
Українська співачка Катерина 
Бужинська перевезла свою до-

чку на постійне місце проживання 
в Болгарію. Тепер Олена буде жити 
в Софії з мамою та її новим чолові-
ком — сином мера міста Дмитром 
Стойчевим. «Шлях був важким. 
Слава Богу, вивезла дитину з Кри-
му. Спочатку авто, потім потяг до 
Києва, літак у Бургас і машина в 
Софію!» — поділилася Бужинська 
на своїй сторінці в «Фейсбук».

«Нарешті ми всі разом! Сім’я 
об’єдналася!!! Ура! Спасибі всім, 

хто підтримував і допомагав!» — 
написала Бужинська. Тепер Олена 
буде ходити в школу в Софії.

Українська співачка Оля Поля-
кова, яка стала «Народною свахою» 
України, відсвяткувала зі своїм чо-
ловіком Вадимом річницю весілля.

Так, Оля і Вадим живуть у щас-
ливому шлюбі вже 11 років. Але, 
як часто буває в житті артистів, 

річницю заміжжя вона провела на 
чужому святі.

У цей день Оля Полякова ба-
жала довгого та щасливого життя 
новоспеченій сім’ї — молодятам 
Валентині та Джо. Проте коли По-
лякова повернулася з роботи додо-
му, на неї чекав приємний сюрприз 
від коханого чоловіка — надзви-
чайно ніжний букет квітів і сріб-
на цукорниця з Англії. Як відомо, 
артистка обожнює срібне кухонне 
приладдя, тож і подарунок їй дуже 
сподобався. Зауважимо, що в Олі 
Полякової та її чоловіка підрос-
тає двоє дітей — 3-річна Аліса та 
10-річна Марія.

Днями в Мережі з’явилася інфор-
мація про те, що виконавці голо-

вних ролей у серіалі «Свати» Тетяна 
Кравченко та Федір Добронравов 
відмовилися далі в ньому зніматися. 
Подейкують, що актори посварили-
ся з продюсером «Сватів» Володи-
миром Зеленським, який «підтримує 
українську владу в проведенні АТО 
на Сході України», а артисти, у свою 
чергу, нібито виявилися прихиль-
никами самопроголошених «ДНР» 
і «ЛНР». «Ця інформація із вельми 
сумнівних джерел, — сказала PR-
менеджер студії «Квартал 95» Тетя-
на Руденко. — Нещодавно наші ви-
робничники спілкувалися з одним з 
акторів і нічого подібного не чули. Я 
не впевнена в достовірності цієї ін-
формації. Тому навіть акцентувати 
на цьому увагу не бачу сенсу». 

Щодо того, чи чекати шану-
вальникам продовження серіалу 
«Свати», Тетяна сказала: «Плани є, 
проте часових рамок, якихось кон-
кретних термінів зйомок поки не-
має. Говорити, що проект «Свати» 
закривається? На якій підставі так 
можна говорити, якщо проект «Сва-
ти» належить «Кварталу 95»? Хто 
може, крім нас, обговорювати, може 
проект закритися чи ні? Це вельми 
дивне твердження. Це зайвий раз 
свідчить про непрофесіоналізм лю-
дей, які писали такі новини», — під-
креслила Тетяна.

Дружина Сергія Безрукова підтвердила 
чутки про їхнє розлучення

Вийшов новий альбом BRUTTO — «Родны 
край»  

Дружина російського актора 
Сергія Безрукова Ірина офі-

ційно підтвердила, що вони біль-
ше не разом. Пара прийняла рі-
шення розлучитися після 15 років 
шлюбу.

За словами Безрукової, вона зна-
йшла в собі сили розпочати життя з 
чистого аркуша, а з Сергієм вони зу-
міли залишитися добрими друзями. 
«Як подружжя, ми розлучилися, але 

продовжуємо працювати разом. За 
15 років спільного життя ми стали 
по-справжньому близькими людь-
ми та соратниками, і наше розста-
вання цього скасувати не може. Нас, 
як і раніше, об’єднує спільна справа 
— Московський Губернський театр, 
Фонд підтримки та розвитку соціо-
культурних проектів, який ми ра-
зом створили», — розповіла Ірина 
Безрукова.

Також Безрукова торкнулася 
теми смерті її сина Андрія Ліванова, 
який помер у середині березня. Іри-
на розповіла, що вибачилася перед 
своїм екс-чоловіком Ігорем Лівано-
вим. «Я сподіваюся, мої слова хоч 
чимось допоможуть людям, які рап-
тово стикаються з втратами. З від-
ходом Андрійка я дуже багато чого 
переоцінила. Я знайшла в собі сили 
вперше за 15 років попросити ви-
бачення у його батька та самій про-
бачити багато речей... І відпустити», 
— відверто сказала Безрукова.

14 вересня BRUTTO презенту-
вали свій другий альбом — 

«Родны край». Подія відбулася на 
інтернет-ресурсі «Вконтакте». З 
перших днів існування BRUTTO 
заявили про себе як про колек-
тив з яскраво вираженою грома-
дянською позицією, впізнаваним 
музичним почерком, щирою ма-
нерою подачі та готовністю відсто-
ювати свої цінності та ідеали.

BRUTTO — не просто музичний 
гурт, а ціла ідеологія, що проповідує 
ідеї свободи, чесної праці, активної 
життєвої позиції та готовності про-
тистояти агресії та насильству.

Новий альбом групи «Родны 
край» не тільки закріплює «пройде-
ний матеріал», а й пропонує своїм 
слухачам можливі рішення зло-
боденних задач. Крім того, це, як і 

раніше, лютий, відважний і актуаль-
ний панк-рок.

У жовтні група їде в тур на під-
тримку альбому «Родны край». Він 
розпочнеться концертами в Євро-
пі, потім продовжиться в Україні та 
США.
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Минулого тижня народний артист 
України Василь Чепелюк, заслуже-
на артистка України Алла Опейда, 
заслужений працівник культури 
України В’ячеслав Судима побува-
ли на Сході. Зокрема, вони взяли 
участь у заходах з нагоди 134-річчя 
міста Волноваха та Дня визволен-
ня м. Волноваха від нацистських 
загарбників. Вони виступили перед 
військовослужбовцями Збройних 
сил України, Національної гвардії 
України, прикордонниками, які дис-
локуються на території Волновась-
кого району, та місцевими жителя-
ми під час святкового концерту.

Своїми враженнями від перебу-
вання у Волновасі поділилася заслу-
жена артистка України Алла Опейда.

— Кажуть, що одна пісня може 
зробити набагато більше, ніж ціла 
армія чи політична партія, бо саме 
пісня має велику чудодійну силу, — 
розповідає артистка. — Вона ладна 

загоювати людські рани, пробуджу-
вати їхні серця. У цьому ми вкотре 
переконалися, перебуваючи в м. 
Волновасі (побратимі м. Луцька) з 
благодійною акцією в рамках Дня 
народження міста. При в’їзді в місто 
милували погляд різні споруди, по-
фарбовані в жовто-блакитні кольо-
ри, а в центральному парку міста, 
на жаль, височить ще пам’ятник В. 
І. Леніну, але вбраний у національні 
строї — вишиту сорочку та шарова-
ри.

Нам, артистам, була надана мож-
ливість виступити з концертом на 
центральній площі міста. Ми до-
сить делікатно обдумували, як по-
будувати концертну програму, адже 
населення, яке проживає у цьому 
районі, в більшості не є корінни-
ми жителями. Виходили на сцену з 
осторогою не тільки ми — артисти, 
а й місцеве керівництво, тому що 
не знали, чи сприймуть українську 
пісню волновасці. Але переживання 

розвіялися при перших же акордах, 
а потім і при виконанні пісень, а це 
були пісні фронтових років Великої 
Вітчизняної війни, класичні тво-
ри, українські народні пісні, твори 
волинських і українських поетів та 
композиторів. Глядачі разом з нами 
раділи та плакали, підтримували 
нас оплесками, підспівували, дару-
вали квіти, підходили та дякували 
за зустріч з українською піснею, яка 
розчулила їхні серця. Це було щиро і 
без пафосу, лірико-патріотична про-
грама припала до душі волновасцям. 

На жаль, тільки тепер почина-
ємо розуміти, що саме таку пісню 
потрібно було дарувати населенню 
східної України ще 15 років тому, 
можливо, і не було б сумної «карти-
ни» сьогодення. Виправляти ситуа-
цію потрібно вже зараз — проклада-
ти місток єднання через українську 
пісню, українське слово, через душу 
народу від серця Заходу до серця 
Сходу України.

Настя Приходько 
приєдналася до партії Ляшка
Тепер серед радикалів буде не лише співачка Злата 
Огнєвіч, а й її колега Анастасія Приходько. «Вітаю 
Анастасію Приходько в нашій команді», — коротко 
написав Ляшко у своєму Facebook без будь-яких 
коментарів. А от сама співачка прокоментувала 
своє рішення більш детально. Настя заявила, що 
вона — людина мистецтва, тому займатиметься 
культурою Києва.

Народний артист України Олександр 
Якимчук відзначив ювілей

Володимир Зеленський звернувся до 
Володимира Путіна   

Українці просять зробити 
Кузьму Скрябіна народним 
артистом
На сайті офіційного представництва Президента 
України з’явилася відповідна петиція. Один з 
шанувальників Кузьми Скрябіна — Юрій Мо-
розов ініціював збір підписів щодо присвоєння 
загиблому в ДТП українському рок-музиканту 
звання народного артиста України. Наразі зібра-
но лише трохи більше 5800 підписів з необхід-
них 25000.

Катерина Бужинська «евакуювала» дочку 
з Криму в Болгарію

Оля Полякова відсвяткувала 11 років 
щасливого шлюбу на чужому святі

Чи буде 
продовження 
серіалу «Свати»

Співачка Алла ОПЕЙДА: 
Українська пісня розчулила 
серця жителів Волновахи

З 1972 року та донині працює 
Олександр Павлович у Волин-

ському академічному обласному 
музично-драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка. Майже кожна нова 
вистава колективу — це і нова ро-
бота митця. Серця глядачів під-

коряє високою майстерністю, 
елегантністю, вмінням виразно та 
яскраво відтворити внутрішній 
світ своїх героїв. За активну твор-
чу діяльність, участь у культурно-
мистецькому житті міста Луцька, 
а також з нагоди 60-річчя від дня 
народження Олександр Якимчук 
нагороджений Почесною грамо-
тою міського голови, яку разом із 
Почесною грамотою управління 
культури вручила ювіляру началь-
ник управління культури Тетяна 
Гнатів. Нових творчих успіхів та 
перемог, здоров’я, добра та миру 
побажала Т. Гнатів народному 
артисту України Олександрові 
Якимчуку. До побажань і приві-
тань приєднується й колектив га-
зети «Відомості».

Днями в рамках спільного кон-
церту Студії «Квартал 95» і 

української групи DZIDZIO, який 
відбувся в Рівному, український 
актор Володимир Зеленський 
звернувся до Президента Росії Во-
лодимира Путіна.

Зеленський порадив Путіну не 
відправляти вмирати «туди» сво-
їх солдатів і зазначив, що на тому 
світі російськомовне населення 
вже точно ніхто не зможе обмеж-
ити. «Шановний Володимире Во-
лодимировичу, на тому світі ніх-
то російськомовне населення не 
утискає. Так що не потрібно туди 

відправляти своїх же солдатів. Дя-
куємо», — висловився Зеленський.


