
Учасни и шо "Виб х ма ії" див ватим ть лядачів перетвореннями, фо сами,
мильними б льбаш ами та живими птахами
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Хрещатик 8 лютого 2012 року

Пласідо Домінго заспіває 
в Києві

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

29 червня в столиці відб деться он-
церт всесвітньо відомо о оперно о
тенора Пласідо Домін о. Він є зна-
ним ф тбольним вболівальни ом,
тож, дізнавшись про проведення Єв-
ро-2012 в Києві, знайшов час сво-
єм астрольном рафі . Очі єть-
ся, що Пласідо Домін о вист патиме
на від ритом майданчи , тож по-
ч ти йо о змож ть сі бажаючі.

За словами директора “Концертно�театраль�

ного агентства “Каріна” Каріни Макогон,

спроби привезти Пласідо Домінго до Києва

продовжувалися років 12, і останні 2�3 роки

тривали активні перемовини, які в розрізі фут�

больного чемпіонату вилилися в конкретику.

Сьогодні достеменно відомо, що Пласідо До�

мінго відвідає Київ у червні і виступить з кон�

цертом 29 червня на одному з відкритих май�

данчиків столиці, найімовірніше на Софіїв�

ській площі або офіційній фан�зоні чемпіонату.

“Пласідо Домінго дає 60�70 концертів на рік,

найчастіше в США, Іспанії, Японії, європей�

ських столицях, а також 2�3 виступи на спеці�

альних подіях, наприклад, на Олімпійських іг�

рах,— розповів представник Пласідо Домінго

Хосе Соріано.— В Києві концерт триватиме дві

години, Пласідо Домінго заспіває разом із за�

прошеним сопрано у супроводі київського ор�

кестру “Інтерклассік” під керівництвом Герма�

на Макаренка”. В програмі концерту буде анто�

логія найвідоміших арій з опер та оперет, а та�

кож, за традицією, одна композиція країни, де

виступає тенор. Можливо, до спільного вико�

нання він запросить і когось з українських ви�

конавців. У березні до Києва приїде імпресаріо

співака, його син Альваро, який проконтролює

технічну підготовку до виступу, зустрінеться з

учасниками оркестру, огляне місце концерту,

готель.

Пласідо Домінго перебуватиме в Києві з 26

червня по 2 липня. Перші кілька днів проведе

репетиції з оркестром, а також планує відвідати

фінал Євро�2012. Разом з Пласідо Домінго до

столиці приїде ще 12 осіб, а також особистий

охоронець і, можливо, дружина. За словами Ка�

ріни Макогон, сцена для виступу буде обладна�

на найсучаснішими технологіями, використо�

вуватимуться видовищні спецефекти, а також

будуть встановлені великі екрани, щоб побачи�

ти і почути видатного тенора змогли всі охочі.

“Київська влада має за честь, коли в нашому

місті виступає такий всесвітньо відомий маест�

ро,— зазначив заступник голови КМДА Леонід

Новохатько.— Це буде окраса шикарної куль�

турної програми до Євро�2012, справжнє свято

музики”.

Як повідомила директор “Концертно�теат�

рального агентства “Каріна” Каріна Макогон,

під час проведення Євро�2012 планується ще

низка цікавих концертів, які відбуватимуться

на “Чайці”, або в офіційній фан�зоні чемпіона�

ту. Зокрема, це виступи Горана Бреговича, Емі�

ра Кустуриці та Fool’s Garden (29 червня) Бра�

йана Мея з гурту Queen (20 червня) Rasmus, То�

кіо і Дельфін (26 червня) та американського

рок�гурту Linkin Park (30 червня)

Річне коло церковних богослужінь ділиться на декілька періодів. Одним із

таких періодів є підготовка до Великого посту. Почався цей період минулої

неділі, коли в храмах читали Євангеліє про митаря і фарисея. Продовжуючи

підготовку до посту, ми наближаємося до неділі про блудного сина, яка за

церковним календарем припадає на 12 лютого.

Саме в цей день нашій увазі пропонується коротка, але повчальна Єван�

гельська притча: “Один багатий чоловік мав двох синив. Якось молодший

син попросив у батька, щоб той дав йому законну частину спадщини. Батько

не відмовив. Через деякий час цей син взяв все своє майно і пішов у далеку

країну, де, живучи розпутно, витратив все, що мав. Через деякий час він по�

чав бідувати і найнявся доглядати свиней. Згодом, згадавши про батька, ви�

рішив повернутися. Усвідомлюючи свою помилку, він вже не міг називатися

сином і тому готовий був стати найманим працівником в рідній оселі. На�

ближаючись до будинку, ще здалеку він був помічений батьком, який вибіг

йому назустріч. Цілуючи та обіймаючи сина, батько наказав дати йому най�

кращий одяг, повернути перстень на руку — знак його влади, і радів зі слова�

ми: “Мій син був мертвий і ожив, був втрачений і знайшовся” (Лк. 15:24).

Цією притчею церква нагадує нам, що людина, живучи гріховно, витрачає

час та здоров’я. Тим самим віддаляється від Бога, який є джерелом блажен�

ства. Всі земні порочні насолоди порожні, тому не здатні задовольнити без�

смертного духу людини. Більш того, за такими насолодами нерідко в житті

йдуть хвороби й лихо. Та для того, щоб виправити своє життя і тим самим

повернутися до Небесного Отця, недостатньо тільки шкодувати про свою

гріховність, її з твердою рішучістю потрібно залишити. Лише після цього ми

зможемо відчути невимовну любов Господа Бога та Його готовність до про�

щення, яке грішник отримує за допомогою покаяння і сповіді

Інформація підготовлена Синодальним Місіонерським відділом
Української Православної Церкви

Готуючись до Великого посту, церква
відзначатиме неділю блудного сина
Для людини вір ючої не потрібно жодних ар ментів,
я і б пере он вали її в том , що За онодавцем і Твор-
цем всьо о є Господь. Усе створене Господом нашим —
світ, я ий оточ є нас, є справою р Йо о. Та само і
Свята Цер ва заснована Ним, Глава я ої Христос.

В столиці влаштують
день магії
На киян чекають два шоу 
ілюзіоністів з усього світу
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

12 люто о в Палаці “У раїна” вперше відб деться між-
народне шо ілюзіоністів “Виб х ма ії”. На сцені свою
майстерність продемонстр ють ма и та фо сни и з 8-
ми раїн світ . Наш держав представлятим ть досвід-
чений ілюзіоніст Віталій Горбачевсь ий та переможець
про рами “У раїна має талант” Віталій Л з арь.

Напередодні Дня усіх закоханих мешканцям столиці презентують фе�

єричне шоу “Вибух магії”, в якому візьмуть участь ілюзіоністи України,

Франції, Росії, Бельгії, країн Балтії та Італії. Для виступів на сцені Палацу

“Україна” буде встановлено спеціальне обладнання, а великі екрани дозво�

лять усім глядачам побачити дивовижні трюки.

Американець Майк Майклс або Механічний Маг продемонструє свій ко�

ронний номер�спектакль перетворення на робота. Для “Живого робота”

він вивчав електроніку, а завдяки досконалому володінню власним тілом та

використанням новітніх технологій завоював Гран�прі фестивалю Woqiao та

перемогу в Siegfried & Roy’s, Magic Grand Prix in Monaco. Митець�екстре�

мал Аарон Кроу з Бельгії дивуватиме глядачів сміливими трюками, за які

отримав престижну премію Le Mandraque D’Or (Париж). Француз Жан Жа�

рі — талановитий віртуальний маг, який показує веселі та романтичні фоку�

си за допомогою великого відео�екрану, в який він входить і виходить, роз�

двоюється та плаває. Латвійський ілюзіоніст�маніпулятор Мантас спеціалі�

зується на магічному мистецтві в готичному стилі. Його театралізовані по�

становки переносять в світ ілюзій, образів та символів, де можливо все. Ро�

сіянин Деніс Пугін в свої 12 років вже отримав статус досвідченого чарівни�

ка, який знає понад 100 фокусів та демонструє дивовижну спритність рук.

Одним з наймасштабніших та найромантичніших номерів шоу має стати

виступ латвійського мага Містера Фокса та італійсько�латвійського дуету

Дейс та Енріко Пецоллі, що наповнять сцену мильними бульбашками та

живими птахами. Кульмінацією шоу стане виступ українського дуету

Double Fantasy у складі Віталія Горбачевського, володаря Гран�прі конкурсу

ілюзіоністів в Монте�Карло, та Віталія Лузкаря, який дивував телеглядачів

в програмі “Україна має талант”.

“В магії є три основні напрямки — “велика ілюзія”, в якій використовує�

ться велике приладдя, ящики, коробки, мікромагія — те, що робиться перед

вами, і маніпуляція — спритність рук, наприклад, фокуси з картами,— роз�

повів “Хрещатику” Віталій Горбачевський.— Всі фокуси відомі ще з Дав�

нього Єгипту і придумати кардинально нове практично неможливо. Тож

нове — це, власне, перегравання старого. Трюк заради трюку вже неціка�

вий. Люди прагнуть видовища. Тому сучасні маги дивують масштабністю,

роблять великі шоу зі звуком, світлом, гримом, сценою, декораціями”. За

його словами, столична школа ілюзіоністів знана в світі тим, що їх номери

насичені темою, сюжетом та драматургією. “Київська школа ілюзіоністів

створена при Академії естрадно�циркового мистецтва, якій нещодавно ви�

повнилося 50 років. В 1970�х роках була перша студія�майстерня, першим

ілюзіоністом був Ян Вітебський. Потім його змінив Олексій Титаренко,

який виховав велику кількість ілюзіоністів, відомих по всьому світу. Він до

цього часу працює, викладає, допомагає”,— говорить Віталій Горбачев�

ський.

Побачити, на що здатні київські ілюзіоністи та їхні іноземні колеги, усі

охочі мають можливість у неділю, 12 лютого. Шоу відбуватиметься двічі —

о 16.00 та о 19.30. Всіх гостей запрошують приходити раніше — перед висту�

пом на них чекає мікромагія в холі та солодкі пригощання від організатора

чарівної події — компанії “АВК”

Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. шип 5. риза 6. лорнет 8. ант 10. дилетант 11. піца

12. самбо 13. орифей 16. пантоміма 18. шифон 20. блендер 21. мане ен
23. ямб 25. мінотавр 26. балія 27. а р 29. півонія 30. Спас 31. той
По верти алі: 1. шабля 2. платформа 3. транзит 4. че 5. обза 7. талій

9. трап 10. дебютант 11. периметр 12. с п 14. імперія 15. холери 17. ап-
ломб 19. ашалот 22. поліс 24. барс 25. міна 27. аят 28. рій

Виступ став можливий завдяки проведенню в столиці Євро�2012

Київ от ється прийняти видатно о тенора с часності Пласідо Домін о. Я зазначив заст пни олови КМДА Леонід Новохать о, вист п маестро стане справжньою
о расою льт рної про рами до Євро-2012
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Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що термін
проведення он рсів по зал ченню інвестора для здійснення заходів з
облашт вання пішохідних підземних переходів (лоти 3-5) продовжено до
21.02.2012 ро .

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд - 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524,
телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Клюзас Линас на роз ляд цивільної справи
за позовом Клюзєнє С.В. до Клюзас Линас, 3-тя особа: Відділ ПРФО Деснянсь о о РУЮ в м. Києві про
визнання особи та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням. Роз ляд справи відб деться
02.03.2012 р. о 12.00 в приміщенні Деснянсь о о районно о с д м. Києва (пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 22).

В разі неяв и в с дове засідання справ б де роз лян то без Вашої часті. С ддя Шевч О.П.

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на лютий 2012 р.

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

7 вівторо
8 середа

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

9 четвер
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями,
танцями та цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

10 п'ятниця
11 с бота

Ярослав Стельмах ГРА НА КЛАВЕСИНІ "лав сторі" на вітчизняном ґр нті"

12 неділя
о 14.00

Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК
за мотивами азо Ос ара Уайльда

12 неділя КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або ЗАБАВКИ вистава на 2 дії

14 вівторо Армен З рабов ЛІКА історія охання

14 вівторо КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

15 середа КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" пісенний роз ляй

16 четвер КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або ЗАБАВКИ вистава на 2 дії

17 п'ятниця Іван Т р енєв МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ (Місяць на селі) вистава на 2 дії

18 с бота ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за п"єсою Олени Пчіл и "С жена - не о жена"

18 с бота КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

19 неділя Іван Т р енєв МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ (Місяць на селі) вистава на 2 дії

22 середа
23 четвер

НІЧ КОХАННЯ за п'єсою Степана Васильчен а "Не співайте, півні, не вменшайте ночі"

№

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Станом на 31.12.2011

1.
Київсь а місь а лінічна лі арня № 10

(03039, м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 59-Б, тел. 525-53-19)

1 поверх
просп. 40-

річчя Жовтня,
59-Б орп. 2

29,80
Приватний за лад
охорони здоров'я
(стоматоло ія)

2 ро и 364 дні 81,62 2432,23

Станом на 31.10.2011

2.

Стоматоло ічна полі ліні а
Дарниць о о район м. Києва

(02091,м. Київ, в л. Вербиць о о, 3-Б,
тел. 564-61-86, 564-61-91)

1 поверх
в л. Вербиць-

о о, 3-Б
90,70

Кафе, я і не
здійснюють

продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 49,70 4508,00

Станом на 30.11.2011

3.
Середня за альноосвітня ш ола
№ 320 (в л. Саб рова, 19-б,

м. Київ, 02222, тел. 515-28-44)

Нежилий
б дино

в л. Саб рова,
19-Б

60,0

здійснення діяль-
ності ал зі осві-
ти (навчально-

виробничий центр)

12 місяців 32,36 1941,67

4

Спеціалізована середня
за альноосвітня ш ола № 320

з по либленим вивченням раїнсь ої
мови (в л. Б дищансь а, 8, м. Київ,

02097, теп.. 530-18-26)

Нежилий
б дино

в л.
Б дищансь а,

8
58,60

для здійснення
діяльності ал зі

освіти
(позаш ільна

освіта)

12 місяців 31,36 1837,50


