
7

Україна Бізнес Ревю №№1-2 (1382-1383), 23 січня 2017

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ТИЖНЕВИК

Свідоцтво Міністерства юстиції України  

про державну реєстрацію друкованого засобу  

масової інформації – серія КВ №17167-5937 ПР.

© «Україна Бізнес Ревю»
Надруковано в друкарні ТОВ «ПОЛІПРИНТ»
м. Київ, вул. Лугова, 1-а 
Тираж 30 000. Замовлення №7086

Концепція видання, його назва, логотип, дизайн-проект та ідеї оформлення є 
об’єктами авторського права і належать Видавничому Дому «Україна Бізнес».
Думки авторів публікацій в «Україна Бізнес Ревю» не завжди збігаються з точ-
кою зору редакції. За достовірність інформації відповідальність несуть автори 
матеріалів. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали авторів 
та вносити в них стилістичні правки. Адміністрація не несе відповідальності за 
шкоду, яка може бути завдана в результаті використання, невикористання або 
неналежного використання інформації, що міститься в тижневику. Відповідаль-
ність за достовірність реклами та якість рекламованих товарів і послуг несуть 
рекламодавці.
Роздрібна ціна – вільна.

Номер підписаний до друку 20 січня 2016 року.

Засновник і видавець – ТОВ «Видавничий Дім «Україна Бізнес»

№1-2 (1382-1383)  
21 січня 2017

День виходу – понеділок

Адреса: 

ВД «Україна Бізнес»: 

вул. Новокостянтинівська, 2-А, Київ, 04080

Редакція тижневика «Україна Бізнес Ревю»:

просп. Московський, 21, оф. 602, Київ, 04655

Тел./факс: (044) 238-68-38, 238-68-40

E-maіl: ukrbіzn@ukrbіzn.com  

www.ukrbіzn.com

Передплатний індекс «Укрпошти» – 37625

Шеф-редактор – Микола СТЕПАНОВ, к.т.н.

Випусковий редактор – Марина ДУБКО

Дизайн і верстка – Ігор ПОДСТАВКІН

Керівник видавничих проектів –  

Лариса СЕМАКА

Керівник департаменту маркетингу  

та реклами – Олена ЦИМБАЛ

Юридичний відділ – Любов ГОДОВАНЕЦЬ

КУЛЬТУРА

Новорічні та Різдвяні свята 
привнесли в розвиток щоріч-
них програм благодійного фон-
ду Андрія Лопушанського де-
які корективи. У січні до акції 
долучився Благодійний фонд 
«Стрічка Надії», тому в Київ із 
Луганської та Донецької обла-
стей прибув «Потяг-Дружби», 
який привіз до столиці 540 дітей 
із так званої «сірої зони». Голов-
на мета святкової події – вивезти 
дівчат і хлопців на різдвяні дні та 
показати їм, що вони належать 
до дружної української родини, 
що святкові дні мають відчути 
усі діти нашої країни, що єдине 
культурне середовище допомо-
же знайти спільну мову, зробить 
душі та серця добрішими, а май-
бутнє – мирним та радісним. 

Засновник цирку Микола Коб-
зов сказав на відкритті вистави: 

«У сучасному світі мистецтво 
цирку – невід’ємна частина ду-
ховного та культурного розвит-
ку. Цирк об’єднує, возвеличує та 
надихає вірою у надможливе». 
Гості з цікавістю спостерігали 
за виставою, в якій взяли участь 
провідні артисти, учасники про-
грам «Італійський цирк» та Но-
ворічна казка «WooZu». Яскраві 
та емоційні, ні на що не схожі 
шоу цирку «Кобзов» – це приго-
ломшливе поєднання акробатич-
них трюків, клоунади, акторсь-
кої майстерності та бездоганної 
хореографії. Гострі відчуття, що 
притаманні традиційному цир-
ку у поєднанні з театральною 
вишуканістю, створюють саме 

ту магію, завдяки якій глядач 
на кілька годин переноситься в 
уявний світ і забуває про повся-
кденність. Затамувавши подих, 
діти стежили за неймовірними 
повітряними акробатичними 
трюками, виступами жонглерів, 
магів, артистами балету. Проте 
найбільший захват у юних гля-
дачів викликали виступи дреси-
рованих звірів, більшість з яких, 
діти бачили вперше. В антракті 
артисти цирку «Кобзов» із за-
доволенням фотографувалися 
разом із дівчатами та хлопцями, 
доповнивши казкову атмосферу 
відвідання Києва.

Вікторія Гуменюк

З гідністю і честю пройшовши 
20-річний шлях, подолавши чима-
ло перешкод, загальнонаціональна 
програма «Людина року» вступає у 
своє третє десятиліття з чималим 
багажем досвіду, унікальних роз-
робок і незмінною затребуваністю 
у суспільстві. А місія програми, як 
носія об’єднавчої ідеї національ-
ного самоствердження, з кожним 
роком набуває все більшої акту-
альності.

Нинішня урочиста церемонія 
нагородження переможців загаль-
нонаціональної програми «Людина 
року» – 21-а, число з енергетичною 
силою. Нумерологія представляє 
його як сильну і впевнену циф-
ру, що уособлює вдалий випадок, 
шанс, нові можливості і надію на 
кардинальні позитивні зміни. Всі 

ці унікальні якості числа «21» 
ідеально вписуються в канву про-
грамних цілей і завдань проекту 
«Людина року» – зробити над-
банням громадськості конкретні 
досягнення найбільш успішних 
представників української нації, 
даючи, таким чином, шанс усім 
співвітчизникам скористатися їх-
нім досвідом, реальною історією 
успіху в якості еталона для наслі-
дування.

Програма «Людина року» від 
самого початку була націлена на 
удосконалення, постійне духовне 
та інтелектуальне наповнення, на 
пошук нових рішень і форматів. 
Це природний процес розвитку, 
що підтримує постійний інтерес 
до програми і привертає до неї все 
більше прихильників.

З 21-ю церемонією вшанування 
володарів титулу також пов’язано 
чимало нововведень, і найпоміт-
ніше з них – вперше урочистості 
проходитимуть в Національної 
опери України імені Тараса Шев-
ченка: це найреспектабельніша сце-
на України, а сам театр – визнана 
архітектурна перлина Києва. Отже, 
урочиста церемонія, яка відбудеть-
ся 25 березня 2017 року, буде мак-
симально співвіднесена з духом і 
традиціями цього істинного храму 
мистецтв.

17 січня 2017 р. підведені оста-
точні підсумки експертного опи-
тування за 2016 рік та оголошено 
імена професіоналів, які у 2016 році 
визначені лауреатами 21-ї загаль-
нонаціональної програми «Людина 
року – 2016» у 19 номінаціях.

«Людина року: орієнтири успіху»
ВИЗНАЧЕНІ ВОЛОДАРІ МІЖНАРОДНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ПРЕМІЙ 21-Ї ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ – 2016»

Цирк об’єднує, возвеличує та надихає 
вірою у надможливе!

ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

КІНО

ТРАДИЦІЇ

Святковою розважальною 
програмою у Києві, зустрів 
найбільший в Україні цирк 
«Кобзов» дітей-учасників акції 
національного масштабу «Схід – 
Захід РАЗОМ». Акція має давні 
традиції, пов’язані із культурним 
та мистецьким розвитком 
молодого покоління українців.

«С 2003 года мы проводим по-
добные встречи два раза в год. В 
последние годы в наших праздно-
ваниях к ветеранам цирка присо-
единилась еще и артисты эстрады, 
так как у них нет соответствующей 
организации, которая бы прово-
дила такие мероприятия. Главное, 
что мы располагаем возможностью: 
есть зал и есть люди, которые хотят 
общаться», – сказал он.

Одной из наиболее известных 
гостей, пришедших на вечер, ста-
ла представительница цирковой 
династии Гринье, насчитывающей 
более 100 лет, – высокая стройная 
блондинка Тамара с мамой Еленой. 
Они обе не понаслышке знакомы с 

жанром музыкальной эксцентри-
ки. Примечательно, что у Гринье 
имена Тамара и Елена передаются 
из поколения в поколение и чере-
дуются. Только основательницу 
династии звали Мария.

Приветствовали ветеранов цирка 
и эстрады не только сами ветераны, 
но и представители подрастающего 
поколения.

В конце программы ведущий 
предложил свободный микрофон 
и каждый желающий мог поздра-
вить собравшихся с новогодними 
праздниками, прочитать стихи или 
спеть песню. А после этого и танцы 
не заставили себя ждать. 

Расходясь, все присутствующие 
утверждали, что праздник удался 
на славу: хвалили и угощения, и 
атмосферу.

«Дай Бог, чтобы Господь дал вам 
еще жизни и здоровья, чтобы мы с 
вами еще увиделись и снова встре-
тились. Главное – здоровье, и оно 
имя существительное, а остальное 
все – прилагательное. Желаю вам 
каждое утро начинать с оптимиз-
ма. Доброго вам здоровья, дорогие 
мои!» – пожелал в конце вечера 
Николай Кобзов.

Подготовила Виктория Гуменюк

Він Дізель перевтілюється в 
спецагента-екстремала Ксандера 
Кейджа у вибуховому шпигунсь-
кому бойовику! Його нова місія 
спрямована на пошук небезпечної 
зброї, яка в руках зловмисників 
здатна знищити світ. В такій роботі 
є великі бонуси: божевільні відчай-
духи-напарники, швидкі авто, зва-
бливі красуні, карколомні трюки і 
гігантські дози адреналіну.

Режисер: Ді Джей Карузо («Па-
раноя», «Орлиний зір»)

У ролях: Він Дізель, Семюелл.
Джексон, Рубі Роуз.

Стартувала прем’єра ХХХ Reactivated

Рождество для ветеранов цирка
По случаю новогодних праздников «Цирковой союз Кобзова» устроил 
настоящее торжество для людей, которые посвятили всю свою жизнь 
этому доброму искусству. Рождественская встреча ветеранов цирка и 
эстрады прошла в атмосфере всеобщего веселья и профессионализма, 
ведь гости сами принимали участие в программе вечера.

Представительницы 
цирковой династии 

Гринье

Николай 
Кобзов

За 21 рік існування 
загальнонаціональної програми 
володарями почесного титулу 
«Людина року» стали 371 
переможець в національних 
номінаціях і 109 володарів 
міжнародних і спеціальних 
премій програми. 
Імена претендентів можна 
дізнатися на сайті ВД «Україна 
Бізнес» www.ukrbizn.com


