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Дослідницький центр «Лева-
да» склав рейтинг російських 

секс-символів. Так, у рейтингу, за 
результатами опитування 1601 
людини у віці від 18 років і старше, 
лідером серед чоловіків став Філіп 
Кіркоров, а серед жінок — Анфіса 
Чехова. Як показало дослідження, 
Філіпа найбільше люблять жінки 
у віці 40-54 років, малозабезпечені 
громадяни та жителі Москви. Дру-
гим за популярністю виявився чо-
ловік співачки Наташі Корольової, 
стриптизер Сергій Глушко. Третю 
сходинку посів Володимир Путін, 
четверту — його конкурент Ми-
хайло Прохоров, а п’яту — тенор 
Микола Басков. Також до рейтин-
гу потрапили співаки Діма Білан 
і Стас Михайлов, чоловік Прима-
донни Максим Галкін, а також по-
літик Володимир Жириновський.

Серед жінок лідером стала 
секс-експерт Анфіса Чехова, яку 
найбільше люблять чоловіки віком 
від 25 до 39 років, з вищою осві-
тою, високим споживчим статусом 

і проживають у великих містах. 
Друге місце серед прекрасної статі 
дісталося співачці Вірі Брежнєвій. 
Третьою стала пишногруда співач-
ка Анна Семенович, четвертою — 
сама Алла Пугачова. Цікаво, що 
Примадонну вважають сексуаль-
нішою за співачку Жанну Фріске, 
яка опинилася лише на 5-му місці. 
Найнесподіванішими фігурантка-
ми опитування стали співачки На-
дія Бабкіна та «силіконова» Маша 
Распутіна.

  РЕЙТИНГ

Кіркорова та Чехову визнали 
найсексуальнішими

  ПОПОВНЕННЯ

  СПРАВИ АМУРНІ

Олександра Ніколаєнко народила 
доньку 

Денисова й досі не розлучилася з 
Кривошапком

Російська телеведуча 34-річна 
Анфіса Чехова зізналася, що не 

збирається виходити заміж. Навіть 
вагітність не примусить телезірку 
взяти шлюб. За словами Анфіси, 
вона не надто переймається штам-
пом у паспорті. «Я ніколи в житті не 
прагнула вийти заміж. До того ж це 
ніколи не було для мене нав’язливою 
метою і бажанням», — каже секс-
експерт Чехова. Жінку не лякає на-
віть те, що її первісток народиться 

не в офіційному шлюбі. «Мені зда-
ється, для коханої дитини головне, 
щоб батьки любили одне одного і 
жили в любові. Для родини, як і для 
дитини, штамп нічого не значить. 
Тому, я думаю, за кілька місяців ви 
зможете мене побачити з дитиною 
на руках, а не у весільній сукні», — 
заявила телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Анфіса 
зізналася, що чекає хлопчика від ак-
тора Гурама Баблішвілі.

Власниця конкурсу «Міс Україна 
Всесвіт», дружина американ-

ського мільярдера Філа Раффіна 
Олександра Ніколаєнко вдруге 
стала мамою. Про це стало відомо 
недавно, хоча самі пологи відбули-
ся ще 19 лютого в США. Джерела 
повідомляють, що 30-літня Олек-

сандра подарувала своєму 76-літ-
ньому чоловіку доньку, яку батьки 
назвали Маленою Кей.

Нагадаємо, українська модель, 
яка стала у 18 років «Міс Україна», 
вийшла заміж за мільярдера Філа 
Раффіна, друга Дональда Трампа, 
4 роки тому, а в травні 2010-го на-
родила чоловіку спадкоємця — Рі-
чарда Вільяма Раффіна.

«Вони не люблять говорити 
про своє особисте життя, — зізна-
лася джерелу подруга й директор 
конкурсу «Міс Україна Всесвіт» 
Ганна Філімонова. — Але Сашу 
я, зрозуміло, поздоровила, що-
правда, тільки по Інтернету. Вона 
сказала, що найближчим часом в 
Україну приїжджати не збираєть-
ся, буде увесь час із малям».

Хореограф Тетяна Денисова зі-
зналась, що з 20-річним чоло-

віком Олександром Кривошапком 
щотижня свариться і мириться, 
але тепер вже у власному будинку. 
«Це триває вже півроку, мабуть. 
Так склалось, що таким чином ми 
зачіпаємо одне одного і намагає-
мось вколоти і, на жаль, це на очах 
усієї країни», — зазначила Дени-
сова у програмі «Світське життя». 
Стосовно її ставлення до заяв Кри-

вошапко, мовляв, він знати не хоче 
Денисову, хореограф стверджує: 
«Я просто знаю мотивацію, чому 
він так себе поводить, тому я за-
криваю очі. Саме тому, що йому 
20 років і я знаю, що інакше він не 
вміє». 

Денисова стверджує, що всі 
образи на її адресу Кривошапко 
робить з ревнощів і через сум за 
нею. «Я можу пробачити йому 
все», — наголосила Тетяна.

У приміщенні будівельного супер-
маркету «Нова лінія» в Луцьку вста-
новили величезне яйце — чотири 
метри заввишки і три завширшки. 
Виявляється, саме обласний центр 
Волині став першим містом, звідки 
стартує розпис «Диво-писанки» у 
рамках Всеукраїнського проекту 
«Парад вишиванок-2012». З на-
годи цієї події до Луцька завітали 
голова оргкомітету проекту Ігор 
Добруцький та голова  художньої 
ради проекту Олег Скрипка. Під 
час прес-конференції вони, а також 
представники влади міста, розпові-
ли журналістам про цілі і завдання 
цієї акції.

 Про участь Луцька у цьому 
проекті було заявлено ще у вересні 
місяці минулого року. Акція ініці-
йована громадською організацією 
«Столичні ініціативи». Розпоря-
дженням міського голови було ство-
рено організаційний комітет, яким 
розроблена творча концепція роз-
пису писанки і загалом участі у «Па-
раді вишиванок-2012». 

Ігор Добруцький подякував 
міському голові за підтримку і ро-
зуміння і запевнив: якщо волиняни 
першими розмалюють диво-писан-
ку, то ввійдуть до Книги рекордів. 

— У Луцьку мене зрозуміли і 
не дали гарбуза, — пожартував пан 
Ігор, тому я поїхав далі по Україні. 
24 писанки, які розмалюють у різних 
містах, — на День Незалежності до-
ставлять у Київ, де відбуватиметься 
Всеукраїнський парад писанок та 
вишиванок. А представники Луцька 
у ньому йтимуть першими. Корис-

туючись нагодою, запрошую усіх на 
дійство в столицю, де всі ми разом 
зможемо вийти на Хрещатик і від-
чути гордість за те, що ми українці. 
Нам бракувало такого об’єднання. 
Плануємо, що не менше 10 тисяч 
людей візьме участь у цьому параді. 
Після свята диво-писанки зберіга-
тимуться у Музеї національної архі-
тектури й побуту Пирогово. 

Олег Скрипка додав, що ідею та-
кого параду якось йому на фестивалі 
«Країна мрій» підказав один журна-
ліст, а потім він обговорив її з паном 
Ігорем і тепер завдяки підтримці 
влади вона набуває всеукраїнського 
масштабу. 

— Ми знаходимося на стадії від-
родження культури нашої країни і 
менталітету, — якщо усе відбудеться 
в тому обсязі, як ми мріємо, це змі-
нить Україну суттєво, — перекона-
ний лідер гурту «ВВ».

Перший заступник міського го-
лови Святослав Кравчук подякував 
ініціаторам цього проекту і вручив 
їм символічні нагороди, зокрема 
Олегу Скрипці дісталася писанка із 
зображенням замку Любарта. А та-
кож висловив вдячність директору 
«Нової лінії», який допомагає мате-
ріально та організаційно у прове-
денні цієї акції. 

Усіх цікавило, хто і як розма-
льовуватиме луцьку писанку. Однак 
поки що це тримають у секреті.

— Дозвольте не розголошувати 
таємницю, — звернувся до присут-
ніх голова творчої ради, директор 
луцької художньої школи Іван Гав-
рилюк. — Це робота надзвичайно 
серйозна — і масштаб, і задум, і тех-
нічне виконання. Тут місце професі-
оналам з досвідом і саме такі будуть 
виконувати цю роботу. Як у будь-
якій справі повинна існувати певна 
інтрига. У процесі розпису писанки 
просимо приходити спостерігати. А 
коли завершимо, дамо роз’яснення 
і орнаменту, і чому вибрали такий 
саме малюнок. Можу лише сказати, 
що він буде традиційним волин-
ським.  

Воно й зрозуміло, адже це все-
таки конкурс, де змагатимуться міс-
та. А за найкращий варіант розпису 
місто отримає сто тисяч гривень. 

На другий день Великодня (16 
квітня) «Диво-писанку» встанов-
лять на Театральному майдані Луць-
ка, де вона пробуде близько сорока 
днів.  

Людмила ШИШКО 
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  ЗІЗНАЛАСЯ

  ХРЕСТИНИ

Чехова не хоче виходити заміж

Кіркоров візьме Малахова в куми

Філіп Бедросович нарешті визна-
чився з кандидатурами на роль 

хрещених своєї тримісячної доньки 
Алли-Вікторії. Хоча деталі майбут-
ньої події Філіп тримає поки в таєм-
ниці, видаючи інформацію в пресу 
маленькими дозами. Але цього разу 
таємницю не втримав друг Кіркоро-
ва Андрій Малахов, оголосивши, що 
саме він стане «другим татом» для 
дитини поп-короля.

Малахов розповів, що отримав 
пропозицію від Кіркорова несподі-
вано, під час вечері в ресторані, куди 
співак нещодавно запросив його. 

За власним зізнанням, Андрій 
помітно розгубився від такої пропо-
зиції, але не роздумував ані секунди. 
Він зауважив, що вже навіть купав 

свою майбутню похресницю разом 
з Філіпом. 

Про кандидатуру хрещеної мате-
рі Кіркоров поки мовчить.

А хрестини Алли-Вікторії мають 
відбутися 8-го квітня.

Молодий коханець кличе 
Мадонну заміж 
Не минуло й кількох місяців з тих пір, як Мадон-
на заявила в інтерв’ю, що не проти знову вийти 
заміж, як претендент на руку й серце співачки 
відразу намалювався. Як повідомляє джерело, 
близьке до родини співачки, молодий бойф-
ренд зірки Брахім Заібат покликав співачку 
заміж. Мадонна взяла тайм-аут і тепер обмірко-
вує пропозицію свого 24-літнього коханця. 

У Києві показали постільні 
сцени з Зеленським 
В одному з київських кінотеатрів відбулася 
прем’єра нового фільму від «Студії «Квартал-95». 
Романтичну комедію «8 перших побачень» було 
знято за рекордно короткі строки: 29 знімальних 
днів. В головних ролях у картині можна побачити 
першого квартальця Володю Зеленського та 
російську зірку кіноекранів Оксану Акіньшину. 
Грають вони загадкову парочку незнайомців, які 
щоранку опиняються в одному ліжку.

 ДОВІДКА

Макет яйця-писанки для всіх міст 
виготовлено на авіазаводі ім. О. К. 
Антонова зі спеціального пластику, 
який стійкий до будь-яких погодних 
умов та пошкоджень. Вага такої 
писанки - сто кілограмів.

Олег Скрипка та Ігор Добруцький  розпочали розпис диво-писанки

  НЕ ВИТРИМАВ

Актор Серебряков 
емігрував до 
Канади

Російський актор Олексій Се-
ребряков перевіз свою ро-

дину до Канади. Він хоче, щоб 
його діти росли в іншій ідеології, 
розуміли, що знання та праце-
любність можуть цінуватися. 
«Необов’язково штовхатися лік-
тями, грубіянити, бути агресив-
ними і боятися людей, — сказав 
актор. — Вулична ідеологія ци-
вілізованої країни — це добро-
зичливість і терпимість, те, чого 
так бракує в Росії. На жаль, тут, 
як би я їх не охороняв і не ізолю-
вав, від хамства й агресії не за-
хистиш». Як виявилося, Олексій 
довго думав про переїзд. Остан-
ньою краплею стали літні поже-
жі 2010-го року.

«Влада не оголосили про 
необхідність евакуювати хоча б 
дітей, оскільки суспензії, що на-
повнюють смог, невідворотно 
відкладаються в легенях», — за-
значив Серебряков.

Крім того, актор побоюється 
того, що може трапитися в Росії 
після виборів президента. «Ма-
шина запущена, і, як би чесно не 
пройшли вибори, обов’язково 
знайдеться чимало тих, хто буде 
кричати про їх нелегітимність. 
Все це огидно», — підкреслив 
Олексій.

«Диво-писанка» об’єднає українців

  КОНКУРС КРАСИ

«Міс Росія-2012» не втримала 
корону за мільйон доларів

Почесний титул «Міс Ро-
сія-2012» отримала 18-річна 

Єлизавета Голованова зі Смолен-
ська. Шанувальники назвали ді-
вчину «російською Рапунцель» 
через занадто довге волосся. В 
конкурсі краси брали участь 50 
дівчат. В журі сиділи: «Міс Сві-
ту-2011» венесуелка Івіан Саркос, 
гастроном і ресторатор Аркадій 
Новіков, гімнастка Ляйсан Утяше-
ва та співак Дмитро Маліков.

Отже, члени журі обрали Єли-
завету із дивовижно довгою ко-
сою. Втім, чи то через хвилювання, 
чи то забракло сил, але «Міс Ро-
сія-2012» упустила почесну корону 
переможниці.

Розкішна прикраса була зро-
блена майстрами з «Jewellery 
Theatre» лише два роки тому із зо-
лота, коштовних каменів та вели-
ких перлин. Її вартість становить 
понад мільйон доларів. 


