
Співачка влаштувала своєму 
чоловікові Олександру Ксено-

фонтову зворушливий день наро-
дження у родинному колі. 

«Всі наші друзі знають про Са-
шину любов до рослин, тому йому 
надарували багато весняних квітів 
у горщиках. Щастю не було меж!» 
— поділилася враженнями Русла-
на. 

Сама ж зірка також потішила 
коханого рослинним подарунком. 
«Я подарувала фруктовий сад! Мій 
чоловік має гарний і доглянутий 
зимовий сад удома, який сам ви-
ростив. У Саші цілий павільйон 
різноманітних рослин, за якими 
він доглядає. Його рослини не 
лише прикрашають наш будинок, 
але й очищують повітря та заби-
рають шкідливі речовини, — за-
уважила Руслана. — Саша дуже 
уважно ставиться до кожної нової 
квітки. Одне слово, садівництво 
для нього є частиною філософії на-
шого співіснування із природою. 
Оскільки цієї весни ми вже маємо 
можливість облагородити наше 
подвір’я — висадити кущі та дере-
ва, я подарувала чоловікові яблуні, 
вишні, сливи, виноград, малину, 

порічки та журавлину, які ми не-
забаром посадимо, а потім будемо 
чекати плоди», — розповіла зірка. 

Минулого тижня на ТК «1+1» стар-
тував прем’єрний серіал «Останній 
москаль». Файна патріотична коме-
дія вже зібрала рекордні показники 
за кількістю переглядів. За повідо-
мленнями телеканалу, «Останній 
москаль» став найпопулярнішим 
продуктом за останні роки. Ре-
жисер фільму Семен Горов каже, 
що сподівався на такий результат, 
але не очікував. Творча команда 
України у співпраці з російськи-
ми митцями вирішили поріднити 
два різні світи спільним і таким 
потрібним нині гумором. Головну 
роль виконав російський актор 
Ігор Скрипко. Він розповів про те, 
як заради серіалу висів на скелі, та 
про пригоди на Закарпатті. 

— Коли ми починали знімати 
серіал, він називався «Московський 
родич», — розповідає Ігор, — тому 
тоді мене не бентежило взагалі нічо-
го. А коли я прочитав сценарій, він 
мене дуже зацікавив. Там прекрасні 
й дуже смішні діалоги. У серіалі ми 
сміємося не над гуцулами або мос-
калями, а над самими собою: над 
ситуаціями, в які потрапляємо, над 
тим, як поводимося в них. Роль мого 
персонажа Валери добре побудована 
драматургічно. Він — один із най-
яскравіших представників «золотої 
молоді». І мені був цікавий цей ха-
рактер. 

— Як тобі працювалося з укра-
їнською командою і партнером на 
майданчику Юрієм Горбуновим? 

— З Горбуновим ми разом про-
вели на майданчику найбільше часу 
— спільні сцени у нас були майже 
кожен день. У нас із ним склалося 
повне взаєморозуміння, ми дуже до-
бре ставились один до одного і спіл-
куємося досі. З командою теж були 
прекрасні взаємини, жодних мовних 
бар’єрів не було: всі говорили ро-
сійською, а українською — тільки в 
тому випадку, коли я сам їх про це 
просив, оскільки хотів трохи під-
учити мову. 

— Вийшло? Якісь нові слова 
вивчив? 

— Української до цього взага-
лі не знав. А за два місяці зйомок 
я просто став розмовляти україн-
ською мовою (сміється)! 

— Завдяки зйомкам ти вперше 
побував в Україні, бачив Київ, був 
на Закарпатті. Які враження від 
людей, природи? 

— Просто приголомшливі! Київ 
— фантастичне місто з класною ат-
мосферою й архітектурою, мені тут 
дуже сподобалося. А Карпати — це 
взагалі щось неймовірне. Ми жили 
на висоті 800 м, а знімали десь на 
висоті двох кілометрів. Повітря там 
чудове, а ліси які! До речі, саме в 
карпатських лісах стався кумедний 
випадок. Ми поїхали знімати кадр із 
виглядом зверху на гори. Вирушили 
маленькою командою: режисер Се-
мен Горов, я і дві людини з групи. 
Нас перед від’їздом попередили, що 
цього дня будуть валити ліс, але ми 
якось не особливо звернули увагу на 
цей факт. Тому ми приїхали, зняли 
потрібну сцену, потім почали фото-
графуватися, збирати гриби. І ось 
їдемо назад і бачимо, що ліс дійсно 
валили: на дорозі лежать 30-метрові 
дерева, які неможливо об’їхати. До-
велося залишити машину, перелази-
ти через ці дерева, викликати підмо-
гу, щоб нас забрали... Машину нашу 
змогли забрати тільки через кілька 
днів, коли дерева прибрали. Ось така 
вийшла поїздка, що запам’яталася. 

— А що для тебе на зйомках ви-
явилося найскладнішим? 

— Мені багато чого доводилося 
робити: мій герой і з даху падав, і 
зі скелі. Правда, замість мене падав 
каскадер, але коли знімали великі 
плани, то над скелею висів я. А я, як і 
мій герой Валера, панічно боюся ви-
соти. Але виходу не було. Поки зні-
мали цю сцену, я згадав усі молитви, 
які знав. Паніка не відпускала навіть 
попри усвідомлення, що мене стра-
хують 33 людини й нічого зі мною 
статися не повинно. 

— Ти хлопець дуже активний і 
енергійний. А відпочинок любиш 
такий самий чи спокійніший? 

— Для мене робота — це і є від-
починок, лише активний. А вза-
галі я люблю багато гуляти, їздити 
куди-небудь. Хоча, звичайно, іноді 
люблю і полежати — бажано на со-
нечку, біля моря. Ось недавно ви-
пало п’ять-шість вільних днів після 
вистав, то я поїхав до Єгипту просто 
провалятися — був ну дуже втомле-
ним! 

Волинські каратисти вибороли нагороди на чемпіонаті у Вишгороді 
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Культура і спорт

Юрко Юрченко залишає 
Україну
Співак Юрко Юрченко, який колись був 
таким собі секс-символом 90-х, вирішив 
емігрувати. Артист разом із родиною за-
лишає Україну заради життя в Канаді. Про 
це Юрченко повідомив у своєму Facebook: 
«Я емігрую із сім’єю до Канади на ПМП. 
Ресурс вичерпано… Можливо, я себе тут 
загубив, а можливо, не знайшов. Істина 
десь посередині». 

У «Ляпіса» знайшли пісню-
пророцтво про агресію Росії 
В архівах київської студії звукозапису знайшли про-
рочу пісню гурту «Ляпис Трубецкой», написану ще 
в 2010-му, яка оповідає про агресію Росії. Пісня «Ім-
перія добра» повинна була увійти в альбом «Веселі 
картинки», однак не вписалася в концепцію платівки. 
Через п’ять років нова група Міхалка виклала компо-
зицію на своєму каналі в Youtube. У пісні РФ іронічно 
називається «імперією добра», яка пускає «ракети 
заради миру», «бомби заради любові», а також не 
збирається більше «з Брюсселем миритися».  

Руслана привітала чоловіка фруктовим 
садом 

Актор із «Останнього москаля» Ігор СКРИПКО: Пугачова відсвяткувала 66-річчя з дітьми 
та няньками 

Російська співачка Алла Пугачо-
ва минулого тижня відзначила 

66-річчя. Новий рік свого життя 
Примадонна зустріла в Ізраїлі, де 
нині відпочиває з двійнятами Лі-
зою й Гаррі та своїми подругами. 

Артистка вже два місяці меш-
кає в елітному селищі Кесарія. 
Пугачова вирішила сховатися від 
цікавих сусідів та журналістів й 
оселилася за високим парканом у 
приватній триповерховій віллі з 
басейном і власним садом. 

Разом із Аллою Борисівною в 
Ізраїль прилетіли й дві няні. Що-
ранку жінки гуляють із маленьки-
ми Гаррі та Єлизаветою в найближ-
чому парку. А от сама Примадонна 
воліє не залишати помешкання, 
щоб не привертати уваги сусідів. 

Пугачова веде вкрай закритий 
спосіб життя, проводячи дозвілля 
з близькими подругами — бізнес-
вумен Аліною Редель і власницею 
туристичного агентства Мариною 
Рузіною. 

18 квітня у місті Вишгороді від-
бувся відкритий чемпіонат 

Київської області з кіокушин-кан 
карате. Українську федерацію «Кіо-
кушинкайкан карате» представляли 
дві команди: з Волині та з Києва. 

Загалом на турнір прибуло 

близько 250 учасників. Незважаючи 
на таку кількість, змагання пройшли 
швидко та майже без затримок. По-
тішила висока й якісна підготовка 
спортсменів. Кожен фінальний бій 
ставав яскравим видовищем. 

Результатом виступів наших 

спортсменів стали три чемпіони: До-
вгай Давид (тренер — Шихан Дми-
тро Волинець) і двоє діток із Києва 
(тренер — Звоник Дан). Також від 
нашої команди було двоє суддів: 
Василь Шевчук і Василь Горішний. 
Після змагань їх головний органі-
затор Олександр Чертков висловив 
подяку волинській збірній за те, що 
приїхали на турнір, і суддям — за 
якісну роботу. 

У серіалі ми сміємося не над гуцулами 
або москалями, а над самими собою 


