
Телеведуча Ольга Фреймут розпо-
віла про те, як виховує свою дочку 
Злату. Білявка підкреслила, що не 
має чітких правил та не примушує 
дочку любити свого батька, який 
живе у Лондоні.

— Я не вмію виховувати дітей, у 
мене немає чітких правил, рецептів. 
Просто сильно люблю, а таке почут-
тя не дає можливості дитині схиби-
ти, — говорить Ольга, яка виховує 
дочку без чоловіка. — Донька розу-
міє, довіряє і сама несе відповідаль-
ність за своє виховання. 

З батьком Злата спілкується до-
сить рідко, частіше навіть бачиться 
зі своїми британськими бабусею та 
дідусем.

— Двічі на рік ми приїжджаємо 
до Лондона та Глазго, де живуть її 
бабуся та дідусь, Роберт та Морін, 
— ділиться Фреймут. — Минулого 
року Златині брати та сестричка До-
мінік прилітали на місяць в Украї-
ну. Вражені подіями Майдану, діти 
захотіли побачити ту легендарну 
країну, в якій живе їхня кучерява 
сестричка. Утім, з Нілом (батьком 
дівчини), на відміну від інших ро-
дичів, Злата зрідка бачиться. Чомусь 
вони іноді нудьгують у товаристві 
одне одного. А я не змушую дочку 
любити Ніла тільки тому, що він 
близький родич. Любов неможли-
во собі надумати. Злата вітає тата з 
Днем народження, він телефонує на 
свята їй. Ми дотримуємося правил 
етикету, — зауважує телеведуча.

На запитання, чим вона ладна 
пожертвувати заради дочки, Ольга 
відповідає — нічим, якщо не йдеть-
ся про життя та фізичне й психічне 

здоров’я дитини.
— Я готова померти за свою до-

чку, а в дрібничках нічим жертвува-
ти не люблю. Не прошу, щоб Злата 
нехтувала своїм комфортом заради 
моєї вигоди. Точно знаю — ніколи 
не скажу дитині: «Я пожертвувала на 
тебе найкращі роки свого життя… А 
ти!». Такому не бути, — запевняє бі-
лявка. — Я живу щасливим життям, 
в якому Злата — моє найбільше щас-
тя, але не дозволяю собі маніпулю-
вати дочкою. І не припускаю навіть 
найменшої можливості використо-
вувати мене, — додає Фреймут.

На день народження дочки зір-

кова мама розщедрилася аж на подо-
рож до Каліфорнії майже на місяць.

— Дочка не могла повірити, бо це 
— нематеріальна річ. На забавки та 
одяг у дарунок вона майже не реагує, 
їй подобаються емоції, — розповіла 
Ольга. — Я зробила надзусилля над 
собою: вивільнила робочий графік, 
подолала страх перед океаном, який 
треба було перелетіти. Америка була 
того варта. Ми повернулися дуже 
близькими людьми — справжніми 
друзями, на почуття яких нема тер-
міну дії, — зазначила Фреймут.
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Шоубіз

 1 вересня, у День знань, тисячі 
хлопчиків і дівчаток пішли пер-
ший раз у перший клас. Українські 
знаменитості згадали шкільні роки 
та розповіли про свій перший дзво-
ник, улюблені предмети й дитячі 
витівки. 

— Добре пам’ятаю 1 вересня в 
першому класі, — зізнається Ірина 
Білик. — Це був дуже теплий осін-
ній день. Київська школа № 154. Уро-
чиста лінійка. Мою першу вчительку 
звали Ольга Павлівна Луньова. У 
моєму фотоальбомі є знімок, де я 
за ручку йду з хлопчиком, який на 
дві голови нижчий за мене. Я досі 
пам’ятаю, як його звуть. Правду ка-
жуть, що перша любов не забуваєть-
ся. 

Оскільки Іра була найвищою ді-
вчинкою в класі, вона сподівалася, 
що опиниться за останньою партою, 

але її посадили за першу. Білик за-
вжди старанно вчилася на «чотири» 
та «п’ять», а її улюбленим предметом 
була історія. Незважаючи на це, май-
бутня зірка любила пропускати уро-
ки, оскільки її викликали на репети-
ції в актовий зал. Ірина брала участь 
у всіх шкільних вечорах і святах. Як 
зізнається сама співачка, вже тоді 
вона відчувала себе найзірковішою 
дівчинкою в класі та мріяла стати 
артисткою.

— Пам’ятаю, як хлопчики при-
слали мені записку, — розповідає 
співачка. — Знаючи, що я боюся тар-
ганів, вони підклали туди величез-
ного живого таргана. На уроці фі-
зики я так кричала, що у вчительки, 
схоже, мало не стався інфаркт. Цей 
тарган бігав по парті, а я так плакала 
і не могла зупинитися, що мене на-
віть відпустили з уроків. 

А ось популярний співак Олег 

Винник, згадуючи свої шкільні 
роки, зізнається, що модником був з 
дитинства. 

— На урочистій лінійці 1 верес-
ня я був у стильному чорному кос-
тюмі в смужку, купленому мамою в 
Черкасах, — згадує Олег. — За пле-
чима в мене був синій лакований 
портфель. Я виглядав дуже яскраво 
та стильно, відрізняючись від одно-
класників, які прийшли в однаковій 
шкільній формі.

Винник досі пам’ятає вірші та 
пісню «Вчителько моя», яку вико-
нував на урочистій лінійці з наго-
ди першого дзвінка. Спочатку всіх 
хлопчиків посадили з дівчатками. 
Але пізніше з друзями Олег зайняв 
останні парти: «У нас там було своє 
пацанське життя», — говорить він.

Час від часу за свої витівки Олег 
отримував «наганяй». Особливо за 
один вчинок, який він здійснив на 

спір.
— Я став «першовідкривачем» зі 

стрибків з другого поверху! — зізна-
ється Олег. — У нас була двоповер-
хова школа, і якось я посперечався 
з усім класом, що вистрибну з вікна 
другого поверху. Сперечалися, як 
зараз пам’ятаю, на п’ять шоколадок 
«Чайка». Директор школи став свід-
ком мого «подвигу» і тут же за вухо 
відвів мене «на килим». Я просла-
вився цим вчинком на всю школу, 
— сміється Винник, — але це було 
гучно та приємно, оскільки я виграв 
суперечку!

У 7 класі, коли Олег став грати 
на гітарі та всерйоз захопився музи-
кою, навчання відійшло на другий 
план, правда, школу він все ж за-
кінчив з хорошими оцінками. Удо-
ма майбутньому артистові серйозно 
«дісталося» лише двічі. Один раз 
він утік на річку, нікого не попере-

дивши, другий — через те, що хотів 
купити мотоцикл і влаштував удома 
бойкот із голодуванням!

У школі улюбленими предмета-
ми Олега були історія і географія, 
а от з вчителькою російської мови 
стосунки спочатку не склалися. Ви-
кладачка на своїх заняттях навіть 
виводила хлопця з класу. Зате тепер, 
незважаючи на похилий вік, вона 
стала прихильницею творчості Оле-
га Винника і пишається своїм учнем.

— У перший клас я пішла в За-
поріжжі, — згадує народна артистка 
України Ольга Сумська. — Я дуже 
пишалася своєю сестрою — зіркою 
українського кіно, і Наташа спеці-
ально приїхала з Києва, щоб відвес-
ти мене в школу. Вона вже була сту-
денткою театрального. Мою першу 
вчительку звали Віра Митрофанів-
на. Мені, як доньці відомих акторів, 
довірили дзвонити у дзвоник. 

У школі Ольга була хорошист-
кою. Їй важкувато давалися точні 
предмети, але з гуманітарних за-
вжди були «п’ятірки».

— Я страшенно боялася контр-
ольних з фізики, хімії або алгебри, 
— зізнається Сумська. — Добре, що 
сусідом по парті був однокласник, 
який давав списувати та розв’язував 
всі задачки. Таємно він був закоха-
ний у мене, але про це я дізналася 
пізніше. Оскільки з алгеброю, фі-
зикою та хімією я не дружила, щоб 
мене не викликали до дошки, час-
тенько ставила сама собі оцінки в 
журнал. Це відбувалося так: на пе-
рерві, поки вчителя не було в класі, 
хтось стояв на «шухері», а ми потай-
ки швидко несли класний журнал в 
туалет і там ставили маленьку четві-
рочку, головне, щоб в очі не впада-
ла. Такою хитрістю навіть найбільш 
відстаючі в точних предметах учні 
забезпечували собі спокій на два 
тижні. 

А ще Сумська була головним 
випусковим в редколегії, малювала 
стінгазети до свят.

В Україні заборонено 
показувати ще три російські 
серіали
Державне агентство України з питань кіно на підставі 
висновку Експертної комісії з питань розповсюджен-
ня і демонстрування фільмів при Держкіно України 
заборонило показ ще трьох телесеріалів російського 
виробництва. Йдеться про такі серіали: «Платина», 
«Платина 2», «Врятуйте наші душі». 

Притула вдруге одружився та розповів 
про стосунки з колишньою

Боно став багатшим за 
всіх
Фронтмена гурту «U2» Боно визнано найба-
гатшим поп-виконавцем у світі. Вибратися на 
першу сходинку, обійшовши Пола МакКартні, 
ірландському музикантові помогла розумна 
інвестиція. Статки Боно наразі оцінюють у 
майже 1,5 мільярда доларів. В 2009-му артист 
придбав 2,3% акцій компанії Facebook за 83 
мільйони. Вони принесли співакові прибуток 
більший, ніж уся його музична кар’єра.

Складено «чорний список» російських 
артистів, які створюють загрозу безпеці 
України

СБУ надала Міністерству куль-
тури України перелік росій-

ських діячів культури, які створю-
ють загрозу національній безпеці 
держави. До списку потрапили 14 
артистів: Володимир Кучеренко, 
Єгор Холмогоров, Михайло Ха-
зін, Олег Газманов, Йосиф Кобзон, 
Валерія Перфілова, Йосиф При-
гожин, Сергій Безруков, Михайло 
Боярський, Микола Расторгуєв, 
Іван Охлобистін, Михайло Порє-
чєнков, Григорій Лепс та Жерар 
Депардьє.

У разі надходження від СБУ 
до Міністерства культури Укра-

їни звернень щодо розширення 
«чорного списку», інформацію 
оновлять. За попередніми оцінка-
ми, до переліку можуть потрапи-
ти близько 500 російських діячів 
культури та мистецтв.

Більшість згаданих осіб вже 
були попередньо оголошені персо-
нами нон-грата в Україні у зв’язку 
з їхньою підтримкою позиції Пре-
зидента Російської Федерації щодо 
військової агресії на території 
Криму та східних областей Украї-
ни або поширенням висловлювань 
шовіністичного антиукраїнського 
характеру в ЗМІ.

Ольга Фреймут: Донька рідко бачиться з батьком, частіше — зі 
своїми британськими бабусею та дідусем 

Ользі Сумській важко давалися точні предмети, а Олег 
Винник втікав з уроків через вікно

Днями в житті шоумена та во-
лонтера Сергія Притули ста-

лася приємна подія. Він одружив-
ся вдруге. Дружиною 34-річного 
Сергія стала 30-річна Катерина 
Сопельник, котра родом із Доне-
цька. Фотографіями Крім того, 
аби запобігти розповсюдженню 
неправдивих чуток, Сергій одразу 
розповів про свій другий шлюб та 
про стосунки з першою дружиною 
та матір’ю його сина. «Всім тим, 
хто пише усіляку «брєдятіну» типу 
«покинув жінку з малою дитиною» 
і т. п., хочу повідомити та поясни-
ти, що іноді бувають ситуації, коли 
двоє людей приймають рішення 
жити окремо. Не я перший, не я 

останній. Я не хочу обговорювати 
особисте життя колишньої дружи-
ни, але повірте, у Юлі все гаразд», 
— зауважив Сергій.

З Катериною Сергій познайо-
мився від час роботи на одному з 
телеканалів.


