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Піль�ова	передплата	з	достав�ою	�азети	
в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ................6	�рн.	50	�оп.

на	3	місяці ............19	�рн.	50	�оп.

на	6	місяців ..........39	�рн.	00	�оп.

на	12	місяців ........78	�рн.	00	�оп.

на	місяць................21	�рн.	50	�оп.

на	3	місяці ............64	�рн.	50	�оп.

на	6	місяців ........129	�рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......258	�рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ

(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ) 22094

Передплатні	ціни

на	місяць ..............10	�рн.	90	�оп.

на	3	місяці ............32	�рн.	10	�оп.

на	6	місяців ..........62	�рн.	55	�оп.

на	12	місяців ......123	�рн.	90	�оп.

на	місяць................40	�рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..........122	�рн.	10	�оп.

на	6	місяців ........242	�рн.	55	�оп.

на	12	місяців ......483	�рн.	90	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ

(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

14 �20 квітня

ГЕГЕМОН, КІНОМАН

ДРУЖИНА НАПРОКАТ РІО ПІРАМММІДА

Фест. Арменія “КОЛІР ГРАНАТУ” ПРИБУЛЕЦЬ ПАВЛО

АНШЛАГ, КЛАСІК

КОРОЛЬ МОВИТЬ! Фест. Арменія “КОРОТКИЙ МЕТР”

Б’ЮТІФУЛ «Shorts attack!» “КОХАННЯ ТА КАТАСТРОФА” ВИХІДНІ

СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

«Shorts attack!» “АНІМАЦІЯ. КРАЩЕ 2010”

ЕТЮДИ ВТРЬОХ ОСТАННІЙ РОМАНТИК

хрещатик

14 �20 квітня

РІО ..................................................................................................10.00, 11.45, 13.30, 17.00, 18.45

ПОЧАТКОВИЙ КОД ......................................................................................................15.15, 22.30

КРИК 4 ......................................................................................................................................20.20

Кожної середи — ДЕНЬ ГЛЯДАЧА
Школярам, студентам та пенсіонерам з понеділка по п’ятницю

до 17.00 — знижки (крім прем’єрних днів)

сайт кінотеатру: www.kinokiev.com 
Адреса: просп. Гагаріна, 7 (Ленінградська пл.) 

телефони: 292�01�91; 230�14�20 (автовідповідач)

Завітайте�до�оновленоо��інотеатр�!

У��інотеатрі�с�часний�зв���Dolby�Digital!!!

Інформаційний�спонсор

Dolby digital
адреса:	Київ,

в�л.	Костянтинівсь�а,	26

м.	«Контра�това	площа»

205-59-51	(автовідповідач),

417-27-02	(бронь),

417-30-04	(адмін.)

www.zhovten-kino.kiev.ua

Інформаційний�спонсор хрещатик
За	зміст	ре�ламних	о�олошень	відповідає	ре�ламодавець.	Ре�лама	др���ється	мовою	ори�інал�
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