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Донька Сніжани Єгорової 
стала телеведучою
Донька телеведучої Сніжани Єгорової Олексан-
дра пішла стопами матері. З 21 березня 13-річна 
дівчинка веде молодіжну програму на тому ж 
каналі, де трохи раніше засвітилася у популярному 
телешоу. «Я була присутня на перших зйомках, і 
Саша мене так здивувала! — поділилася Сніжана 
Єгорова. — Вона поводилася цілком професійно, 
прислухалася до зауважень. Я радила їй більш по-
зитивно подавати інформацію, адже у неї молодіж-
на програма», — зізналася телеведуча з досвідом.

Lady Gaga визнана 
американською іконою стилю
Епатажна співачка Lady Gaga стала іконою стилю США 
2011-го року. Таке рішення прийняла Рада американ-
ських модних дизайнерів. Офіційно екстравагантну 
артистку буде вшановано під час гала-заходу, що від-
будеться 11-го червня у Нью-Йорку. Імена номінантів 
і переможців оголосила президент і виконавчий 
директор ради, модельєр Діана фон Фюрстенберг.

ЗІРКОВЕ ВЕСІЛЛЯ 

Лоліта таки вийшла заміж уп’яте

20 березня екс-дружина шоумена 
Олександра Цекала, співач-

ка Лоліта Мілявська вийшла заміж 
уп’яте.

47-річна Лола зіграла весілля з 
36-річним тенісистом і тренером 
з гри у сквош Дмитром Івановим. 
«Ми з Дімою вирішили одружи-
тися ще давно, я впевнена, що він 
буде моїм останнім чоловіком. Я по-
справжньому щаслива з цією люди-
ною», — зізналася Мілявська.

Весільна церемонія пройшла 
за кабалістичним обрядом. Як по-
відомляється, Мілявська давно ці-
кавиться кабалою, езотеричною 
наукою про таємничий сенс цифр і 
літер та перевтілення душ. На про-
хання Лоліти дружина глави світо-
вого кабалістичного центру допомо-
гла співачці вибрати сприятливу, за 

кабалістичними розрахунками, дату 
весілля.

Що стосується місця проведення 
торжества, то співачка до одружен-
ня не знала, де відбудеться її весілля. 

Організацію урочистостей узяли на 
себе друзі Лоліти та її наречений. У 
результаті свято гуляли у ресторані 
одного з фешенебельних готелів у 
центрі Москви.

Обручку для своєї нареченої 
Діма замовив у ювеліра акторки 
Демі Мур, який свого часу вигото-
вив персні голлівудській зірці та її 
коханому Ештону Катчеру. Обручку 
для Лоліти доставили спецрейсом із 
Лос-Анджелеса до Москви за день 
до весілля.

Коротеньку весільну сукню 
блідо-персикового кольору Міляв-
ській пошив дизайнер Ігор Чапурін. 
Подейкують, що це плаття обійшло-
ся співачці у понад двадцять тисяч 
євро. До слова, наречений був вбра-
ний у костюм від легендарної Вів’єн 
Вествуд.

ЗАРАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОХАННЯ 

Собчак повела коханого депутата 
на тренінг

Російська світська левиця Ксенія 
Собчак затягла свого бойфрен-

да з російської Держдуми Сергія 
Капкова на тренінги. Ймовірно, 
пам’ятаючи про невдалий роман із 
танцюристом Євгеном Папунаіш-
вілі, Ксюша вирішила не пускати 
все своїм ходом і звернулася за до-
помогою до кваліфікованих фахів-
ців. Собчак записала себе та свого 
коханого Капкова на тренінги осо-
бистісного росту.

«В одній групі з Ксюшею і Сер-
гієм займалися ще близько ста 
осіб. Незважаючи на свою публіч-
ність, Собчак поводилася скромно 
і навіть одягатися намагалася у 
найпростіший одяг. Спілкувати-
ся з нею нам було дуже приємно 
— Ксенія із задоволенням брала 
участь у всіх дискусіях та іграх у 
рамках семінарів, легко йшла на 
контакт із нами та була дуже уваж-
на», — розповіла одна з учасниць 
семінару.

Заняття тренінгового цен-
тру проходять у досить скром-

ному приміщенні на третьому 
поверсі звичайної московської 
п’ятиповерхівки. Лектор викладає 
інформацію про те, як боротися з 
власними комплексами та страха-
ми, низькою самооцінкою і зави-
щеними вимогами до оточуючих.

Окрім того, як зазначається, 
найбільша увага на лекціях при-
діляється любовним стосункам, 
коханню.

ОСОБЛИВІСТЬ СТОСУНКІВ 

Моніка Белуччі дозволяє своєму 
чоловіку зраджувати їй 

Красуня-акторка Моніка Белуч-
чі усвідомлює, що чоловіки, на 

жаль, полігамні. Саме тому від ко-
ханого чоловіка Венсана Касселя 
Моніка не вимагає зберігати їй ві-
рність за будь-яких обставин.

46-річна Белуччі, у якої є дві 

доньки від Касселя, у стосунках 
надає більше значення повазі та 
відданості, аніж вірності. «Це не 
має ніякого стосунку до партнер-
ства, — запевняє Моніка. — При-
страсть важлива, проте значно 
важливіші довіра та повага. Тим 
паче, що чоловіки не дуже вірні в 
сексуальному плані. Було б сміш-
но просити Венсана зберігати мені 
вірність, якщо я не була б поруч із 
ним кілька місяців».

За словами актриси, вона все 
ще кохає свого чоловіка, проте не 
завжди в їхніх стосунках панують 
тиша та спокій. «Я думаю, що він 
дуже сексуальний, — говорить Бе-
луччі. — Важливо продовжувати 
думати так про свого чоловіка. Та 
Венсан не зовсім звичайний чо-
ловік. Іноді я люблю його, а іноді 
просто ладна його вбити».

ВІЗИТИ 

На Волинь приїде відома 
скрипалька Мирослава Которович

14 квітня у Києві відбудеться 
п’яте вручення Мистецької 

премії «Глодоський скарб». Цього-
річ її лауреатом стала Мирослава 
Которович, одна з найцікавіших 
молодих музикантів класичної 
скрипкової школи України.

Починаючи з 1998 року, Ми-
рослава гастролює в багатьох 
країнах світу у складі камерного 
оркестру «Кремерата-Балтика», 
засновником і керівником якого є 
видатний скрипаль Гідон Кремер. 
У рамках цього проекту також гра-
ла концерти камерної музики з ві-
домими музикантами на фестива-

лях в Австрії та Швейцарії. Разом 
з відомим режисером В.Вовкуном 
Мирослава працювала над поста-
новкою концертно-театральної 
версії «Воєнного реквієму» Брітте-
на. Виступає як солістка з багать-
ма оркестрами України, має сольні 
виступи за кордоном. У 2006 році 
вийшов її перший сольний диск 
«Сотворіння», разом із батьком, 
Богодаром Которовичем, започат-
кувала серію дисків «Київські со-
лісти грають», у 2008 році вийшов 
перший диск цієї серії «З роман-
тичних часів». Готує до видання 
диск класичної музики для дітей, 
який Мирослава записала у супро-
воді «Київських солістів». 

15 квітня лауреат премії «Гло-
доський скарб» Мирослава Кото-
рович побуває на Волині. Спочатку 
видатна скрипалька зустрінеться в 
Ківерцях, які є містом її предків, 
зі школярами та громадськістю й 
того ж дня виступить у Луцьку.

До слова, у поїздці візьмуть 
участь виконавчий директор Ліги 
меценатів, лауреат Національної 
премії України імені Т.Г.Шевченка 
Михайло Слабошпицький, відома 
мисткиня та поетка Емма Андієв-
ська (Німеччина), бандурист, за-
служений артист України, перший 
лауреат премії «Глодоський скарб» 
Тарас Компаніченко й інші відомі 
люди.

У зв’язку з кризою й іншими життє-
вими обставинами деякі столичні 
селебрітіз досі не в’їхали у свої 
заміські маєтки. У кого ремонт ще 
триває, у кого — ще й не почи-
нався, а хто й узагалі будівництво 
заморозив і відклав. 

Співачка Віра Брежнєва свій 
заміський будинок у Конча-Заспі 
будує ось уже п’ятий рік. «Фазенда» 
екс-«ВІА Гри» займає понад 500 ква-
дратних метрів. Будинки такого пла-
ну в Конча-Заспі можуть коштувати 
близько 2,5 мільйона доларів. Утім, у 
Віри Кіперман чоловік — заможний 
бізнесмен. Та й сама вона ще здатна 
«картинкою зі звуком» заробляти. 
На цьому етапі у будинку Віри про-
водяться оздоблювальні роботи. Як 
розповідають в оточенні співачки, 
сама зірка з чоловіком-мільярдером 
Михайлом Кіперманом і двома донь-
ками — Сонею та Сарою — знімають 
будинок у Борисполі.

У маєтку білявки є особисті ка-
бінети — для неї та чоловіка, спорт-
зал і гараж на декілька машин. На 
подвір’ї розташований невеличкий 
відкритий басейн. У планах — роз-
бити під будинком фруктовий сад. 
Якщо пощастить, новосілля сімей-
ства Кіперманів відбудеться вже 
цього року.

До речі, раніше подекуди пліт-
кували, що співачка придбала цей 
будинок у боксера Віталія Кличка. 
Однак прес-служба артистки цю 
інформацію спростувала. А ще ка-
жуть, що один із найближчих сусідів 
співачки — мер Києва Леонід Черно-
вецький.

Будинок іще однієї естрадної 
блондинки, співачки Тіни Кароль, 
знаходиться у селищі Зазим’я Бро-
варського району на Київщині. Як 
зазначає видання, сотка землі тут 
коштує від 3000 доларів. Триповер-
ховий будинок Тіни розташований, 
як повідомляється, щонайменше на 
40 сотках. Він уже майже готовий — 
залишилися лише внутрішні роботи 
й облаштування прибудинкової те-
риторії. Поки ж у дворі лежать буд-
матеріали, дрова. Нагадаємо, будів-
ництво триває з 2007-го року.

Також уже готовий будинок для 
охорони. Тут є безліч камер спо-
стереження та спеціальні скляні 

покриття, аби було неможливо роз-
гледіти, що знаходиться всередині 
приміщення.

Як розповіли в оточенні Тіни Ка-
роль, новосілля співачка справить, 
швидше за все, лише за рік. Що ці-
каво, кожен поверх триповерхового 
будинку Тіни — це одна кімната. На 
першому знаходиться вітальня, на 
другому — дитяча сина Веніаміна, а 
на третьому — апартаменти Тіни та 
її чоловіка, продюсера Євгена Огі-
ра. Кухня розташована у прибудові 
до будинку. Також є тут підземний 
паркінг, а у планах — басейн, лазня, 
спортзал, фруктовий сад і квітник.

До слова, пара самотужки займа-
ється інтер’єром будинку. Як розпо-
віла Кароль, послугами дизайнерів 
вони майже не користувалися, так 
— локально: «намалювати» камін, 
сходи. В іншому подружжя все ро-
бить за власним смаком.

Відомо, що будинок співачки 
буде «розумним»: ляснеш у долоні 
— вмикається світло, розсуваються 
жалюзі, тощо.

І якщо у Кароль і Брежнєвої бу-
дівництво заміського гніздечка вже 
вийшло на фінішну пряму, то у ва-
гітної співачки Ані Лорак ще й кінь 
не валявся. Чоловік Кароліни Мурат 
іще два роки тому подарував їй ді-
лянку під Києвом, на 20-му кіломе-
трі Житомирської траси.

Пара планувала звести будинок 
з допомогою однієї будівельної ком-
панії. Власне, подружжя збиралося 
в’їхати у нову оселю ще восени ми-
нулого року, та не склалося.

«У фірмі змінилися власники, 
якісь іще труднощі з документами. 
Ми вирішили все це призупинити. 
Зараз будівництво у замороженому 
стані, а ми купили нову квартиру. За 
рік-два, гадаю, повернемося до ідеї 
побудувати заміський будинок», — 
розповіла Лорак.

Втім, судячи з усього, переїхати 
за місто співачка зможе і швидше. Як 
розповіли виданню у компанії, яка 
займається будівництвом, зведення 
маєтку відновиться вже на початку 
квітня. Наразі у будинку Лорак лише 
закладено фундамент. Утім, Каролі-
на вже уявляє, як буде виглядати її 
майбутній дім. «Обов’язково буде 
басейн і тренажерний зал. А також 

зробимо більярдну та велику гарде-
робну», — каже вона.

До речі, загальна площа будин-
ку — понад 220 квадратних метрів, а 
площа ділянки — 15 соток. За інфор-
мацією газети, придбання ділянки 
обійшлося Мурату майже у 250 ти-
сяч доларів.

Довелося призупинити будівель-
ні роботи і співачці Руслані Лижич-
ко та її чоловіку Олександру Ксено-
фонтову. Як наприкінці минулого 
року зізналась артистка, всьому ви-
ною сімейні проблеми.

«На жаль, ми призупинили бу-
дівництво. Так вийшло, що моя мама 
перенесла складну операцію. Потріб-
но було допомагати батькам і витра-
тити гроші на лікування. Відповідно, 
будівництво зараз не розвивається», 
— пояснила Руся. Нагадаємо, нині 
подружжя зі шлюбним стажем у 15 
років живе у будинку під Києвом. 
Його вони придбали три роки тому. 
Тоді їхня двоповерхова садиба була 
недобудованою. Та ремонт пара не 
закінчила й понині.

Проте і це ще не все. Нагадаємо, 
пару років тому почали зводити бу-
динок під Києвом Ірина Білик і хо-
реограф Дмитро Дікусар. Тоді вони 
ще жили разом. Поки про новосілля 
говорити зарано. Крім того, недобу-
дований і будинок подружки Білик 
— співачки Ольги Горбачової.

Натомість пощастило вчасно 
обзавестися будиночком колишній 
солістці гурту «ВІА Гра» Альоні Ві-
нницькій. Кажуть, він коштує від 
500 тисяч доларів. «Жодні дизайнери 
нам не потрібні — адже дерев’яний 
будинок не потребує жодного ди-
зайну. Хіба що купимо сучасні меблі. 
Все це для життя, а не для пафосу», 
— наголошував тоді чоловік співач-
ки Сергій Большой.

У селищі Нові Безрадичі мешкає 
тенор Володимир Гришко. У нього 
шикарний маєток на двох гектарах 
землі. Будинок тенора знаходиться 
на пагорбі. Є тут і гаражі на два де-
сятки авто. 

Водночас вагітна співачка Світ-
лана Лобода до власного маєтку 

поки не дозріла, тому зі своїм ци-
вільним чоловіком Андрієм Царем 
поки знімає заміський будинок за 20 
кілометрів від Києва.

Віра Брежнєва будує свій дім 5 років

Кароль житиме у «розумному» будинку, а 
Брежнєва буде сусідкою Черновецького 

Так виглядає проект маєтку Лорак

Будинок Кароль вже майже готовий


