
7 серпня буковинській молдо-
ванці Софії Ротару, яка свого часу 
підкорила весь Радянський Союз, 
виповнилося 65 років. У цьому віці 
співачка вже досягла того стату-
су, коли виступати за малі гроші 
відмовляється. Кажуть, за один 
концерт артистка хоче 50 тисяч 
доларів. Саме тому Ротару майже 
не виступає в Україні, бо більшість 
людей не здатні купити квитки на її 
концерти.

Місяць тому вона записала нову 
пісню під назвою «Пробач», яка ви-
йде восени. За словами композитора 
Руслана Квінти, це був крик душі. 
«Ця пісня про те, що ось жили дві 
людини в цьому житті, та хтось пі-
шов раніше. Хочеться щось довести, 
а ти вже не розумієш, кому це каза-
ти», — каже композитор, маючи на 
увазі чоловіка Ротару, який помер у 
2002 році.

Співачка неодноразово розпо-
відала, як важко переживала смерть 
чоловіка Анатолія Євдокименка. Він 
був для неї і продюсером, і режи-
сером, і радником, і коханим. Саме 
Євдокименко у 1971-му створив ан-
самбль «Червона рута». 

«Ми з Русланом приходили до-
дому та бачили цілий іконостас. Я 
маю на увазі фотографії Толіка. І 
все це у свічках увесь час. Щодня», 
— розповідає концертний директор 
Ротару Ігор Курильов. 

«Якби вона не пішла на сцену, 
все було б значно гірше. Я навіть не 
знаю, може, вона б теж уже помер-
ла», — зазначає подруга співачки.

Зараз, за словами концертного 
директора Софії Михайлівни, зірка 
щоразу співає, як востаннє.

«Одного разу вона відспіва-
ла перший блок, виходить і каже: 
«Хтось у залі є, хто не дає мені пра-
цювати». І заходить у гримерку, по-
була, вийшла та каже мені: «Ну зараз 

я йому покажу». Після другого бло-
ку вона виходить і каже: «Його вже 
в залі немає». То як це пояснити? 
Щоразу в мене мурашки по шкірі», 
— розповідає директор.

Уже десяток років сценічні кос-
тюми артистці шиє дизайнерка Лі-
лія Пустовіт. Над кожним із них 
працюють разом понад три місяці. 
«Вона ідеолог, — розповідає моде-
льєр. — Чітко бачить, що і як їй по-
трібно. Дуже вимоглива. А ще дуже 
емоційна. Як то кажуть, людина на-
строю. Тобто та ж сама сукня одного 
дня може сподобатися, а наступного 
— ні». 

У свої 65 Ротару залишаєть-
ся найдорожчою зіркою України. 
Скільки коштує її концерт — дирек-
тор сказати відмовляється. Лише зі-
знається — працюють небагато й за 
немалі гроші. Кажуть, гонорар Рота-

ру за один концерт перевищує 50 ти-
сяч доларів. І в Україні вона майже 
не виступає.

«В Україні просто нецікаво… — 
зауважує Курильов. — Оце я вам 
кажу відверто в камеру. Люди не мо-
жуть оплатити вартість квитків».

«Просто співати вона у свої літа 
уже не поїде, — каже директор зірки. 
— Ну не той уже вік і не те здоров’я, 
щоб їхати на гастролі за копійки. 
Вже напрацювалась: і за комсомол, і 
за партію, і за все на світі» .

Колеги додають: Ротару мало 
співає через давню хворобу. В неї 
астма, і без ліків на сцену виконави-
ця майже не виходить.

«Вона боєць, — додає Руслан 
Квінта. — Їй важко, але з голосови-
ми зв’язками усе добре. Вона досі 
бере такі ноти… Такі люди народжу-
ються раз на сто років». 

Зірка серіалу «Інтерни» Іван 
Охлобистін, кажуть, готується 

знову стати батьком. Це вже буде 
сьома дитина у сім’ї актора. 

Спочатку чутки про вагітність 
дружини Охлобистіна з’явилися 
після відвідин великим сімей-
ством прем’єри мультика «Льодо-
виковий період-4». Саме тоді Іван 
заявив, що вже готовий до появи 
ще одного малюка на світ. Та і його 
дружина Оксана Арбузова зовсім 
не проти поповнення в сімействі. 

Нагадаємо, Іван і Оксана разом 
із 1995-го року. Арбузова, так само, 
як і чоловік, — актриса. У подруж-
жя шестеро дітей: два сини — Сава 
та Василь — і чотири дочки — Єв-
докія, Анфіса, Варвара та Іоанна.

Днями на березі Середземного 
моря Віктор Павлік відгуляв 

власне весілля. Вже вчетверте спі-
вак вирушив під вінець. А його 
новою обраницею стала його екс-
дружина Лариса, з якою він кілька 
років був розлучений. 

«Не хочу ворушити минуле. 
Тепер я дуже щасливий, що ми 
знову разом!» — коментує Віктор 
Павлік. 

Весілля відсвяткували у ро-
динному колі. Наряди були обрані 
демократичні, але все ж білі. «Ми 
таємно від усіх розписалися і ви-
рішили провести медовий місяць 
на прекрасному курорті в Туреч-
чині», — розповідає співак. 

На підтвердження новини про 
весілля прес-служба виконавця 

надіслала фотографії молодят і 
фото Павліка з сином.

Віктор Павлік одружився вчетверте

Зеленського 
«кинув» власний 
водій

Валерія вимагає 30 мільйонів від 
пластичних хірургів

У вересні в Кам’янці-Подільському 
(Хмельницька область) удруге 

проводитиметься фестиваль «Рес-
публіка». Основна музична частина 
фесту триватиме три дні — 21, 22 
та 23 вересня. Організатори вже ви-
значилися з хедлайнерами — цього 
року ними будуть: «Ляпис Трубец-
кой», «Скрябін» (панкова програ-
ма), «Мотор’ролла», «The Вйо», «Та-
була Раса», «Оркестр Че», «Анна», 
«Кожаный Олень», «От Vinta», Morj, 
White Coffin (США), Wasp’n’Hornet 
(Білорусь), Drum Ecstasy (Білорусь), 
«Безодня», Merva, «Пан Пупец», «Фі-
олет» (Луцьк) та інші.

Також упродовж трьох днів «Рес-
публіки-2012» діятиме денна сцена 
на Ратушній площі. Стартуватиме 
вона з 13:00. Тут презентуватимуть 
свою програму молоді перспек-
тивні гурти: «Алоізій Карамболь» 
(Тернопіль), Brigitte Bardot (Росія), 
Superkeks! (Чернівці), «Умбиликус» 
(Харків), «Дом Грибоедова» (Дніпро-
петровськ), HIS (Луцьк), Crybabies 
(Хмельницький) та інші.

Художня частина фестивалю 
відбуватиметься протягом заходу та 
10 днів до приїзду гостей на терито-
рії старої та сучасної частин міста. 
Художники з Іспанії, Росії, Білорусі, 
Польщі й України будуть розпису-
вати та розмальовувати попередньо 
обрані будівлі. Загальна площа, від-
ведена для їхньої творчості, складає 
більше двох тисяч квадратних ме-
трів — утричі більше, ніж торік, на 
першій «Республіці». 

Після завершення концертної 
програми на головній сцені у новій 
фортеці відбуватиметься Art Cinema 
Night — трансляція арт-хаусного 
кіно просто неба. Також уночі на 
території наметового містечка всі 
охочі зможуть послухати акустичні 
виступи навколо вогнища.

Вже традиційно організатори ті-
шитимуть гостей акціями. Однією з 
них є збір телевізорів, які приносять 
у період фесту на Ратушну площу. 
Усі, хто позбудеться «зомбоящика», 
отримають безкоштовний абоне-
мент на три дні фестивалю. 

Водія автобуса, який три роки 
перевозив артистів студії 

«Квартал-95», підозрюють у 
тому, що він обікрав концертно-
го директора під час гастролей у 
Феодосії. 

Невідомий проник в авто-
бус і викрав із сейфа 460 тисяч 
гривень. Ба більше, сейф був не 
зламаний, а відкритий «рідни-
ми» ключами. Підозрюваним ви-
явився 59-річний водій автобуса. 
Чоловік зізнався, що пограбува-
ти роботодавця зважився через 
складне фінансове становище в 
сім’ї. План злочину в зловмисни-
ка визрів спонтанно: коли дізна-
вся, що до Феодосії приїхав його 
земляк, який цього ж вечора 
збирався в дорогу назад.

Водій відкрив сейф, дістав 
із нього гроші, запаковані в бі-
лий пакет, і попросив приятеля 
відвезти їх до нього додому. Та 
скористатися вкраденими ко-
штами шоферу так і не довелося. 
Чоловік побачив, яка метушня 
здійнялася навколо зникнення 
солідної суми, як засмутилися 
артисти, на яких він працював із 
2009 року, і його замучили доко-
ри сумління. 

Приїхавши додому, він одра-
зу ж забрав гроші у знайомого та 
повернув їх власникам. Одначе 
саме в цей час на слід зловмис-
ника вийшли співробітники фе-
одосійської міліції. Чоловіку до-
ведеться відповідати за скоєне. 
Водія звинувачують у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 5 
ст. 185 КК України. 

Російська співачка Валерія пода-
ла позов на клініку пластичної 

хірургії «Ла Страда», яка незакон-
но використовує в рекламі фото-
графію артистки. І якщо раніше 
зірка планувала стягти з лікарів 
10 мільйонів рублів (близько 300 
тисяч доларів), то нині її апетити 
зросли до 30 мільйонів рублів. 

Валерію обурює те, що її об-

личчя зображене на рекламному 
стенді клініки. Та співачка запев-
няє, що ніколи не користувалася 
послугами цієї установи, хоча лі-
карі продовжували стверджувати, 
що артистка є їхньою постійною 
клієнткою. «Ми подали позов на 
30 мільйонів рублів, — зауважив 
юрист Валерії Сергій Жорін. — 
Протягом декількох років клініка 
заробляла гроші та привертала 
клієнтів, рекламуючи себе за раху-
нок відомих осіб». 

До слова, нещодавно лікарі 
клініки провели невдалу операцію 
з кругової підтяжки обличчя за-
служеній артистці Росії Олені Га-
лич. Після хірургічного втручання 
у жінки атрофувалася половина 
м’язів на обличчі.

«Суму, зазначену в позовній 
заяві, Валерія хоче витратити на 
допомогу іншим пацієнтам, які 
постраждали від діяльності «Ла 
Стради», — сказав Жорін. 
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Шварценеггер знімає 
про себе фільм
Американський актор, екс-губернатор 
Каліфорнії Арнольд Шварценеггер почав 
зйомки документального фільму про своє 
життя. Зйомки автобіографічної стрічки 
розпочалися в будинку на півдні Австрії 
— на батьківщині актора. Крім того, деякі 
епізоди зніматимуть у кінотеатрі міста Грац, 
де Арні дивився перший голлівудський 
фільм із його участю. Очікується, що кіно 
буде готове вже до кінця вересня.

У Мексиці знімають 
римейк серіалу «Багаті 
теж плачуть» 
Багатостраждальну Маріанну, яку тоді 
втілила Вероніка Кастро, нині зіграє 25-річна 
росіянка Софія Каштанова, яка живе у Мекси-
ці вже багато років. Аби зіграти роль, Софія 
зустрілася з першою Маріанною та вислу-
хала її поради. Усіх головних героїв і сюжет 
серіалу автори римейка зберегли. От тільки 
події перенесли з 80-х у наші дні.

Повалій перед виборами розпродала все 
нерухоме майно

Охлобистін усьоме стане батьком

Співачка Таїсія Повалій, яка є 
другим номером у виборчому 

списку Партії регіонів, подала де-
кларацію про доходи. Так, у 2011 
році артистка отримала три міль-
йони гривень сукупного доходу. 
При цьому дохід Повалій від від-
чуження рухомого та нерухомого 

майна склав 2,338 мільйона гри-
вень, а від підприємницької ді-
яльності — 496,76 тисячі гривень. 
Також Тая отримала 180 тисяч гри-
вень інших доходів.

Чоловік Повалій Ігор Ліхута 
минулого року отримав 485,77 ти-
сячі гривень від підприємницької 
діяльності.

При цьому в декларації спі-
вачки стоять прочерки у табли-
цях щодо будь-якого нерухомого 
майна, що може перебувати у її 
власності. Що ж до автопарку, то, 
згідно з декларацією, Тая їздить на 
BMW 740 Li 2009-го, її чоловік — 
на BMW Х5 того ж року випуску.

Відповідно до декларації, у По-
валій і Ліхути немає заощаджень 
у банках і фінансових установах, 
а також у них відсутні фінансові 
зобов’язання.
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На гастролі за копійки Ротару 
вже не їздить


