектив-
ної роботи, в першу чер-
гу над собою.

Основне завдан-
ня АХА - і раніше, і 
сьогодні – виділятися 

серед конкурентів сво-
їм професіоналізмом. 
Ми займаємося лише 
страхуванням і якість 

обслуговування – наш 
найголовніший пріори-
тет. Клієнти це цінують. 
Наприклад, ми дуже ре-
тельно обираємо парт-
нерські СТО та гаран-
туємо якість ремонту 
автомобілів клієнтів. 

Ми прагнемо стати 
компанією, якій відда-
ють перевагу на ринку. 
Для того, щоби досяг-
ти мети, нам необхідно 
пропонувати найкра-
щий клієнтський сер-
віс. А це, в першу чергу, 
якість врегулювання 
страхових подій: опера-
тивність та повнота ви-
плати. На сьогоднішній 
день в АХА найпрості-
ші справи , а їх близько 
70%, врегульовуються в 
середньому за 15 днів. 

Але головний інди-
катор успіху компанії на 
ринку – відгуки клієнтів 
АХА. Щорічно 20 тисяч 
клієнтів, які отримали 
відшкодування, відпові-
дають на питання щодо 
їх вражень від сервісу 
компанії. Внутрішні до-
слідження проводяться 
кожного кварталу – на-
прикінці 2010 року по-
казник задоволеності сер-
вісом АХА складає 86%.  

Андрій Смелянський

A-25

Поздравляем 
с Днем Рождения

Евгения Бондаренко
С Днем рождения тебя поздравляем,
Желаем, чтоб сбылись твои мечты,
Здоровья и счастья на долгие годы
Желаем мы все от души!  

новини брендівСереда, 30 Березня 2011

Райковська Тетяна, заступник Директора Житомирської дирекції АХА в Україні
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На самом деле с женщинами все не так просто, как думают некоторые мужчины
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еСли СВеКРоВь отРаВляет ЖизНь…
Любая женщина с детства знает, 
что свекровь – злейший враг номер 
один. И нужно сказать, что милейшие 
мамы дражайших мужей прилагают 
максимум усилий для подтверждения 
гордого звания «гадюки подколодной». 
Моей хорошей подруге категорически 
не повезло. её свекровь живёт практи-
чески на соседней улице и регулярно 
отравляет ей существование.
заботливая свекровушка не жалея 
сил и нервов тщательно опекает свою 
кровинушку. При этом учтите, что 
«молодая» семья уже много лет живёт 
отдельно и никак не зависит от пап и 
мам. аргумент у свекрови единствен-
ный и железобетонный – я Мать, я 
знаю, как лучше. невестка при этом 
рассматривается, как обслуживающий 
персонал. Причём не только для сына, 
но и для свекрови со свёкром в придачу. 
Свекровь – дама образованная, поэто-
му «кровь пьёт» элегантно и аристокра-
тично. а воспитание не позволяет моей 
подруге просто послать оборзевшую 
тётку туда, где ей самое место. 
Скорее всего, рано или поздно, дело 
дошло бы до военных действий. но не-
ожиданно был обнаружен гораздо более 
эффективный метод борьбы. Выясни-
лось, что банальное слово «спасибо» 
вгоняет свекровь в ступор. Причём, чем 
больше благодарностей, особенно бес-
почвенных, сыпется на её голову, тем 
хуже она себя чувствует. нет, физически 
с ней всё в порядке. Просто эта несчаст-
ная женщина в принципе не знает, что та-
кое благодарность. Поэтому удивляется 
настолько безгранично, что моментально 
затыкается, а потом забывает обо всём, 
что собиралась сказать. Выяснив такую 
интересную особенность свекрови, под-
руга оторвалась по полной. И даже когда 
«мама» перестала бегать по поводу и без 
к ним домой, всё равно продолжала зво-
нить и за что-нибудь благодарить. Пошла 
уже вторая неделя, как свекровь переста-
ла «отсвечивать», и даже не звонит. 
Возможно, страдающим от свекровье-
го произвола, есть смысл подумать 
о нетривиальных методах борьбы со 
злобными мамашами мужей? Взять 
и поступить как-то неадекватно? Так, 
чтобы от удивления свекрови и сказать 
было нечего и обидеться не за что. 

Мифы о женщинах

Понять женщину труд-
но. Легче её мифологи-
зировать, как неведому 
зверушку. Чем мужчины 
успешно и занимаются, 
кстати, не без участия са-
мих дам. В народе бытует 
мнение… Да каких только 
мнений о женщинах не бы-
тует! Как всякие мифы, к 
действительности они име-
ют весьма отдалённое отно-
шение.

1. Женское «нет»  
означает «да» 
Слава богу, не всегда

Случается это только 
когда женщина ступает 
на скользкую тропу кокет-
ства. Здесь «нет» может оз-
начать всё, что угодно: «да», 
«не поняла вопроса» и, в 
конце концов, даже «нет». 
В нормальной же внеко-
кетной жизни женщинам 
не требуется постоянный 
контроль психиатра. Они 
вполне вменяемы. И «нет» 
- это обычное «может 
быть».

2. Женщина за рулём – что 
обезьяна с гранатой 
Старомодное утверждение

Ж е н щ и н а - в о д и т е л ь 
осторожна, как нашкодив-
шая кошка. Дотошна, как 
сбрендивший кладоиска-
тель. Законопослушна, как 
милиционер, получивший 

условный срок. В конце кон-
цов, она за рулём трезва, как 
закодированный адвентист-
язвенник. Особенно если 
машина куплена на свои 
деньги.

3. Все блондинки 
безнадежно глупы
Ничего подобного!

Утверждение, что при-
рода, не найдя в женской 
головке интеллекта, вы-
брасывает «белый флаг», 
весьма сомнительно. А с 
открытием перекиси во-
дорода и подавно. И во-
обще, ученые утвержда-
ют, что через двести лет 
натуральных блондинок 
на Земле не останется. Ис-
чезнут, как вид. И что, вы 
думаете, переведутся не-
умные, мягко говоря, жен-
щины?

4. Женская дружба  
всё-таки существует
Увы… 

Уж, как только не про-
бовали – и так, и этак. Не-
сколько веков. Всё впустую. 
То мужичонка какой под-
вернётся – и прости про-
щай, подруга. То зависть за-
ест, то чёрт за язык дёрнет… 
Лучше всего женщины дру-
жат против кого-то. Тут они 
действительно показывают 
чудеса взаимовыручки и 
сплочённости.

5. Все женщины больны 
диетоманией
Глупости какие...

Обычно дело ограничи-
вается болтовней. Всё равно 
как мужчины порой взды-
хают: мол, надо бы бросить 
курить, но руки не доходят, а 
только дотягиваются до оче-
редной сигареты. Похудание 
происходит примерно так: 
разволнуется девушка из-за 
цифирек на напольных ве-
сах и сядет на диету. Потом 
опечалится, что нельзя ей 
съесть любимый ореховый 
торт с шоколадом, взбиты-
ми сливками и сгущенным 
молоком... Калорий этак 
тысячи на три. Погрустит, 
погрустит, да и наестся-таки 
торта. Затем помучается, что 
наелась, но поразмыслит, по-
смотрит куда-то вдаль и мах-
нёт рукой на все эти диеты.

6. Женщины – слабый пол
Чёрта с два!

Женщины – хитрый 
пол. Поэтому из тактиче-
ских соображений могут 
дать и слабину. А, бывает, 
забудутся и ненароком ре-
альную свою силу-то и по-
кажут. К примеру так: пол-
литра внутри, муж и дети 
подмышками, в зубах – ме-
шок картошки. И с песнями 
да прибаутками с дачного 
участка домой! А вы гово-
рите – слабый пол…



R
90

00

R
90

00
R1

18
87

A-27шопінгСереда, 30 Березня 2011

В "Ночь шопоголика" можно со скидкой купить вещи и из новых коллекций

«Ночь шопоголика» - сезон охоты за скидками
Шопинг В ТрЦ «Глобал UA» 15 тысяч житомирян три часа ловили «бешенные» скидки

— На акцию «Ночь шо-
поголика» мы с друзьями 
планировали пойти давно. 
Ведь только в этот вечер 
в ТРЦ «Глобал UA» мож-
но купить вещи с такими 
огромными скидками! – 
рассказывает житомирян-
ка Анна Заблодская. – Мы 
увидели на рекламных 
щитах, что 18 марта будет 
такая акция и решили 
обязательно воспользо-
ваться возможностью сэ-
кономить деньги.

На охоту за скидка-
ми в пятницу, 18 марта, 
Аня вышла с друзьями и 
с 15 тысячью других жи-
томирян. Аня с подру-
гой подобрали для себя 
новые джинсы, а их друг 
купил себе куртку с от-
личной скидкой – 60%.

Кроме скидок ор-
ганизаторы акции по-
заботились о создании 
отличного настроения 
для посетителей.  Тра-
диционный показ мод 

сопровождался фейер-
верками, шоу мыльных 
пузырей и конфетти. 

Между магазинами 
сновали «шоппинговые» 
привидения - пригла-
шенные актёры, созда-
вавшие для покупате-
лей атмосферу ночной 
загадочности. Впервые 
в Житомире витрины 
магазинов чудесным об-
разом оживали благо-
даря живым манекенам 
и оригинальным поста-
новкам профессиональ-
ного режиссера. 

Это уже пятая акция 
«Ночь шопоголика», ко-
торую для своих посе-
тителей устраивает ТРЦ 
«Глобал UA». 

— Когда у наших 
арендаторов начинает-
ся новый сезон и завоз 
товара, мы предлагаем 
им принять участие в 
акции «Ночь шопоголи-
ка», - рассказала газете 
«20 хвилин» менеджер 

по маркетингу ТРЦ «Гло-
бал UA» Алина Биденко. 
– При этом покупатели 
могут со скидкой купить 
не только товары из ста-
рых остатков, но и вещих 
из новых, только что за-
везённых в Житомир и 
на Украину коллекций.

Участие в акции 
«Ночь шопоголика» 
приняли около 150 ма-
газинов, расположен-

ных в торгово-развлека-
тельном центре. Правда, 
«вкусные» скидки дей-
ствуют в ТРЦ «Глобал 
UA» всего три часа – с 
21.00 до полуночи. Но 
для настоящих шопо-
голиков этого времени 
вполне достаточно. На-
пример, нашей героине 
Анне Заблодской с дру-
зьями, о которых шла 
речь в начале статьи, по-

надобилось чуть больше 
часа, чтоб найти всё, что 
им нужно.

В ТРЦ «Глобал UA» 
так же сказали, что ак-
ция «Ночь шопоголика» 
будет проводиться и в 
дальнейшем. Правда, 
дату следующего «сезона 
охоты» за скидками пока 
не называют. Говорят – 
следите за рекламой! 

Влад Румянцев



наш спорт Середа, 30 Березня 2011

Фініш «динамівець» - за крок від перемоги в чемпіонаті міста з футзалу

Долю лідера вирішить 
останній тур вищої ліги

NEWS
www.20MINUT.UА

боКС
Нагороди чемпі-
онату україни
дві нагороди здо-
були у Харкові на 
Чемпіонаті України 
з боксу представни-
ки Житомирщини. 
Срібним призером 
став Іван Кабан-
чук. У фінальному 
поєдинку він з 
рахунком 3:6 посту-
пився досвідченому 
Георгію Чигаєву з 
Львівщини. Брон-
зова нагорода діс-
талась Володимиру 
Матвійчуку. 

більяРД
Перемога жито-
мирян
Житомирянин 
ярослав Савков 
виграв Чемпіонат з 
більярдного спорту, 
який відбувся ми-
нулими вихідними 
у клубі «ріо». ярос-
лав також здобув 
право представляти 
Житомирщину на 
Всеукраїнському 
рівні. Почесне третє 
місце розділили 
Ігор Станішевський 
та Володимир 
Шахрай. Всього у 
змаганнях взяли 
участь 32 учасники 
спортсмени

СаМбо
Фестиваль  
«Патріот»
Житомирські 
спортсмени Во-
лодимир Юзвак, 
дмитро Маркевич 
та дар’я Огороднюк 
здобули перемогу 
у різних категоріях 
на Всеукраїнському 
турнірі з бойово-
го самбо серед 
молоді та юніорів. 
У Житомирі подібні 
змагання прово-
дились вперше. 
Всього у змаганнях 
взяли участь 136 
спортсменів з 8 об-
ластей.

Фактично, до остан-
нього моменту збе-
реглась інтрига щодо 
цьогорічного чемпіона 
вищої футзальної ліги 
Житомира. 

Зустріч лідерів ліги 
і найсильніших команд 
міста - «Динамівця» і «Во-
доканалу», яка відбулась 
цієї неділі, 27 березня, 
закінчилась нічиєю 1:1. 
Хоча такий результат ви-
вів «Водоканал» у лідери, 
але «Динамівець» відстав 
всього на одне очко і має 
гру в запасі. У випадку 
перемоги наступної неді-
лі над командою «ІнБев» 
«Динамівець» - цьогоріч-
ний чемпіонат. Команду 
влаштує навіть нічия. 
Гравцям «Водоканалу» 
лишається чекати — для 
них чемпіонат вже завер-
шився.

Що ж до останнього 
туру, то зустріч «Водо-
каналу» і «Динамівця» 
мала стати найвидовищ-
нішим матчем цьогоріч-
ного футзального сезону 
в Житомирі. Адже пере-
мога будь-якої команди 
автоматично означала б 
перемогу у чемпіонаті. 

Гра в доганялки
Вже з перших хвилин 

матчу ініціативу захопи-
ли гравці «Динамівця». 
Вони постійно атакували 
суперників, не дозволя-
ючи тим вийти навіть за 
межі штрафного майдан-
чика. Водоканалівці на-
магались грати на контр-
атаках, але в них це не 
виходило. Обидві коман-
ди намагались не ризику-
вати, поки динамівцям не 
вдалось відкрити рахунок. 
Гра стала більш динаміч-
ною — поразка водока-
налівців не влаштовувала 

аж ніяк. Наприкінці дру-
гого тайму вони випусти-
ли п’ятого гравця замість 
воротаря. Досвідченим 
гравцям «Водоканалу» 

вдалося реалізувати пе-
ревагу і зрівняти рахунок 
за декілька хвилин до фі-
нального свистка — 1:1.

Сергій Роздум

Результати інших матчів:
«Кiфа» - «Вiзаж» 0:10, «Фiнансист» – «Легiон» 4:8, 
«авангард» – «Газмяс» 5:3, «Медик» - «IнБев» 0:5, 
«Богунiя» - «Податківець» 3:13, «нашi-Кофеджiо» 
- «Колос» 3:1, «Юнiсть» - «Грантех» 4:1, «Кристал» 
- «Персей» 8-2, «атлет» - «нiкс» 9:4, Лiктрави» - 
«Фортуна» 4:3, «наВС» - «Форца» 5:5, «Iнтеркас» 
- «Легiон XXI» 4:4; «Штурм» – «Старт» 4:3, «Галант-
МТС» - «Галант» 7:3, «СаВ сервiс» - «Легенда» 4:3, 
ЖдУ ЖВIнаУ 3:6, «Саєнко» – «дасна»  2:8, «Комсо-
молець» - «Крiгер» 2-1, IнБев-2 -  ЖнаеУ 4:3.
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"Контингент" здаватись не збирається

Гравці "Водоканалу"  і "Динамівця" показали технічний і яскравий футзал

Житомирський «контингент» припинив боротьбу за лідерство

Житомирському ФК 
«Контингент» зараховано 
технічну поразку за неяв-
ку на гру з дрогобицьким 
«Каменярем-Термоплас-
том» в Чемпіонатв України 
з футзалу серед команд 

першої ліги. Зустріч мала 
відбутись цієї неділі, 26 бе-
резня, але житомиряни не 
змогли поїхати в Дрогобич 
через відсутність фінансу-
вання і проблем всередині 
команди. Також поразку 

0:3 «Контингенту» було за-
раховано за гру з ковель-
ским «Буран-Негабарит». 

Таким чином наша 
команда, яка ще місяць 
тому претендувала на пе-
ремогу в своїй групі, зараз 
опинилась на четвертій 
позиції і надалі може бо-
ротись хіба що за друге-
третє місце. 

А попереду — ще дві 
перенесених і три кален-
дарних гри, і не факт, що 
житомиряни зможуть на 
них потрапити. Суперни-
ки лишились сильні. Цієї 
суботи, 2 квітня, «Контин-
гент» на своєму полі при-
йматиме лідера групи, 
чернівецький «Меркурій», 
а 6 квітня - «Львівхолод».

— В першому колі чем-
піонату нам вдалось досяг-
нути чималих успіхів — ми 
були другі. Мали всі шанси 
виграти першу лігу. І все 
це — при постійних фінан-
сових проблемах та повній 
відсутності підтримки з 
боку влади. Нам постійно 
доводилось шукати гроші, 
спонсорів, якісь виходи з 
ситуації. Нам почало допо-
магати міське управління 
сім’ї, молоді і спорту. За-
вдяки їх підтримці органі-
зували тижневі збори. Але 
основну ставку ми робили 
на область, а та нас підвела- 
розповів газеті «20хвилин» 
президент ФК «Контин-
гент» Олександр Шнайдер. 

Сергій Роздум



наш спортСереда, 30 Березня 2011

здоров’я Житомирська школа спортивної аеробіки підкорює Україну 

В Житомирі завершився 
чемпіонат україни з аеробіки

Житомирська школа 
аеробіки — одна з най-
сильніших в Україні. Це 
в черговий раз підтвер-
див Чемпіонат України 
зі спортивної аеробіки 
серед юнаків та молоді, 
який цими вихідними, 
25-26 березня, відбувся 
в спортзалі ЖДУ імені 
Івана Франка.

— Наша команда 
була однією з найсильні-
ших, діти здобули чима-
ло нагород і медалей різ-
ного ґатунку і виглядали 
достойно на фоні інших 
серйозних шкіл з аеро-
біки, - прокоментувала 
змагання Ірина Кононен-
ко, головний суддя зма-
гань і заслужений тренер 
України зі спортивної ае-
робіки, тренер викладач 
ДЮСШ м. Житомира, 
суддя національної кате-
горії. - Самі ж змагання 
пройшли на високому 
рівні. Все було чітко орга-
нізовано, ми навіть авто-

буси знайшли для того, 
аби розвозити команди.

Серед житомирян зо-
лото чемпіонату в катего-
рії молодь здобули Юрій 
Шевчук (ЖВІНАУ), Анна 
Радкевич (ДЮСШ при 
школі-інтернаті), Вікто-
рія Якушевич. У юнаків 
золото дісталось Глєбу 
Ходаковському (ДЮСШ 
при школі-інтернаті), 
Анна Наумова (ДЮСШ 
«Авангард»). Першими 
серед трійок стала жи-
томирська команда в 
складі Анни Наумової, 
Олександри Мохурт та 
Валерії Семеній. Золо-
то серед дітей по степ-
аеробіці здобула коман-
да того ж ДЮСШ при 
школі інтернаті, а в ін-
дивідуальній категорії — 
Євгенія Вакулюк. 

Всього у змаганнях 
взяли участь 250 спортс-
менів з Бердянська, Доне-
цька, Києва, Тернополя, 
Житомира, Донецької, 

Запорізької, Луганської, 
Київської, Сумської, Тер-
нопільської, Житомир-
ської областей, а також з 
АР Крим. 

— В останні роки 
спортивна аеробіка 
після футболу і баскет-
болу стала найбільш 
популярним видом 
спорту в Житомирі. 
Хоча традиційно цей 
вид спорту є більш роз-
повсюдженим на схо-
ді України, де чимало 
тренерів з гімнастики 
перейшли в спортивну 

аеробіку. Приємно, що 
вже другий рік поспіль 
право на проведення 
Чемпіонату України 

представляється саме 
нашому місту, - розпо-
вів на відкритті змагань 
заступник начальника 

головного управління у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту Юрій Панасюк.

Сергій Роздум

Житомирські волейболісти завоювали срібло

Друге місце здобу-
ла житомирська коман-
да на Міжнародному 

турнірі серед ветеранів 
волейболу на Кубок Жи-
томирського міського 

голови, який 25-26 бе-
резня тривав в спортзалі 
ЖНАЕУ. 

У фінальній зустрі-
чі наші волейболісти 
поступились команді з 
Вінниці з рахунком 1:2. 
Бронзу здобули ветера-
ни з Києва — команда 
Фуршет. 

Також вперше за 
чотирирічну історію 
турніру в ньому взяли 
участь жіночі команди. 

Щоправда, їх було 
трохи менше за чоло-
вічі — всього чотири. 
Перемогу ж святку-
вали  волейболістки з 
Криму. Срібло діста-
лось житомирянкам, а 
бронза — киянкам. 

— Цього року тур-
нір прийшов на досить 
серйозному рівні. Ко-
манди учасниці були 
досить сильними, осо-
бливо лідери — між 
ними боротьба була 
найбільш запеклою. 

Шкода, звісно, що не 
змогли приїхати по-
ляки — в них виникли 
якісь проблеми бук-
вально в останній мо-
мент. Але наступного 
року учасників, в тому 
числі закордонних 
буде більше. Турнір з 
кожним роком набуває 
все більшої популяр-
ності в Україні, - про-
коментував змагання 
головний суддя Анато-
лій Денисовець. 

А вже наступного 
тижня волейбольна 
команда ЖНАЕУ їде у 
Вінницю на фінал чем-
піонату України серед 
студентів. 

А в травні Житомир 
прийматиме останній 
тур аматорської волей-
больної ліги. Слідкуйте 
за нашими анонсами.

Сергій Роздум

Команда ветеранів з Вінниці традиційно сильніша за житомирян
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Житомирські спортсменки були одними з найсильніших на змаганнях



прес-служби
Порядок державної реєстрації народження 
фізичної особи та її походження 

Найвищою соціальною 
цінністю в Україні є людина, її 
життя, і здоров’я честь і гідність, 
недоторканність і безпека. 
Сім’я, дитинство, материнство 
і батьківство охороняються дер-
жавою. Діти рівні у своїх правах 
незалежно від походження, а та-
кож від того, народжені вони у 
шлюбі чи поза ним. Гарантом всіх 
зазначених прав та свобод висту-
пає Конституція України, при-
йнята 28.06.1996р. 

Сімейний кодекс України, від 
10.01.2002р. регулює сімейні від-
носини, відносини батьків та ді-
тей, інших членів сім’ї та родичів, 
зокрема стаття 143  передбачає, 
що мати, батько дитини, які 
перебувають у шлюбі, а також 
мати, яка не перебуває у шлюбі, 
зобов’язані забрати дитину з поло-
гового будинку або з іншого закладу 
охорони здоров’я.

Також, на батьків дитини від-
повідно до ст. 144 Сімейного кодек-
су України покладється обов’язок, 
невідкладно, але не пізніше одного 
місяця від дня народження дити-
ни, зареєструвати народження ди-
тини в органі державної реєстрації 
актів цивільного стану.

Відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», від 01.07.2010 
р., а саме статті 13, державна 
реєстрація народження дитини 
проводиться з одночасним визна-
ченням її походження та присво-
єнням їй прізвища, власного імені 
та по батькові.

Керуючись Сімейним кодек-
сом України та Законом України 
«Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану 
Житомирського міського управ-
ління юстиції  підготував інфор-
мацію щодо роз’яснення законо-
давства, яке регулює своєчасне та 
належне оформлення державної 
реєстрації народження. 

Державна реєстрація наро-
дження дитини проводиться за 
письмовою або усною заявою бать-
ків чи одного з них за місцем її на-
родження або за місцем проживан-
ня батьків. 

Якщо державна реєстрація на-
родження дитини  проводиться за 
місцем проживання батьків чи од-
ного з них, то за їх бажанням міс-
цем народження дитини в актово-
му  записі  про  народження  може 
бути  визначене  фактичне місце її 
народження або місце проживання 
батьків чи одного з них. 

Підставою для проведення 
державної реєстрації народження 
дитини є визначені центральним 
органом виконавчої влади у сфері 
охорони здоров'я документи, що 
підтверджують факт народжен-
ня дитини, а в разі їх відсутності 
- рішення суду. 

Державна реєстрація наро-
дження дитини, яка досягла одного 
року і більше, проводиться орга-
ном державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем про-
живання дитини за заявою бать-
ків або інших заінтересованих осіб 
за наявності документів про наро-
дження і перебування дитини під 
наглядом закладу охорони здоров'я 
та довідки з місця проживання ди-
тини. 

У разі досягнення дитиною 
шістнадцяти років державна реє-
страція її народження може про-

водитися за її особистою заявою з 
пред'явленням паспорта. 

У разі відсутності документів 
про народження дитини державна 
реєстрація її народження прово-
диться на підставі рішення суду 
про встановлення факту наро-
дження. 

Якщо дитина народилася у 
подружжя, дружина записується 
матір’ю, а чоловік — батьком ди-
тини.

При народженні дитини у ма-
тері, яка не перебуває у шлюбі, у 
випадках, коли немає спільної за-
яви батьків або рішення суду, за-
пис про батька дитини у Книзі ре-
єстрації народжень провадиться 
за прізвищем та громадянством 
матері, а ім'я та по батькові 
батька дитини записуються за її 
вказівкою.

Прізвище  дитини визнача-
ється за прізвищем батьків. Якщо 
мати, батько мають різні прізви-
ща, прізвище дитини визначаєть-
ся за їхньою згодою. Батьки, які 
мають різні прізвища, можуть 
присвоїти дитині подвійне пріз-
вище, утворене шляхом з’єднання 
їхніх прізвищ.

Ім’я дитини визначається 
за згодою батьків. Дитині може 
бути дано не більше двох імен, 
якщо інше не випливає із звичаю 
національної меншини, до якої на-
лежать мати і (або) батько.

По батькові дитини визнача-
ється за іменем батька.

Відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану видається 
витяг з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян для 
призначення допомоги при наро-
дженні дитини.

У тих випадках, коли бать-
ки або один з них відмовились 
від дитини і передали її на повне 
державне утримання, витяг для 
виплати допомоги не видається. 

Якщо при реєстрації наро-
дження дитини відомості про 
батька  внесені в порядку, перед-
баченому ст. 135 СК України, 
то разом із свідоцтвом про на-
родження дитини видається ви-
тяг за встановленою формою для 
отримання відповідної допомоги 
згідно з чинним законодавством.

Станом на 23.03.2011р. у від-
ділі державної реєстрації актів 
цивільного стану виявлено 23 
порушення строків реєстрації 
народження дитини, встанов-
лених відповідно до Сімейного 
кодексу України, складено 20 
протоколів. Три причини пору-
шення вказаних строків визнано 
поважними.

Практика свідчить, що під 
час державної реєстрації наро-
дження дітей іноді виникають 
проблемні моменти між бать-
ками та працівниками відді-
лу, зокрема тоді, коли батьки 
пропонують фіксувати недоку-
ментальні варіанти імен. Тому 
батькам слід ставитися до ви-
бору імені своєї дитини з усією 
відповідальністю, щоб не довело-
ся їх дітям у майбутньому по-
рушувати питання про зміну 
імені в юридичному порядку.

Досить цікавим є факт при-
своєння батьками імені ново-
народженій дитині. Тому вважа-
ємо доцільним  вказати в даній 
статті найпоширеніші імена 
дітей, які були зареєстровані з 
початку 2011 року. 

Головний спеціаліст відділу з державної реєстрації народження К.І. Олішевська

Найпоширеніші імена дітей

Îëåêñàíäð
Ñåðã³é
Äàí³³ë
Ê³ð³ë
Í³ê³òà
Ìàêñèì
Òèìîô³é
Àðòåì

Àííà
Àíàñòàñ³ÿ
Ñîô³ÿ
Îëåêñàíäðà
Äàð’ÿ
Âåðîí³êà
Âàëåð³ÿ

Ä³àíà
Êàòåðèíà
Þë³ÿ
Ìàð³ÿ
Â³êòîð³ÿ
Àë³íà
Ïîë³íà

ªâãåí³é
Áîãäàí
Àíäð³é
²ëëÿ
Âëàäèñëàâ
Ìàòâ³é
Íàçàð
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Òóò ìîæíà çàìîâèòè 
ñòîëèê òà ïðî÷èòàòè 
ñâ³æèé íîìåð ãàçåòè 

   «20 õâèëèí»

Êàâ’ÿðíÿ
«Ïðîêîôèé»

óë. Á. Áåðäè÷åâñêàÿ, 8 22-49-83
ç 8:00

äî 22:00

Êàôå
«Âåíåöèÿ»

âóë. Â. Áåðäè÷³âñüêà, 9  47-44-82
ç 9:00

äî 21:00

Êàôå
«Êàðòîïëÿíà õàòà»

ïë. Ñîáîðíàÿ,7/1 42-21-00
ç 10:00

äî 22:00

Êàôå
«Âàíèëü»

óë. Êèåâñêàÿ, 57 42-15-85
ç 9:00

äî 23:00

Êàôå
«Ñòàðå ì³ñòî»

Ñòàðûé áóëüâàð, 10 42-06-60
ç 9:00

äî 22:00

Ðåñòîðàí 
«Çàìêîâèé»

óë. Êàôåäðàëüíàÿ, 8 46-03-04
ç 10:00

äî 23:00

Ïàá «Schulz» ïë. Ïîáåäû, 1 41-89-96ç 11:00

Ìÿñíîé ðåñòîðàí
«Ðîäæåð»

óë. Êèåâñêàÿ, 57 37-47-05
ç 9:00

äî 23:00

Êàôå
«Ïîðöåëÿíà»

ïð. Ìèðà, 5 25-97-61
ç 10:00

äî 23:00

Êàâ’ÿðíÿ
«+Êàâà»

óë. Êèåâñêàÿ, 16 41-35-15
24

ãîäèíè

Ðåñòîðàí
«Ãàéêè»

Íîâèé Áóëüâàð, 6 46-61-14
ç 8:00

äî 24:00

Åðîòèê-êëóá
«Ò³ê-Òàê»

óë. Êèåâñêàÿ, 1 097-919-86-96
ç 11:00
äî 3:00

Yurish’s Pub âóë. Êè¿âñüêà, 108 51-23-74
ç 11:00
äî 1:00

Êàôå
«Ïàíòåðà»

âóë. Ñòàðîâ³ëüñüêà, 29 42-60-86
ç 10:30

äî 22:30

Êàôå
«Òàéìèð»

âóë. Âàòóò³íà, 11 063-077-39-47
ç 11:00

äî 23:00

гороскоп
Овен
Овны будут нахо-
диться в центре вни-
мания и событий. 

Вы почувствуете прилив новых 
жизненных сил, появятся свежие 
идеи для творческого самовы-
ражения. Обострится интуиция, 
которая позволит успешно спра-
виться с проблемами.          

Телец
на этой неделе вам 
придется выйти за 
рамки привычного 

окружения, чтобы обрести луч-
шее понимание сложившейся 
ситуации и увидеть дальнейшие 
перспективы. Больше внимания 
уделяйте профессиональным 
обязанностям.  

Близнецы 
на этой неделе вам 
могут понадобить-
ся осторожность, 

терпение и определенная доля 
веры в себя и свою счастливую 
звезду. У вас появится благо-
приятный шанс использовать 
дружеские связи или поменять 
работу, однако для этого придет-
ся приложить максимум усилий.  

Рак 
Чтобы не разочаро-
вываться в результа-
тах деятельности, не 

пытайтесь плыть против течения. 
если вам так уж хочется отли-
читься - проявляйте оригиналь-
ность, но остерегайтесь шокиро-
вать почтенную публику. неделя 
чрезвычайно благоприятна для 
занятий, требующих уединения.

Лев
Вам необходим све-
жий взгляд на про-
исходящие вокруг 

события. если вы на этой не-
деле не отдыхаете, старатель-
но отрешившись от любых ра-
бочих треволнений, то можете 
столкнуться с загруженностью 
срочными делами, усталостью и 
стрессами. 

Дева 
на этой неделе важ-
но проявлять иници-
ативу и демонстриро-

вать свою активность. Особенно 
полезно это будет для карьерно-
го роста. Может представиться 
возможность для путешествия, 
которое принесет новые знаком-
ства - не исключено, что и роман-
тические. Самым сложным днем 
будет понедельник. 

 Весы 
У вас остались про-
блемы? Желательно 
по мере возможно-

сти справиться с ними, чтобы не 
волочить за собой тяжелый груз 
недоделанного. Вам необходимы 
активная деятельность и само-
дисциплина - от этих качеств за-
висят новые перспективы.    

  Скорпион 
Ваши усилия будут 
вознаграждены, а 
идеи начнут при-

носить замечательные пло-
ды, потому что настало время 
получения результатов. Ваш 
авторитет на высоком уровне, 
поэтому окружающие будут 
прислушиваться.

Стрелец 
на этой неделе са-
мое время выяснить 
суть накопившихся 

у вас проблем. В понедельник 
вам стоит поразмыслить о сво-
их перспективах и, определив-
шись, спокойно и методично 
действовать. У вас есть реаль-
ный шанс стать хозяином поло-
жения.

Козерог 
если в вас бурлят 
горным потоком 
чувства и эмоции, 

то одной из главных задач на 
этой неделе будет научиться 
ими управлять. Сдержанный 
подход и продуманные шаги 
позволят вам избавиться от 
груза ненужных и навязчивых 
проблем. 

Водолей 
на этой недели са-
мая лучшая тактика 
- выжидательная. 

Оставайтесь собой в любой си-
туации, сохраняйте спокойствие 
и душевное равновесие даже 
в самых сложных обстоятель-
ствах. В профессиональных де-
лах желательно избегать само-
уверенности.

Рыбы 
Мобильность и кон-
тактность позволят 
вам справиться с до-

статочно сложными проблема-
ми, которые возникнут на этой 
неделе. В первой половине это-
го периода вам необходимо ре-
ализовывать свои творческие 
замыслы. Вероятны знакомства 
с интересными и влиятельными 
людьми. 
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погода

Конкурс «Міс 20 хвилин-2011»анекдоты
JJJ

настоящий джентльмен 
всегда уступит свое 
место, чтобы занять 
лучшее.

JJJ
- У меня бабушка по папи-

ной линии - болгарка!
- В смысле - пилила дедушку?   

JJJ
Программирование делает из человека 
зомби - ложишься с рассветом, встаешь с 
закатом, всё время сидишь с вытянутыми 
вперед руками и думаешь о еде...  

JJJ
По статистике женщина каждый вечер 
тратит около 46 минут на приготовление 
ужина, чтение книг, газет и воспитание де-
тей, что по времени равно сумме реклам-
ных пауз всех телесериалов.  

JJJ
- О! Привет. Года два не общались!!! Как 
жизнь?? Чего нового??
- да вот сок купила....

JJJ
- Было у отца три сына: старший умный 
был детина, средний был и так и сяк, 
младший вовсе был дурак...
- а что - отец болел, что ли?
- Почему?!
- а что ж у него с каждым разом всё хуже 
и хуже получалось?

JJJ
Между прочим, если чебурашку положить 
на асфальт и обвести мелом, получится 
очень неприличная фигура...

JJJ
Крошка сын приходит к отцу и спрашивает:
- Пап, а где альпы?
- Спроси у мамы, это она все с место на 
место переставляет. 

JJJ
- девушка, вас уже пригласили на следую-
щий танец?
- Ой, нет еще. я свободна!
- Подержите тогда мою кружку пива... 

30 березня    

31 березня    

1 квітня    

Вночі          +0
Вдень         +13 

Вночі          +1
Вдень         +12  

Вночі          +2
Вдень         +14 

тома хімеон вік: 18 років. 

зріст: 183 см. 

Параметри: 89-62-95

www.hd-studio.com.ua

фотостудія

Кожна житомирянка з 16 років може взяти участь в конкурсі. надсилайте фото, коротко 
про себе та контактну інформацію на е-mail: miss20hvulun@gmail.com і отримайте за-
прошення на  фотосесію від ”HD studiо” а головне - можливість стати «Міс 20 хвилин 
2011». Конкурс триває з 01.01.11 до 31.12.11. Детальніше за тел. 418-189. 

Голосуйте 
за конкурсанток на сайті: 
zt.20minut.ua

www.shelest.com.ua

Партнери проекту

(0412)446-007
Панна

вул. В. Бердичівська, 63

Весільний салон

Тома навчається в 
Київському університе-
ті туризму, економіки 
та права на першому 
курсі готельно-ресто-
ранного факультету. 
Захоплюється танцями 
та акторською майстер-
ністю. Планує успішно 
закінчити університет, 
стати відомою модел-
лю та отримати роль у 
фільмі.

Школа-студия візажу

063-25-26-400

Модельне агентство

097-902-77-22


