
Зірку фільму «Той, хто пройшов 
крізь вогонь» Дмитра Линар-

товича мобілізували, повідомила 
на своїй сторінці у Facebook спів-
робітниця Державного агентства 
України з питань кіно Олена Че-
редниченко. «А в наших профе-
сійних збройних силах вже вичер-
палися всі ресурси, раз у вогонь 
кидають артистів, письменників, 
музикантів, музейних працівни-
ків, наукових співробітників? Але 
ж так. У нас же немає війни. У нас 
антитерористична операція, в якій 
армія, згідно з Конституцією, не 
може брати участі. Тому нехай з 
терористами воюють артисти», — 
резюмувала Чередниченко.

Стаса П’єху за його пропутінську 
пропаганду не впустили в Україну

Російському співакові Стасу 
П’єсі відмовили у в’їзді на те-

риторію України за рекомендацією 
Одеської держадміністрації. Таке 

рішення СБУ та Держприкор-
донслужба ухвалили «через його 
(П’єхи) підтримку окупації Криму 
та пропутінську пропаганду».

Про це повідомили в Одеській 
ОДА. «Україна вітає приїзд поряд-
них російських артистів, музикан-
тів, туристів, інвесторів, але всім 
тим, хто підтримує окупаційний 
режим — в’їзд на нашу територію 
закритий», — зазначено у повідо-
мленні.

У своєму Facebook глава ОДА 
Михайло Саакашвілі зазначив:

«Апологетам Путіна не місце на 
українській землі. Нехай їздять на 
заробітки в Сиктивкар». Сам П’єха 
відреагував на те, що його не пусти-
ли в Україну, досить коротко. «Про-
щавай, Одеса-мама», — написав спі-
вак у своєму Instagram.
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Культура

Мабуть, усім цікаво, з ким зустріча-
ється телеведуча Катерина Осадча 
та чому одна з найвідоміших жінок 
країни не афішує свої романи та 
не виходить заміж. Проте сама 
Катя каже, що в неї інші пріоритети 
та було досить мало чоловіків за 
останні 10 років. Про своє раннє 
заміжжя Осадча не шкодує, а на-
впаки, вважає, що зустріла свого 
екс-чоловіка заради народження 
чудового сина Іллі.

Осадча зізналася, що після сво-
го розлучення з чоловіком Олегом 
мала всього лише два серйозні ро-
мани, але мети вийти заміж в неї не 
було і немає.

— У мене була мета — виростити 
сина та побудувати успішну кар’єру. 
Це мої пріоритети за останні 10 ро-
ків, — заявила Катя. — Стосунки ж 
із чоловіками для мене були не на-
стільки важливі. Вони себе вичерпу-

ють, якщо не мають продовження у 
чомусь, а це не наступало з багатьох 
причин. Можливо, просто було не 
на часі, — зауважила вона.

На запитання, чи часто вона 
отримує непристойні пропозиції, 
Катя відповіла:

— Ну що ви! Як до мене можна 
підійти з непристойною пропозиці-
єю? Мене багаті та знамениті чолові-
ки обходять десятою дорогою. Треба 
бути дуже сміливим, впевненим у 
собі чоловіком, мати характер силь-
ніший, ніж у мене. А досвід показує, 
що дуже часто багаті та знамениті 
люди в собі не впевнені.

Для того, щоб сподобатися Осад-
чій, чоловік має бути розумним, чес-
ним, уважним та добрим. Також її 
можна зачепити цікавою бесідою.

— Хоча всі ті якості, які я пере-
рахувала, не побачиш при першому 
знайомстві. Тому спочатку, звичай-
но, має виникнути «хімія», яка або 

є, або її немає. У мене немає такого, 
щоб я побачила чоловіка та закоха-
лася в нього з першого погляду, — 
уточнила телеведуча.

Про свій ранній шлюб Катя аб-
солютно не шкодує, бо у ньому на-
родився її син.

— Про розлучення теж не шко-
дую, бо мучити один одного тільки 
заради того, щоб дитина жила в по-
вній сім’ї, нехай і нещасливій, непра-
вильно. Куди краще, коли він бачить 
двох батьків, які окремо живуть, але 
щасливі та приділяють йому більше 
уваги, — сказала Катерина. — Мої 
батьки досі живуть разом, тому спо-
чатку ідея розлучення для мене була 
неприйнятною. Тепер я думаю, що 
ми з Олегом повинні були зустрітися 
тільки для того, щоб у нас народився 
такий чудовий син, як Ілля, — зазна-
чила вона.

Зараз Іллі 13 років, і, за словами 
мами, він дорослий, розумний та са-
мостійний. Батько допомагає його 
виховувати.

— Ілля разом з татом їздить від-
почивати з п’яти років. Я тоді ще на-
писала «інструкцію із застосування 
дитини». На що мені Олег відповів: 
«Катю, як-небудь розберемося». І 
дійсно, він жодного разу не подзво-
нив, щоб запитати, як йому бути з 
сином, — поділилася журналістка.

Осадча, як і її екс-чоловік, теж 
часто відпочиває з сином. А ще у 
вільний час Катя вирощує квіти в 
себе на дачі. 

— В Олега є чітке розуміння 
того, яким він хоче виховати Іллю. 
Це його єдина дитина, тим більше 
син, і він точно знає, що хоче в нього 
вкласти. У житті хлопчика тато по-
винен бути присутнім обов’язково. 
Ще одна причина, чому я не шкодую 
про своє раннє заміжжя, — у Іллі чу-
довий тато. Вони грають в шахи, ра-
зом беруть уроки настільного тенісу, 
— зауважила Катя. — Нещодавно 
мені син каже, що не хоче дарувати 
дівчинці квіти на день народження, 
оскільки вважає це проявом слаб-
кості. Я дзвоню Олегу: «Тату, треба 
провести роботу, навчити сина да-
рувати дівчаткам квіти». Батько за-
кладає синові самостійність, бо моя 
та бабусина надмірна опіка, звичай-
но, трохи псують дитину, — розка-
зала Осадча.

Могилевська з жовтим 
«кендюхом» застрибала 
під власну пісню
Співачка Наталія Могилевська вхопилася за 
тему схуднення та продовжує її розвивати. 
Нещодавно вона записала пісню «Худеть», під 
яку станцювала смішний танок на пляжі, схо-
вавшись за великим жовтим «кендюхом». Схо-
же, цей жовтий мішок Могилевська отримала 
в подарунок від друзів на День народження 
— нещодавно їй виповнилося 40 років.

Гребєнщиков та Катамадзе заспівали для 
Саакашвілі

З’явився трейлер фільму 
«Біля моря» з Анджеліною 
Джолі і Бредом Піттом 
Світовий реліз картини запланований на 13 листо-
пада цього року. Дія фільму, що став третьою ро-
ботою Джолі як режисера, відбувається у Франції в 
1970-х роках. Анджеліна і Бред грають сімейну пару. 
«Цей фільм — історія про те, як чоловік і жінка, що  
колись пристрасно любили один одного, намагаюся 
знайти спільні точки і зберегти відносини», — роз-
повіла Джолі.

Київські дизайнери презентували шкільну 
форму з українським колоритом

В Україні 
оприлюднили 
«чорний список» 
російських 
артистів

Нова вітчизняна торгова марка 
одягу «Вареники-фешн» пре-

зентувала першу в Україні шкільну 
форму (для менших школяриків) 
із українським колоритом: елемен-
ти форми — сорочечки, жилеточ-
ки, спіднички, штанці — прикра-
шені традиційними для українців 
вишитими оберегами.

«Varenyky Fashion — молодий 
український бренд одягу, наро-
джений в Україні, який презентує 
сучасний український етноодяг 
від українського виробника. Ідея 
переплетіння вічного із сьогоден-
ням є базовою філософією бренду, 
яка втілена у поєднанні з віковими 
традиціями української вишивки і 
символів української вишиванки 
та сучасних трендів», — ідеться на 
сайті нового виробника одягу.

«Надзвичайно раді презе-
тувати Вам наш новий викоха-
ний проект — шкільна форма 
Minivarenyky. Це перша й єдина в 
Україні шкільна форма в етнос-
тилі, яка була створена не заради 
модних трендів, а заради наших 
діточок, аби маленькі українці но-
сили сучасний, якісний одяг, під-

креслюючи свою індивідуальність 
і автентичність», — написано у 
групі нового бренду в «Фейсбуку».

Щоправда, викласти за таку 
«автентичність» батькам доведеть-
ся не мало — близько трьох тисяч 
гривень за повний комплект.

Зірку фільму «Той, хто пройшов крізь 
вогонь» мобілізували

СБУ 7 серпня надала Мін-
культури «чорний 

список» з 14 осіб, діячів культу-
ри, які створюють загрозу нац-
безпеці. До списку потрапили 
Йосип Кобзон, Олег Газманов, 
Сергій Безруков, Жерар Депар-
дьє, Іван Охлобистін, Григорій 
Лепс, Володимир Кучеренко, 
Єгор Холмогоров, Михайло Ха-
зін, Валерія Перфілова, Йосип 
Пригожин, Михайло Боярський,  
Микола Расторгуєв, Михайло 
Пореченков. Відповідно до над-
ходження звернень із розширен-
ня переліку осіб, що створюють 
загрозу нацбезпеці, інформація 
на сайті буде оновлюватися. Се-
ред російських артистів, які по-
трапили до «білого списку», Ан-
дрій Макаревич, Лія Ахеджакова, 
Валентин Гафт, Олег Басилашвілі, 
Михайло Єфремов, Ельдар Ряза-
нов, Юрій Шевчук та Земфіра.

Катя ОСАДЧА: 

У мене в пріоритеті не заміжжя, 
а син та успішна кар’єра

Російський музикант Борис Гре-
бєнщиков та грузинська співачка 

Ніно Катамадзе створили імпровізо-
ваний дует, сидячи за столом в гос-
тях у губернатора Одещини Міхеіла 
Саакашвілі. Відео того, як Катамадзе 
співає під гітару фронтемена «Аква-
риума», Саакашвілі виклав у своєму 
Facebook. «Я дуже радий, що цього 
літа в Одесу приїхала рекордна кіль-
кість відпочиваючих, приїжджає 
дуже багато виконавців з багатьох 
країн, зокрема, із Росії. Всім, хто по-
важає цілісність України, відкритий 
зелений коридор на кордоні, — за-
уважив губернатор. — Я особисто 

люблю російську культуру. Із задо-
воленням слухав Євгенія Онєгіна 
в одеській опері вчора, де ролі ви-
конували співаки, які виступають 
у Росії. Незабаром нас відвідає Ан-
дрій Макаревич, і ми відкриті для 
всіх талановитих та цікавих людей 
із Росії, а минулого тижня в Одесі із 
великим успіхом виступив великий 
Борис Гребенщиков, — написав він. 
— Ніно Катамадзе завітала до нас, 
та, незважаючи на втому, до самого 
ранку спілкувалися та співали ра-
зом. Незабутній дует двох таланови-
тих людей вийшов під українським 
небом», — зазначив Саакашвілі.


