
Співачка Руслана невтомно про-
довжує закликати світових та 

українських лідерів припинити 
закривати очі на дії Путіна. Після 
страшної трагедії зі збитим паса-
жирським літаком, у результаті 
якої загинуло 295 осіб, зокрема 
154 голландці, артистка разом із 
іншими киянами поклала квіти й 
свічки до посольства Нідерландів 
у столиці. 

«Шановні гаранти суверенітету 
й цілісності України, європейські 
друзі та союзники, світові лідери 
та партнери, — звернулася Русла-
на у своєму Facebook, —скільки 
часу ви ще будете закривати очі 
на відверту агресію та порушення 
всіх писаних і неписаних правил 
із боку путінської Росії? Невже 
недостатньо анексії Криму, неоге-
ноциду кримських татар, бойових 
ударів із прикордонних територій 
на південному сході України, «зе-
лених чоловічків», танків, БТРів, 
зенітних комплексів і останнього 
нововведення Кремля — потуж-
них ракетних комплексів у руках 
терористів? — обурилася співачка. 
— Такого ще не було в новітній іс-
торії! При вашій «стурбованості» 
й «закликах» до переговорів із те-
рористами наступним know how 
Путіна буде «гуманітарна допо-
мога» бандитам у вигляді ядерної 
зброї… Тоді за стіл переговорів із 
терористами вимусять сідати вас», 
— заявила Руслана. 

На другий день після страшної 
трагедії зі збитим малайзійським 
боїнгом соцмережі рясніють поста-
ми публічних людей і зірок, які не 
можуть мовчати про те, що сталося. 
Усі слова переважно мають схожий 
зміст — боляче через те, що за-
гинули ні в чому не винні люди, а 
винуватцями цього жаху є агресія 
Путіна і мовчання світу. Активіст 
Майдану і лідер гурту «Тартак» 
Сашко Положинський теж не зміг 
залишатись осторонь того, що ко-
їться. Але його слова, залишені на 
сторінці у Facebook, спрямовані не 
на звинувачення Путіна, а на те, що 
маємо робити ми, українці. 

Свій пост Положинський почав 
із цитування книги Світлани Зо-
ріної «Наїзд», у якій ідеться про те, 
як органи державної влади незалеж-
ної України нищать новостворений 
український бізнес. 

«Ми й досі живемо в суспільстві 
з подвійною мораллю... Смішно вво-
дити податкову декларацію у країні, 
де чиновники найвищого рівня за-
являють про копійчані доходи, ре-
ально витрачаючи на власні потреби 
від тисяч до десятків тисяч доларів 
на місяць. Лицемірство починається 
згори, і на кожному щаблі держав-
них сходів лише відтворюється у 
трохи менших масштабах...» — наво-
дить цитату Сашко і далі вже пише 
від себе: — В той час як на східно-
му кордоні ведуться кровопролит-
ні бої, на західному митники знову 
відновили звичні побори з підпри-
ємців. Добре б, якби збирали ті гро-
ші на потреби війська, а то ж, гади, 
кладуть усе у власну кишеню. Ну й 
нагору віддають, звісно», — зазна-
чає Положинський. «Чиновники та 
силовики на місцях потрохи повер-

таються до звичних методів роботи 
й відновлюють діяльність накатаних 
схем, щось видозмінюють, адапту-
ють, напрацьовують нові. Депутати, 
високопосадовці, серед яких й явні 
вороги України, не соромляться від-
крито жити на широку ногу, цинічно 
хизуються своїми статками, спокій-
но їздять на дорогий відпочинок — 
подалі від проблем України», — на-
голошує музикант. 

Він також зауважив, що і Пре-
зидент Порошенко не поспішає роз-
лучатися з бізнесом та виконувати 
інші передвиборчі обіцянки, навіть 
ті, які безпосередньо стосуються ар-
мії та бойових дій. 

«Уже вкотре всю надію, все на-
тхнення, всю віру в можливість змін 
на краще дають тільки окремі люди. 

Їхній ентузіазм, невтомність, само-
пожертва, героїзм окриляють і не 
дають впасти у зневіру. І я з глибо-
кою шаною ставлюся до кожного, 
хто намагається хоч щось зробити 
для того, щоб справи України та 
українців пішли на краще», — про-
довжує Олександр. «Мусимо вчи-
тися вислуховувати, розуміти одне 
одного, вчитися співпрацювати за-
ради інтересів усієї країни та всього 
суспільства, а не ставити свої власні 
амбіції, симпатії чи антипатії на пер-
ший план. Зрештою, мусимо навчи-
тися говорити правду, якою б гіркою 
вона не була, говорити по суті, а не 
по формі, відмовитися від зайвого 
пафосу і пишномовства на користь 
конкретики та чіткості формулю-
вань», — резюмує Положинський. 

Тема відпочинку в анексованому 
Криму зараз дуже актуальна. Як 

відомо, багато публічних людей має 
там нерухомість і щороку відпочи-
ває. Після окупації півострова Росі-
єю дехто з селебрітіз зарікся туди не 
навідуватися, поки Крим не повер-
неться до України. Але є і такі, хто 
досі там відпочиває, наче нічого й не 
сталося. 

Давньою мешканкою Криму є 
співачка Софія Ротару, яка має у 
Ялті власний розкішний готель. От і 
зараз Софія Михайлівна перебуває у 
своєму улюбленому місті. 

— До Криму ми всією сім’єю 
приїхали на авто, — розповіла неві-
стка Ротару Світлана. — На кордоні 
нас пропустили без черги, поважаю-
чи статус народної артистки Софії 
Ротару. Взагалі, з середини квітня 
ми добираємося виключно на авто-
мобілі — для нашої сім’ї так зручні-
ше. Якщо і доводиться чекати в черзі 
на кордоні, то це в середньому заби-
рає не більше двох годин. 

За оцінками ріелтерів, буди-
ночок Софії Михайлівни тягне на 
мільйон доларів. Світлана також 
зауважила, що нинішня ситуація 
суттєво не вплинула на дохід готелю 
або настрій гостей курорту. 

У батьків співачки Джамали у 

селі Малоріченське є невеликий го-
тель. Однак сама вона досі не нава-
жилася приїхати на батьківщину. 

— Джамала звикла на літаку до-
биратись, а літаки ж не літають зараз 
сюди, — розповіла мати Джамали 
Галина Михайлівна. — Ну, сподіваю-
ся, може, в серпні приїде. 

Ціна за номер у готелі батьків 
артистки — від 80 до 350 гривень у 
пік сезону. 

Олімпійська чемпіонка Яна 
Клочкова, як відомо, не цурається 
відпочинку в окупованому Криму. 
Так само, як і її батьки, які звідти ро-
дом. За словами тата плавчині Олек-
сандра, обстановка в Криму спокій-
на, але ціни зросли. 

— Наша бабуся ходить на цен-
тральний ринок, купує м’ясо. Воно 
подорожчало — 60–70 гривень зараз 
коштує. А в дідуся Яни пенсія підня-
лася: була 1300 гривень, а зараз — у 

кілька разів більше! — сказав чоло-
вік. 

Він також зауважив, що на поли-
цях магазинів повно як українських, 
так і російських товарів. Крім того, 
батько Яни наголосив, що не стикав-
ся з паперовою тяганиною. 

— З реєстрацією автомобіля 
сказали, що до Нового року нікого 
чіпати не будуть. Поки що можна 
спокійно їздити з українськими по-

свідченнями, номерами та стра-
ховкою. Щодо права власності на 
квартиру — кажуть, що вже з серпня 
БТІ та інші служби працюватимуть 
і почнеться цей процес, — розповів 
Олександр Клочков. 

Сама Яна завжди охоче розпові-
дала про свій відпочинок на Півден-
ному березі, але цього року говорить 
про Крим дуже стримано. 

— Для мене важливо, щоб улітку 
син оздоровився, подихав морським 
повітрям. А оскільки в Криму в нас є 
квартира, ми поїхали туди, — відпо-
віла спортсменка. 

Співачці Златі Огневич було 
п’ять років, коли її родина переїха-
ла в Судак. Саме в Криму майбутня 
зірка почала займатися музикою 
та закінчила школу. Востаннє Зла-
та була у батьків ще в лютому. Тоді 
менеджмент артистки й уряд Криму 
підписували угоду про продовження 
договору співпраці. Злата мала стати 
обличчям рекламної кампанії турис-
тичного сезону цього року. 

— Співпраця Злати Огневич із 
владою Криму обірвалася на почат-
ку березня. Договір зберігається як 
пам’ять про важливу місію, яку дові-
рили Златі, але яка не може бути від-
новлена, зважаючи на ситуацію, що 
склалася в Криму. Злата була і буде 
громадянкою України, — наголосив 
продюсер співачки Михайло Некра-
сов. 

Помер відомий український актор 
Лінецький 

На 43-му році життя помер ві-
домий український актор Ві-

талій Лінецький. Про смерть зірки 
«Дня народження Буржуя» повідо-
мляють його колеги у соцмережах. 
Однак про причину смерті Лінець-
кого ніхто нічого не каже. 

«Я тільки знаю, що це жахлива 
правда, але більшою інформацією 
поки не володію», — сказав актор 
Володимир Горянський. За непід-
твердженою інформацією, артист 
загинув під час зйомок. 

Віталій Лінецький був про-
відним актором Театру драми і 
комедії на лівому березі Дніпра 
— у ньому він пропрацював 20 
театральних сезонів. Двічі лауреат 
премії «Київська пектораль». 

У кіно Лінецький дебютував 
у 1992 році, але по-справжньому 
впізнавати його на вулицях стали 
після ролі генія-програміста Оле-
га Пожарського в першому укра-
їнському серіалі «День народжен-
ня Буржуя». 

Всього на рахунку актора біль-
ше 65 ролей у російських і україн-
ських серіалах та фільмах, багато 
з яких перемагали на різних фес-
тивалях. У Віталія залишився син 
Максим 1991 року народження. 
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Шоубіз

Шакіра має найбільше 
друзів у світі 
Колумбійська співачка Шакіра стала рекор-
дсменкою за кількістю друзів у Facebook. 
Тепер на її акаунт підписано більше ніж 
100 мільйонів осіб. Як відомо, співачка вже 
не вперше лідирує за кількістю друзів у 
соціальній мережі. Так, у березні цього року 
на її сторінку в Facebook було підписано 
86 мільйонів користувачів, що тоді було 
абсолютним рекордом. 

Газманов, Кобзон і Валерія 
потрапили до чорного списку 
Латвії 
Російські артисти Йосип Кобзон, Валерія та Олег Газманов, 
які останнім часом «агресивно підтримували» анексію 
Криму і «неодноразово публічно принизливо відгукува-
лися про дії України», потрапили до чорного списку Латвії. 
Їхні імена оприлюднило Міністерство закордонних справ 
Латвії. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич за-
явив, що якщо особи, внесені до списку, вже перебувають 
на території Латвії, їх попросять поїхати з країни. 

Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ: Руслана просить світових лідерів 
не закривати очі на агресію Путіна 

Зірки розповіли про відпочинок і життя в Криму 

Мусимо навчитися говорити правду, 
якою б гіркою вона не була 


