
Олег Скрипка, особисте життя 
якого завжди було таємницею 

за сімома печатками і який усіляко 
припиняв будь-яку спробу преси 
довідатися хоч якісь деталі його 
приватного життя, вийшов у світ 
із двома старшими синами, 9-річ-
ним Романом і 7-річним Устимом. 
Подія сталася у Музеї друкарства 
на території Києво-Печерської 
лаври, де відбулася презентація 
музичного альбому фольклорного 
музичного колективу «Райгоро-
док», в якому і беруть участь сини 
легендарного музиканта Роман і 
Устим Скрипки. 

Як відомо, Олег Скрипка рос-
тить ще двох доньок — 4-річну 
Лізу та 3-річну Зоряну. 

Олена Кравець — єдина дівчина в 
акторському колективі студії «Квар-
тал-95». Добродушна та весела. У 
людях цінує щирість і простоту, 
вміння чути іншого. Книги, кіно й 
акторська майстерність, музика, 
йога, психоаналіз, живопис, анти-
кваріат, блошині ринки, Франція 
та Італія, стилі прованс і англійське 
кантрі, декорування інтер’єрів й 
усе, що пов’язано з hand-made, 
— це перші позиції в списку її 
захоплень. Економічна освіта не 
заважає їй дотепно пародіювати 
українських політиків. 

— Скажіть чесно, з вами часто 
трапляються курйози на сцені? 

— Звичайно! — посміхається 
співрозмовниця. — Не всі тільки 
запам’ятовуються так добре, як хо-
тілося б. Адже такі ситуації з нами 
стаються у стані трошки зміненої сві-
домості. Ми ж на сцені теж нервуємо. 
Наприклад, під час передостаннього 
виступу «Вечірнього кварталу» на 
сцену вийшов Вахтанг Кікабідзе. Це 
людина з дуже сильним характером, 
неймовірно привабливий і, мені зда-
ється, народний улюбленець. Мене 
особисто вразило, що, коли ми зроби-
ли з ним скетч на сцені, він підійшов 
до мікрофона і сказав: «Три пісні за-
співаю. Якщо комусь покурити треба, 
можете вийти». (Усміхається.) Зазви-
чай у нас ніхто і ніколи не поперед-
жає, скільки буде виконувати пісень. 

— До Верховної Ради нового 
скликання пройшло багато молодих 
жінок-депутаток. Кого з них ви б хо-
тіли зіграти? 

— (Пошепки) Я нікого не знаю! 
(Сміється.) 

— А як же нашуміла соратниця 
Ляшка Альона Кошелєва? Вона на 
перше ж засідання ВР прийшла з 
охороною і в норковій шубі. Може, 
візьметеся за цю роль і попросите 
Зеленського купити вам шубку таку 
ж?

— Можливо... Я її, на свій жаль 
і сором, не знаю. Звичайно, дещо 
чула, але без деталей. Мабуть, ще не 
прийшов той момент, коли я буду її 
парадіювати. 

— Чи можете якось прокоменту-
вати ситуацію з критикою Володи-
мира Зеленського в РФ через те, що 
він не захотів приїхати на презента-
цію фільму «8 нових побачень»? 

 — Вони одразу зробили його 
персоною нон ґрата, а тепер це... 
Знаєте, останнім часом ми більше 
занурилися в репетиції, ніж у пресу, 
і я від вас це чую вперше і прокомен-
тувати ситуацію не можу. Але ска-
жу, що останнім часом ми, нарешті, 
стали жити своїм життям. І я дуже 
хотіла б, щоб життя тут і робота для 
наших людей домінували в нашій 
творчості й у нашій свідомості. Все 
якось буде, все точно вирішиться. 

— З близькими та друзями з Ро-
сії ви підтримуєте зараз відносини? 

— У мене там не дуже багато 
близьких, а з друзями все, слава 
Богу, добре. 

Удовиченко проміняла Росію на Францію 

Російська актриса Лариса Удо-
виченко переїхала на постійне 

місце проживання до Ніцци. Ка-
жуть, Удовиченко купила омріяну 
нерухомість на Лазурному березі 
й у Москві тепер буває лише по 

роботі. «Вона купила квартиру в 
Ніцці, але про це знають тільки 
найближчі», — повідомив актор 
Станіслав Садальський. 

«Лариса давно хотіла жити за 
кордоном, і нарешті її мрія збу-
лася. Ми збиралися зустрітися до 
католицького Різдва, але не ви-
йшло», — розповів новоспечений 
сусід Удовиченко Микита Джи-
гурда, який багато років тому об-
лаштувався у французькому місті 
Біарріц. 

До слова, акторка також має 
апартаменти у Болгарії. 

Нагадаємо, російська актриса 
Лариса Удовиченко є хрещеною 
мамою українського телеведучо-
го Олексія Дівєєва-Церковного. 
Влітку 2013-го зірка разом із екс-
губернатором Харківщини Ми-
хайлом Добкіним хрестили Олек-
сія. 

В українських ЗМІ з’явилася сен-
саційна новина про особисте 

життя Олександра Пономарьова — 
співак уже чотири роки приховує 
від громадськості свою цивільну 
дружину, 24-річну Софію. 

Обраниця артиста, як і його по-
передня дружина Вікторія, — ді-
вчина з дуже заможної сім’ї. Батько 
нової коханої Пономарьова є власни-
ком одного з найбільших винно-ко-
ньячних заводів у Криму. 

— Як і попередні його обраниці, 
Соня вельми заможна, — повідало 
джерело з оточення Олександра. — Її 
сім’я купує Пономарьову дорогі по-
дарунки, наприклад телефон Vertu, 
одяг, оплачує поїздки за кордон, ко-
мунальні послуги, обслуговування 
автомобіля, навіть телефону… Соня 
оплатила, наприклад, їхню торішню 

відпустку в Домінікані… І позна-
йомився Пономарьов із мамою Соні 
тільки після того, як вона подарува-
ла доньці білий «Мерседес» С-класу. 
Його зацікавило, хто ж її батьки, які 
роблять такі дорогі подарунки». 

24-річна Софія захоплюється 
спортом і танцями. Зі співаком вона 
познайомилася в 2009 році, коли 
брала участь у шоу «Танцюю для 
тебе». 

Олександр та Софія живуть ра-
зом на Оболоні в розкішному трипо-
верховому пентхаусі. За даними ви-
дання, у дівчини прекрасні стосунки 
із сином Пономарьова від попере-
днього шлюбу. 

У той же час повідомляється, що 
обраницю артиста ображає те, що 
він приховує її існування від преси 
й у всіх інтерв’ю каже, що його серце 

вільне. Софія, як і будь-яка дівчина, 
мріє вийти заміж і бути законною 
дружиною. 
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Брежнєва поділилася секретом краси

Співачка Віра Брежнєва, яку 
нещодавно назвали одним із 

найпопулярніших блогерів, про-
довжує активно користуватися 
соцмережами та ділитись у них 
своїми світлинами і секретами 
краси. Під час свят Віра показала 

в Instagram уже дорослих доньок, 
себе в образі принцеси та розпо-
віла про те, що її мотивує щодня 
стежити за собою. 

«Мене запитали, що для мене є 
мотивацією дотримуватися режи-
му харчування і займатися спор-
том. І тут я замислилася. Не можу 
точно відповісти на це запитання. 
Думаю, кілька складових, — поча-
ла Брежнєва, яка веде ще й щоден-
ник своїх тренувань та ділиться в 
ньому порадами краси. — 1) Хо-
четься бути здоровою. Не тільки 
зараз, але й через 10, 20, 30 років. 
2) Хочеться бути красивою. Все-
редині та зовні. 3) Хочеться подо-
батися собі в дзеркалі. 4) Хочеть-
ся подобатися своєму коханому. 
5) Хочеться подобатися своїм ді-
тям і подавати їм приклад того, 
як повинна виглядати жінка (тим 
більше у мене двоє дівчаток)», — 
перелічила співачка. 

Шоубіз

Гурт «Гайдамаки» зняв 
патріотичне відео під назвою 
«Укроп» 
Як повідомляє прес-служба групи, автором слів пісні, ідеї 
та режисером відео став військовослужбовець, учасник 
АТО Олександр Ткачук. За музичний супровід та виконання 
відповідають самі «Гайдамаки». Також у кліпі знявся відо-
мий журналіст Богдан Кутєпов, виконавши партію на баяні. 
«Укроп» — це соціальний портрет сучасних українців. Се-
ред нас — герої різного віку і соціального статусу. Це історія 
великої перемоги завдяки маленькому вкладу кожного. 

У новій екранізації «Війни і 
миру» буде багато еротики 
Про це розповів сценарист фільму Ендрю Девіс. 
Автор поділився, що додав у екранізацію аб-
солютно нові сцени інтимного характеру, яких 
не було в романі. Головні ролі в новому фільмі 
виконають американський актор Пол Дано 
(П’єр Безухов), британська актриса Лілі Джеймс 
(Наташа Ростова) та британський актор Джеймс 
Нортон (Андрій Болконський). Роман Толстого 
буде екранізований у шести серіях, кожна з 
яких триватиме по годині. 

Новими ведучими 7-го сезону шоу 
«Україна має талант» на телекана-

лі СТБ стали Костянтин Томільченко 
і Дмитро Танкович, повідомляє Viva. 
«Це буде вже 7-й сезон проекту, і коли 
таке масштабне шоу стільки років у 
ефірі, йому необхідні кардинальні змі-
ни. Тому в новому сезоні «Україна має 
талант» буде багато нововведень, це 
стосується як ведучих, так і правил та 
учасників», — розповідає Володимир 
Турич, керівник творчого об’єднання 
каналу, яке і створює шоу. 

Він також зауважив, що посилю-
ється відбір і в прямих ефірах буде 
вже топ-20 півфіналістів. 

«Ми вводимо пару ведучих, чим 
успадковуємо оригінальну, британ-
ську, версію, це додасть проекту ін-
терактивності. У Діми та Кості вели-
чезний досвід роботи на талант-шоу, 
і, повірте, це прекрасний тандем», 

— повідомив Турич. Відзначимо, що 
Костянтин Томільченко працював у 
проекті з моменту його створення. 

«З першого сезону я працюю 
креативним продюсером «Україна 
має талант» і, здавалося б, знаю всі 
тонкощі, але зі своєї дзвіниці. Роль 
ведучого — це абсолютно новий ви-
клик для мене і можливість прояви-

ти себе у ще одному амплуа. За роки 
роботи в «Танцюють усі!» я побачив 
безліч талановитих танцівників, але 
щоразу щиро дивуюся, коли перегля-
даю номери учасників «Україна має 
талант» — наскільки різними вони 
можуть бути. Нашим завданням буде 
не тільки підтримувати і захищати 
учасників перед суддями, а й зі скеп-
тицизмом поставитися до побаченого 
і, можливо, навіть зуміти їх викрити», 
— поділився Дмитро Танкович. 

Дмитро Танкович — ведучий та-
лант-шоу «Танцюють всі!», ігрового 
шоу «Куб». Костянтин Томільченко 
— суддя талант-шоу «Танцюють всі!», 
креативний продюсер «Х-фактора» й 
«Україна має талант». 

Нагадаємо, користувачі розгор-
нули акцію в соцмережах, спрямова-
ну на видалення «куми Путіна» Окса-
ни Марченко з українського ТБ. 

Про це повідомила дочка ак-
триси Тетяна. Римма Маркова 

померла в реанімації Боткінської 
лікарні. Донька не стала уточню-
вати причину смерті матері. «Я 
спеціально зробила прощання і 
похорони так швидко і без всякої 
помпезності, на прохання мами. 
Вона не хотіла, щоб була преса, ка-
мери. Ви ж розумієте, вона довго 
хворіла. Люди, які пам’ятають її за 
її творчими роботами, безумовно, 
нехай приходять», — сказала дочка 
Маркової. Римма Маркова відома 
ролями у таких стрічках, як «Вічний 
поклик», «Рідня», «Покровські во-
рота», «Гардемарини, вперед!» та ін. 
Почала зніматись у кіно в 1957-му. 
Грала в Московському держтеатрі 
«Ленком» і в Театрі кіноактора. 

На 90-му році життя померла народна 
артистка Росії Римма Маркова 

Пономарьов кілька років живе з юною донькою кримського 
мільйонера 

Оксана Марченко більше не ведуча «Україна має талант» 

Олена Кравець: 

Олег Скрипка вперше показав на камери 
своїх синів 

Останнім часом ми нарешті стали 
жити своїм життям 


