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Власниця конкурсу «Міс Украї-
на-Всесвіт» Олександра Ніко-

лаєнко має свій бізнес у США. 
У кращих традиціях жінок 

мільярдерів колишня міс стала 
господинею SPA-салону. Дружи-
на багатія Філа Раффіна працює 
при готелі свого чоловіка у Вега-
сі. З послугами салону за назвою 
Oleksandra Spa & Salon можна 
ознайомитися на сайті готелю 
Treasure Island Hotel & Casino. 

Ще у 2009-му Ніколаєнко об-
мовилася про намір відкрити 
власний салон у США. Це, воче-
видь, було нескладно, адже чоло-
вік Олександри має у Лас-Вегасі 
готель і казино. Багатій залюбки 
виділив місце для бізнесу своїй 
молодій дружині.

Нагадаємо, 30-річна Олексан-
дра Ніколаєнко вийшла заміж за 

76-річного Філа Раффіна чотири 
роки тому. На початку квітня 2010 
року в подружжя народився син. А 
в лютому цього року Олександра 
народила дівчинку.

Європейський мовний союз 
(ЄМС) оштрафував Вірменію 

за відмову від участі в пісенному 
конкурсі «Євробачення», який від-
будеться наприкінці цього місяця 
в Баку. Про це повідомила дирек-
торка управління з роботи зі ЗМІ 
ЄМС Аніка Ніберг-Франкенхау-
зер. 

Нагадаємо, 24 лютого група 
вірменських естрадних співаків 
виступила з заявою про відмо-
ву брати участь в «Євробаченні». 
Приводом для такого кроку стала 
загибель вірменського солдата-
строковика, який днем раніше був 
смертельно поранений пострілом 
азербайджанського снайпера на 
кордоні двох держав.

ЄМС, вивчивши справу, ви-

рішив, що за відмову Вірменія 
мусить сплатити внесок за участь 
у конкурсі, а ще 50% виплатити в 
якості штрафу. Скільки саме муси-
тиме заплатити Вірменія, наразі не 
розголошується. 

Крім того, вірменське громад-
ське телебачення, за словами пред-
ставниці ЄМС, повинне показати 
фінал конкурсу «в прямому ефірі 
та без перерв», а в разі відмови 
країна «може позбутися права бра-
ти участь у конкурсі в 2013 році».

«Є регламент, і після певного 
терміну країна, що виявила ба-
жання взяти участь у конкурсі, не 
може змінити рішення», — додала 
речниця організації, пояснивши, 
що саме це й сталося у разі з Ві-
рменією.

  ІНЦИДЕНТ

Вірменію оштрафували за відмову 
від участі у «Євробаченні»

  СПРАВИ АМУРНІ

Гвердцителі має роман із 
будівельником

Протягом останніх двох років 
Тамара Гвердцителі живе у 

своїй елітній квартирі з чоловіком 
кавказької зовнішності. Коханим 

співачки, як зазначає одне з ви-
дань, є виконроб, який ремонту-
вав її апартаменти.

Після болісного розлучення 
з третім чоловіком Сергієм через 
напади його ревнощів Гвердцителі 
довго була одна.

Здавалося, співачка вирішила 
відмовитися від чоловіків узагалі. 
Втім, два роки тому Тамара Ми-
хайлівна затіяла ремонт у своїй 
московській квартирі. Зірка звер-
нулася до будівельної фірми, влас-
ником і за сумісництвом викон-
робом якої виявився чоловік на 
ім’я Нодар. Його почуття гумору 
та легке ставлення до життя під-
купили самотню жінку. Тож після 
ремонту Нодар залишився у квар-
тирі Гвердцителі й досі живе з нею.

Популярність на Світлану Каминіну 
звалилася несподівано — після 
того, як вона зіграла Кисегач у 
серіалі «Інтерни». На знімальному 
майданчику нового сезону цього 
фільму актриса розповіла журна-
лістам про те, як змінилося її життя 
після серіалу, про чари Охлобис-
тіна, чому її бояться чоловіки, про 
альфонса, про квартирне питання 
та де вона любить відпочивати.

— Світлано, що спільного у вас 
із вашим персонажем — головним 
лікарем?

— Звичайно ж, якісь свої риси 
характеру я передала Анастасії Ки-
сегач — цілеспрямованість, упевне-
ність, цілісність, категоричність. Але 
я завжди виходжу з прописаного ма-
теріалу. А мої особисті якості — це 
мій особливий інструмент. Хоча, на-
справді, я змінююся весь час, адже 
кожного дня відбувається щось нове 
в житті, що, безперечно, впливає на 
мене.

— Кажуть, вас узяли на цю 
роль тому, що ви схожі на дружину 
Івана Івановича Охлобистіна (за 
сюжетом серіалу в героїв Охлобис-
тіна та Каминіної — бурхливий ро-
ман, — авт.)?

— Це нісенітниці, мене не під-
бирали під Оксану. Я це точно знаю. 
Проходила кастинг нарівні з усіма 
влітку 2008 року. Я кілька разів при-
їжджала на проби, де грала сцени з 
Іваном Івановичем, із Іллею.

— Багато акторів, але найчасті-
ше актриси, кажуть, що працювати 
на одному майданчику з Охлобис-
тіним — одне задоволення, що він 
магічним чином впливає на парт-
нерок...

— На щастя, чари Івана Іванови-
ча на мене не діють (сміється). Тим 
паче, що ми працюємо вже три роки. 
За таких умов категорично не мож-
на будувати якісь стосунки, крім 
службових. Службовий роман — це 
ж безвихідна ситуація в цих умовах. 
Стільки часу разом... Ми й так уже 
як рідні стали. Я бачу хлопців часті-
ше, ніж родичів. Та й сам Іван Івано-
вич мені якось сказав: «Знаєш, я тебе 
бачу частіше, ніж своїх дітей».

— До речі, ваш екранний пер-
сонаж на десяток років старший за 
вас (Каминіній — 33 роки, — авт.)...

— Ой, знаю, мене останнім ча-
сом це почало навіть пригнічувати. 
З іншого боку, персонажів старших 
за сорок років цікавіше грати, хоча, 
звичайно ж, мені б хотілося зіграти 
ще когось свого віку.

— Навіть ваш кіношний син не 
набагато молодший за вас.

— У нас із Іллею Глинніковим 
(виконавець ролі Гліба Романенка, 
сина Анастасії, — авт.) різниця у віці 
шість років, а своїх дітей у мене не-
має. Втім, роль мами дається мені 
легко. Зараз уже вікова межа майже 
стерлася. 

— Як змінилося ваше життя, 

коли в ньому з’явилися «Інтерни»?
— Кардинально. По суті, я була 

ніким до виконання цієї ролі. І сері-
ал для мене дуже багато зробив.

— А в матеріальному плані?
— Ось тут поки ні (сміється). На 

квартиру грошей не вистачає, та й 
автівку я ще не купила. Живу в ко-
муналці, проте планую незабаром 
зайнятися питаннями нерухомості. 
Саме час.

— Якому відпочинку віддаєте 
перевагу?

— Я люблю їздити в різні країни. 
Деякий час пробула в Індії. А опісля 
побувала у Франції, Італії та на Сей-
шелах. Волію подорожувати наодин-
ці, бо не хочу платити ще за когось 
(сміється).

— А з особистим життям як у 
вас?

— Я не одружена, і після зйомок 
в серіалі на мене не посипалися про-
позиції від чоловіків. Мабуть, боять-
ся, адже успішні жінки завжди відля-
кують представників чоловічої статі.

— Багато актрис через брак 
другої половинки, буває, замовля-
ють собі на вихід у світ альфонсів.

— Правда? Зі мною такого не 
траплялося. Бог милував. Я навіть, 
чесно кажучи, не знаю, як вигляда-
ють альфонси. До цього я ще не до-
котилася!

Анна ШКОЛЬНАЯ (За матеріалами 
газети «Сегодня»)

Світське життя
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  ГАСТРОЛІ

Елтон Джон виступить 
на Євро-2012

Легендарний британський му-
зикант виступить із концертом 

у київській фан-зоні під час чемпі-
онату Європи з футболу, що про-
йде в червні й липні, повідомили 
в Інформаційному центрі «Украї-
на-2012».

Офіційно музикант свою 
участь іще не підтвердив, однак, 
за словами представника гене-
рального оператора з організації 
й управління офіційними фан-
зонами UEFA Вілена Матвєєва, це 
питання вирішене на 95%.

Зараз організатори концерту 

домовляються про деталі, тож іме-
ні виконавця наразі намагаються 
не називати. «Вирішується пи-
тання про введення плати за вхід 
у фан-зони в дні, коли футбольні 
матчі проходити не будуть, і на ви-
ступи зірок. Хай там що, тарифи 
будуть дуже помірними», — роз-
повів Матвєєв.

За його словами, у київській і 
харківській фан-зонах обладнають 
окремі VIP-зони з поліпшеними 
умовами. Вхід сюди буде платним, 
але скільки саме коштуватиме 
квиток, поки невідомо.

Арбеніна переїжджає жити 
в Україну
Лідер російського гурту «Ночные снайперы» 
Діана Арбеніна вирішила переїхати в Україну 
на постійне місце проживання. «Тут буде добре 
моїм дітям. Адже там, де я зараз живу, — не те 
місце, де треба зростати дітлахам. Тому я зараз 
думаю, куди б нам рвонути», — додала Діана, 
яка вже привозила своїх малят в Україну. Зі слів 
Арбеніної, з містом вона поки не визначилася, 
хоча вже придивляється квартиру. «Обираю 
між Києвом та Одесою», — зізналася зірка.

Чашку, з якої пила Lady 
Gaga, продали 
за $75,3 тис.
На аукціоні в Японії за $75,3 тис. продали чашку 
та блюдце, якими всього раз скористалася 
співачка Lady Gaga під час прес-конференції, яка 
проходила в Токіо через три місяці після земле-
трусу в березні 2011 року. На чашці з написом 
японською «Молюсь за Японію» лишилися сліди 
губної помади зірки. Вона також залишила на 
чашці автограф. 

 ДОВІДКА

Світлана Каминіна народилася 25 
січня 1979 року в Челябінську. За 
словами Світлани, вона з дитинства 
мріяла стати відомою актрисою, 
проте батьки після школи напо-
лягли на економічній освіті. «Тато в 
мене — банківський службовець, 
а мама — вчитель математики і 
фізики, — розповіла зірка «Інтер-
нів». — Тож прагнення доньки стати 
актрисою вважали примхою. Тому 
я закінчила «правильний» вуз, від-
дала їм диплом і поїхала вступати 
на акторський факультет». Дебюту-
вала актриса в серіалі «Аеропорт», 
потім була роль другого плану в 
«Бумері-2». А вже в «Простих речах» 
вона знялася в головній ролі — 
Каті Маслової. Картина, до речі, 
отримала головний приз фестива-
лю «Кінотавр-2007», а Світлана була 
номінована на кінопремію «Ніка». 
До речі, до того, як зіграти Кисегач, 
Світлана три роки відпрацювала в 
банку, де видавала кредити.

Головлікар в «Інтернах» КИСЕГАЧ:

  ЗІРКОВИЙ БІЗНЕС

Ніколаєнко заробляє на SPA-
процедурах у Лас-Вегасі

Чари Охлобистіна на мене не діють 


