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РІЗНЕ

Ñêðîìíà ÷àð³âí³ñòü
“Ìîëîäîñò³”
Ê³íîôåñòèâàëü ïðîéøîâ áåç ïàôîñó,
àëå ç ö³êàâèì ê³íî

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
öüîãî ðîêó íà ô³íàíñóâàííÿ “Ìîëîäîñò³” áóëî âèä³ëåíî äóæå ìàëî
êîøò³â. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ôåñòèâàëþ Àíäð³ÿ Õàëïàõ÷³, áëèçüêî
500 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùî
äëÿ êóëüòóðíîãî çàõîäó
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ çàìàëî. Òîæ ôåñòèâàëü
ïðîõîäèâ äóæå ñêðîìíî. Öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ³ çàêðèòòÿ â³äáóâàëèñÿ â çàëàõ ê³íîòåàòð³â
áåç ÷åðâîíèõ äîð³æîê,
“ç³ðêîâèõ” ãîñòåé çàïðîñèòè òàêîæ íå âäàëîñÿ. ² íàâ³òü ñòóäåíòè
ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ ôàêóëüòåò³â çàëèøèëèñÿ
áåç çâè÷íèõ áåçïëàòíèõ
àáîíåìåíò³â.
Âò³ì, êè¿âñüê³ ãëÿäà÷³ ìàëè çìîãó ïåðåãëÿíóòè òà îö³íèòè 200
ñòð³÷îê êîíêóðñíî¿ òà
ïîçàêîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè: öå ³ êàðòèíè
îêðåìèõ êðà¿í, ³ ðåòðîñïåêòèâè. Çîêðåìà
ïîò³øèëè ê³íîøàíóâàëüíèê³â ïîêàçè í³ìîãî ê³íî. Ïåðøó ñòð³÷êó — “Äâà äí³” Ãåîðã³ÿ
Ñòàáîâîãî – äåìîíñòðóâàëè â “Ìèñòåöüêîìó àðñåíàë³” ó ñóïðîâîä³
êàìåðíîãî
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó
Kyiv Classic Orchestra.
Öå ³ñòîð³ÿ ïðîñòèõ ëþäåé íà ïðèêëàä³ îäí³º¿
ðîäèíè, ÿêà îïèíÿºòüñÿ â öåíòð³ áîðîòüáè
ì³æ “÷åðâîíèìè” òà
“á³ëèìè”. Ïðèì³òíî,
ùî öÿ ñòð³÷êà óâ³éäå äî
dvd-êîëåêö³¿ óêðà¿íñüêî¿ í³ìî¿ ê³íîêëàñèêè “Óêðà¿íñüêå í³ìå”,
çàñíîâíèêè ÿêî¿ ôåñ-

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он

рс на заміщення наст пних ва антних посад.

- Головний спеціаліст планово-е ономічно о відділ — (дві штатні одиниці).
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов’яз , дисциплінованість.
- Головний спеціаліст ошторисно-до овірно о відділ — (дві штатні одиниці).
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов’яз , дисциплінованість.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю стали відомі переможці
41- о інофестивалю “Молодість”.
Зо рема Гран-прі
та С іфсь о о оленя отримала стріча австрійсь о о
режисера Карла
Мар овіча “Подих”, а най ращим
повнометражним
і ровим фільмом
визнана ар ентинсь о-іспансь а
артина “А ації”
Пабло Джорджеллі. За 9 днів фестивалю на вели ом е рані б ло
продемонстровано
понад 200 стрічо
з різних раїн, серед я их дві чні
раїнсь і прем’єри та по ази німоо іно.
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- Заст пни начальни а відділ технічно о на ляд за б дівництвом. Основні
вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді оловно о
спеціаліста чи в інших сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння
ПК, висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.
- Головний спеціаліст відділ технічно о на ляд за б дівництвом.
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття обов’яз ,
дисциплінованість.
- Провідний спеціаліст відділ технічно о на ляд за б дівництвом. Основні
вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді спеціаліста
І або II ате орії не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 2 ро ів.
- Провідний спеціаліст юридично о відділ .
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
спеціаліста І або II ате орії не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 2 ро ів.
До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113, он. тел. 200-38-80.

Володар Гран-Прі "Молодості" австрійсь а артина "Подих" по аз є, я через смерть
віднайти шлях до нормально о життя

òèâàëü “Í³ì³ íî÷³” òà
Äåðæê³íî çà ï³äòðèìêè
ÌÁÔ “Â³äðîäæåííÿ”.
Óñüîãî äî êîëåêö³¿
óâ³éäå 24 êàðòèíè, à
ïåðøèé äèñê ç 6 ô³ëüìàìè, ñåðåä ÿêèõ ðîáîòè Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, Äçèãè Âºòðîâà,
Ìèõàéëà Êàóôìàíà,
íåçàáàðîì ïîáà÷èòü
ñâ³ò. Äðóãà ñòð³÷êà —
âòðà÷åíèé, à íèí³ ðåêîíñòðóéîâàíèé øåäåâð ñâ³òîâî¿ êëàñèêè
“Ìàíÿ. ²ñòîð³ÿ ðîá³òíèö³ òþòþíîâî¿ ôàáðèêè” — ïðî êîõàííÿ
ïðîñòî¿ ðîá³òíèö³ äî
ìîëîäîãî òà òàëàíîâèòîãî
êîìïîçèòîðà.
Êàðòèíà çíÿòà ó 1918
ðîö³, ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³é
â Âàðøàâ³, Ïàðèæ³,
Ìàäðèä³ òà Ëîíäîí³
ïðè¿õàëà äî Êèºâà. ¯¿
ïîêàç ç³áðàâ ïîâíèé
çàë.
Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå ê³íî â îñíîâí³é êîíêóðñí³é ïðîãðàì³ áóëî ïðåäñòàâëåíî ìàëî, çàòå
îêðåìî áóâ íàö³îíàëüíèé êîíêóðñ “Ïàíîðàìà
óêðà¿íñüêîãî ê³íî”. Êð³ì
òîãî, äâ³ ñòð³÷êè, ïðèñâÿ÷åí³ Óêðà¿í³, âèêëèêàëè ³íòåðåñ ó ãëÿäà÷³â ³
ç³áðàëè ïîâí³ çàëè. Îäíà ç íèõ — “Çåìëÿ çàáóòòÿ”, ïðåäñòàâëåíà â
îñíîâí³é êîíêóðñí³é
ïðîãðàì³, ðåæèñåðêè
Ìèõàëü Áîãàí³ì (êîïðîäóêö³ÿ Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, Óêðà¿íè)
ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñòîð³þ
ìîëîäî¿ ä³â÷èíè ç Ïðèï’ÿò³, æèòòÿ ÿêî¿ ïîí³âå÷åíå ×îðíîáèëüñüêîþ
òðàãåä³þ. Ãîëîâíó ðîëü
òóò ç³ãðàëà Îëüãà Êóðèëåíêî. ²íøà êàðòèíà —
“ROCK’N’BALL” Äìèòðà Ïðèõîäüêà — ïðî ìà-

ëåíüêîãî õëîï÷èêà Ä³ìó
ç Ìàê³¿âêè, ÿêèé ìð³º
ãðàòè ó ôóòáîë òà çíàéòè áàòüêà. ×îðíîáèëü òà
ôóòáîë — òàê³ äîñòàòíüî
ïåðåäáà÷óâàí³ àñîö³àö³¿ ç
Óêðà¿íîþ âèêîðèñòàëè
ðåæèñåðè.
Ïåðåìîæö³â “Ìîëîäîñò³” çáåð³ãàëè ó òàºìíèö³ äî öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ. Æóð³, à
öüîãî ðîêó âîíî áóëî
äîñèòü ð³çíîïëàíîâå —
àêòîðè ¥ðåãóàð Êîëåí
òà Ä³àíà ßêóá³ñêîâà,
ðåæèñåð Ñåðã³é Ëîáàí,
ê³íîçíàâåöü Åâè Âåçåð
òà ãîëîâà æóð³ ïèñüìåííèöÿ Îêñàíà Çàáóæêî, çàçíà÷èëî, ùî
êîíêóðñíà ïðîãðàìà
áóëà íàäçâè÷àéíî ñèëüíîþ. Òîìó îêð³ì ãîëîâíèõ ïåðåìîæö³â, âîíè
â³äçíà÷èëè ³ îêðåì³
ñòð³÷êè çàîõî÷óâàëüíèìè äèïëîìàìè. Ïðèç
³ìåí³ ²âà Ìîíòàíà íàéêðàùîìó ìîëîäîìó àêòîðó/àêòðèñ³ îòðèìàëà
Àë³ñ³ÿ Â³êàíäåð (ô³ëüì
“Ï³äíåñåííÿ” ðåæèñåðêè Ë³çè Ëàí´ñåò, Øâåö³ÿ), íàéêðàùèì êîðîòêîìåòðàæíèì ³ãðîâèì ô³ëüìîì âèçíà÷èëè ñòð³÷êó “Âòå÷à”
(Â³êòîð Êàðåé, ²ñïàí³ÿ), à çâàííÿ íàéêðàùîãî
ñòóäåíòñüêîãî
ô³ëüìó ðîçä³ëèëè “Êîðàë” (²´íàñ³î ×àíåòîí,
Àðãåíòèíà) ³ “Ìîòóçêà
òà êðîâ” (Êóáà ×åêàé,
Ïîëüùà). Íàéêðàùèì
³ãðîâèì ô³ëüìîì íàçâàíà ñòð³÷êà “Àêàö³¿”
(Ïàáëî Äæîðäæåëë³,
Àðãåíòèíà, ²ñïàí³ÿ) à
Ãðàí-ïð³ “Ìîëîäîñò³”
òà ñòàòóåòêó “Ñê³ôñüêèé îëåíü” îòðèìàâ
ô³ëüì àâñòð³éñüêîãî
ðåæèñåðà Êàðäà Ìàð-

êîâ³÷à “Ïîäèõ”.
“Âèçíà÷àþ÷è íàéêðàùèé
ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì, ìè çâåðòàëè óâàãó íà åìîö³éí³ñòü, ³äåþ, îñîáëèâèé
ïîãëÿä, à äëÿ ÃðàíÏð³ — íà ïðîôåñ³îíàë³çì”, — ðîçïîâ³ëà ÷ëåí
æóð³ Ä³àíà ßêóá³ñêîâà.
Íà äóìêó ùå îäíîãî
÷ëåíà æóð³ Åâè Âåçåð, â
êîíêóðñí³é ïðîãðàì³
ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà
òåíäåíö³é: öå á³ëüøå
æ³íîê-ðåæèñåð³â, òåìè
âçàºìîâ³äíîñèí ïîêîë³íü òà â³äíîøåííÿ ëþäåé äî ïðèðîäè. “Ñòð³÷êè ïðèñâÿ÷åí³ ïîêîë³ííþ ãëîáàëüíîãî öèâ³ë³çàö³éíîãî çàíåïàäó, ÿêå
íàìàãàºòüñÿ ïîäîëàòè
ïðîáëåìó â³ä÷óæåííÿ òà
êðèçó ³íäèâ³äóàë³çìó, —
ï³äñóìóâàëà ãîëîâà æóð³ Îêñàíà Çàáóæêî. — Â
ê³íî íàðåøò³ ç’ÿâèëàñÿ
óâàãà äî ëþäèíè”.
Íà öåðåìîí³¿ çàêðèòòÿ áóëè ïðèñóòí³ ³ â³äîì³ ðåæèñåðè ç ñóñ³äí³õ
êðà¿í. Äðóã “Ìîëîäîñò³” òà ÷àñòèé ã³ñòü â
Êèºâ³ Êøèøòîô Çàíóññ³ îòðèìàâ ïî÷åñíèé
ïðèç çà âíåñîê â óêðà¿íñüêèé ê³íåìàòîãðàô
â³ä ôîíäó “3000”. À ðîñ³éñüêèé ðåæèñåð Àíäð³é Çâÿã³íöåâ ïðèâ³ç
íà
çàêðèòòÿ
ñâîþ
îñòàííþ êàðòèíó “Îëåíà”. Çà ñëîâàìè ðåæèñåðà, ñòð³÷êà, ùî ìàëà
ïîïåðåäí³ íàçâè “Íàøåñòÿ âàðâàð³â” òà
“Ãðîø³”, ïîêàçóº ìîðàëüíèé ñòàí ñó÷àñíîãî
ñóñï³ëüñòâà, òîìó áàãàòî õòî ç ãëÿäà÷³â âï³çíàâàâ â í³é ñâîþ ñèòóàö³þ. Ñüîãîäí³ “Îëåíà”
éäå â ïðîêàò³ â 40 êðà¿íàõ ñâ³òó z

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста планово-е ономічно о відділ .
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о
спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі
на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом
в інших сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е
поч ття обов’яз , дисциплінованість.
До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113,
он. тел. 200-38-80.

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення Інстит т світової е ономі и площею 17,8 м 2
за адресою: в л. Леонтовича, 5-а.
Тел. 235-56-99
Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 16.11.2011 ро
о 10.00
роз лядатиметься цивільна справа № 2-2941/11
за позовом Ч євої Надії Оле сіївни до
Шавраць о о Андрія Ві торовича про визнання
шлюб недійсним.
Шавраць ий Андрій Ві торович, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, Р санівсь а
набережна, 12/1, в. 48 ви ли ається в с дове
засідання я відповідач.
В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о
відс тності на підставі наявних матеріалів справи.
Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. № 207
С ддя Бартащ Л.П.

Повідомляємо Михайлович Наталію
Ві торівн , 1982 р.н., Михайловича
Андрія Ві торовича, 1985 р.н., Михайловича Михайла Ві торовича, 1989 р.н.,
я і зареєстровані за адресою: м. Київ,
пр-т Мая овсь о о, б д. 79, в. 211,
про те, що 10 листопада 2011 ро
о 16.00 відб деться с довий роз ляд
цивільної справи за позовом Михайлович Н.І. за адресою: 02225, м. Київ,
пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб. 24.

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

61308

22094

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

Передплатні ціни
на
на
на
на

місяць ..................40
3 місяці ..............122
6 місяців ............245
12 місяців ..........490
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рн.
рн.
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на
на
на
на

місяць ..................10
3 місяці ..............32
6 місяців ............65
12 місяців ........130

Піль ова передплата з достав ою
в поштов с ринь
на
на
на
на

місяць ..................21
3 місяці ................64
6 місяців ............129
12 місяців ..........258

рн.
рн.
рн.
рн.

Оформлення
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50
00
00
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місяць ....................6
3 місяці ..............19
6 місяців ............39
12 місяців ..........78

проводиться

в
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рн.
рн.
рн.
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оп.
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азети
рн.
рн.
рн.
рн.

реда

50
50
00
00

оп.
оп.
оп.
оп.

ції

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 6. олі арх 8. шарм 9. олія 10. пла іат 12. прима 15. альфа
18. ш р п 20. ефір 21. вов 22. лепсидра 23. пері 24. нари 25. Ф рія 26. став
29. манто 31. ла тоза 34. д ма 35. нора 36. дайвін
По верти алі: 1. помпа 2. віза 3. парі 4. охота 5. чари 7. сіль 11. Герострат
13. рефле с 14. мар іза 16. лаванда 17. фаворит 18. шлейф 19. подія 27. тр д
28. влада 29. ман о 30. нерв 32. айф 33. офіс
За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др

ється мовою ори інал

