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Марина Александрова 
не каже, хто батько її 
майбутньої дитини 
Російська актриса Марина Александрова, відома 
своєю роллю у серіалі «Бідна Настя», нібито чекає 
на первістка. Втім, розкривати стать майбутньої 
дитини та ім’я її батька акторка не поспішає. 
Останнім часом Марина не бере участь у світських 
розвагах. Вона не дає інтерв’ю та не з’являється 
на телебаченні. До того ж Александрова не грає у 
театрі. 

Аллегрова заявила, що йде 
зі сцени
«Імператриця» російської естради Ірина Алле-
грова оголосила про свій намір залишити сцену. 
Співачка заявила, що її березневий гастрольний 
тур буде останнім. Про своє рішення зірка повідо-
мила днями на концерті в Києві. Втім, на офіційно-
му сайті Аллегрової гастрольний графік розпи-
саний наперед. Тож заява зірки про припинення 
концертів могла бути лише рекламним трюком, 
аби більше прихильників прийшли «востаннє» 
послухати її пісні.

СПРАВИ СІМЕЙНІ 

Табачник і Недєльська нарешті 
зіграють весілля

Депутату Партії регіонів акорде-
оністу Яну Табачнику, схоже, у 

66 років доведеться зіграти весіл-
ля. Його 39-річна дружина співач-
ка Тетяна Недєльська запропону-
вала йому одружитися. Cталося це 
в ефірі програми «ТСН-особливе» 
про нерівні шлюби. Табачник і Не-
дєльська познайомилися 17 років 
тому в Запоріжжі. Він був відомим 
акордеоністом, вона — солісткою у 
його колективі.

Їхні стосунки відразу стали 
приводом для пліток. Говорили, 
що молода співачка лише вико-

ристовує відомого музиканта. Усі 
чекали, коли Тетяна покине свого 
«зіркового дідуся». Та й Яків Пі-
невич заміж молодицю не кликав. 
Спільне життя вони починали у 
комуналці й із весіллям не квапи-
лись. «Я чекала і просто народжу-
вала дітей, от і все. 1-го березня 
2000 року, в день, коли ми розпи-
салися, наш Петро, старший син, 
був практично свідком. А потім 
через дев’ять місяців, як і нале-
жить, ми народили другу дитину», 
— ділиться Тетяна.

Наразі депутатсько-шоубізове 
сімейство виховує трьох синів: 
Петра, Павла та Михайла. Живуть 
вони у маєтку на березі Дніпра. 
Розкішну, в біло-блакитному стилі, 
садибу регіонал Табачник назвав 
«Гніздом голубки» — на честь Не-
дєльської. Табачник ніжно називає 
її матусею, а вона його — «Ян Пе-
трович». Розмови про різницю у 
віці вони переводять на жарти.

Але, як зізналася Недєльська, у 
її житті все ж дечого бракувало — 
у неї ніколи не було весільної сукні. 
Тепер пара готова це виправити.

НОВИЙ БІЗНЕС 

Басков продаватиме їжу

БЛАГОДІЙНІСТЬ 

Бон Джові став ресторатором і 
посудомийкою

Музикант Джон Бон Джові від-
крив благодійний ресторан, 

де відвідувачі можуть не плати-
ти за їжу. Більше того, тарілки за 
ними митиме й сам легендарний 
рокер.

Незвичний заклад харчування 
за назвою «Soul Kitchen» відкрився 
в Нью-Джерсі. У ресторані діє так 
звана система «плати, скільки мо-
жеш». Клієнтам дозволяється за-
платити за страву стільки, скільки 
вони вважають за потрібне. Якщо 
ж у відвідувача взагалі немає гро-
шей, він може відробити частуван-
ня — поприбирати. 

Сам Бон Джові бере активну 
участь у роботі ресторану, про-
те не готує, бо не вміє. «Минулої 
п’ятниці був у Білому домі, засідав 
у Раді з соціально-общинних пи-

тань, після цього сів у потяг, пере-
вдягнувся у вбиральні й прибув у 
ресторан вчасно, щоби помити по-
суд… Я — мийник посуду, справ-
ді», — розповів 49-річний рокер.

Нині Ірина Борисюк — впізнавана 
телеведуча та співачка, а вчора — 
нікому не відома 33-річна жінка 
з Тернополя. Її попереднє терно-
пільське життя було усталеним і 
спокійним, допоки 11-річна донька 
не вмовила взяти учать у кастингу 
проекту «Х-фактор». Ігор Кондра-
тюк тоді сказав, що ресторанної 
манери виконання Ірина ніколи не 
позбудеться. Проте вона змогла 
вразити Україну своєю красою та 
харизматичним, сильним співом. 
Жінка цінує свою роботу телеведу-
чої, але дуже сумує за Тернопіль-
щиною, де народилася, де живуть 
батьки та де зараз ходить у школу 
найдорожча людина — донька 
Рената. 

— Ви зараз живете в Києві. А за 
Тернополем cумуєте?

— Сумую, мені його дуже не ви-
стачає. В Тернополі я навіть набагато 
здоровіше почуваюся. Там мені лег-
ше дихається, там я набагато енер-
гійніша, ніж у Києві.

— Хто та коли познайомив вас 
зі світом музики?

— З музикою я знайома з дитин-
ства, бо ж у мене дуже музична сім’я. 
Моя мама гарно співає, хоч не має 
музичної освіти. Сестра викладає в 
музичній школі по класу скрипки. 
Взагалі, світ музики для мене роз-
почався з українських народних пі-
сень, які завжди лунали вдома. А вже 
десь у 9-му класі вирішила, що буду 
професійно займатися співом. На 
музичних інструментах я не граю, 
а співати мені завжди було легко та 
приємно. 

— Ким мріяли бути в дитин-
стві?

— У дитинстві я на це запитан-
ня відповідала, що буду артисткою. 
Причому я не впевнена, що розумі-
ла тоді, що це слово означає. Слово 
«співачка» не звучало, та бажання 
пов’язати свою професійну діяль-
ність зі сценою в мене, мабуть, було 
змалечку. До речі, в моєму дипломі 
так і написано: «артистка, солістка 
хору». 

— Ви вагалися перед кастингом 
«Х-фактора»?

— Так, я вагалася, не дуже хо-
тіла йти. Лише завдяки доньці все 
ж узяла участь у відборі. Вона мене 
вмовила. 

— До кастингу ви працюва-
ли вчителем співу та співачкою 
в ресторані. Чи були задоволені 
своїм життям до того, як пішли на 
«Х-фактор»? 

— Усе пізнається в порівнян-
ні. Якщо порівнювати з теперішнім 
життям, то я була щасливою. Не 
можу сказати, що зараз я не щасли-
ва. Та до «Х-фактора» в моєму житті 
також були певні задоволення та ра-
дощі, які нині не можу собі дозволи-
ти. Навіть співати в ресторані — це 
для мене була насолода. До речі, я 
не бачу та ніколи не бачила в цьому 
нічого поганого. Звичайно, тепер 
співати в ресторані не можу. Тому 
навіть складно сказати, коли було 
краще: тоді чи зараз. 

— Які звичні моменти у ниніш-
ньому житті додають вам радощів?

— Це коли я їду додому в Тер-
нопіль. Коли я просто пішки йду по 
тих тернопільських стежках, які мені 
знайомі з дитинства. Тобто коли 
провертаюсь у те життя, яке в мене 
було до «Х-фактора». 

— Було під час телевізійного 
шоу щось, що надихало вас, нада-
вало сили боротися?

— Я над цим не задумувалася. 
Просто коли потрапила туди, була 
як заведений механізм, який уже не 
може не працювати. Я знала, що на-
зад дороги нема, і просто хотіла яко-
мога довше протриматись. А в прин-
ципі, я завжди хотіла піти з проекту 
достойно, з піднятою головою, щоб 
не бути найгіршою. 

— Після проекту не було в душі 
якоїсь спустошеності? Відчуття 
того, що свято закінчилось і По-
пелюшка повинна повернутися до 
свого звичного життя?

— Ні, я просто бігла додому. 
Спочатку в мене був якийсь жаль і 
сум. Із Києва у Тернопіль їхала якраз 
на свій 33-й день народження. Була 
в купе одна, тому мала час подумати 
про все. І я тоді подякувала Богові, 
що все сталося саме так. Принаймні 
в свої 33 роки я їхала додому Іриною 
Борисюк — артисткою з певним іме-
нем і перспективами. Та, незважаю-
чи на те, що приємно, коли тебе впіз-
нають на вулиці, просять автограф, 
усе-таки хочеться ще іноді побути 
тією Ірою Борисюк, яка могла про-
сто вийти в магазин чи на базар по 
овочі. Проте зараз це вже практично 
неможливо. 

— Розкажіть про вашу донь-
ку. Вона мріє бути, як і мама, 
співачкою-артисткою. Чи в неї 
власні мрії? 

— Рената зараз у Тернополі, тому 
я, звичайно, дуже сумую за нею. 
Щодо її мрій, то вона починає займа-
тися плаванням — збирається стати 
плавчинею, пішла в музичну школу 
— хоче бути скрипалькою. Співає 
вона дуже гарно. Голос такий силь-
ний, що навіть мікрофона не треба. 

Тобто їй зараз усе цікаво, все подо-
бається. 

— Ви б хотіли, щоб вона була 
співачкою?

— Мабуть, так. 
— Чи є у вас певна стратегія у її 

вихованні? 
— У нас є одне правило: завжди 

говорити правду. Я кажу тільки 
правду Ренаті, а вона — мені. Що б 
не сталося. 

— Як почуваєтесь у ролі веду-
чої? 

— Наразі працюю на проекті 
«Фермер шукає дружину». Мені по-
добається бути телеведучою взагалі, 
а особливо до вподоби саме цей про-
ект, адже в ньому я можу бути мак-
симально справжньою. У «Танцях 
із зірками» мені доводилося чомусь 
учитися, трохи грати, перевтілюва-
тись. А в цьому проекті я саме така, 
яка є. Звичайно, якщо порівнюва-
ти роботу телеведучої зі співом, то 
останнє для мене рідніше. В співі по-
чуваюсь, як «у своїй тарілці». Я за-
раз у пошуках справді своїх пісень. 
Щойно в мене з’явиться вільний 
час, обов’язково запишу саме свою 
пісню. Її шукає для мене канал СТБ, 
який є моїм продюсерським цен-
тром. Думаю, люди також чекають 
від мене пісень. Я сама не пишу, та 
коли хтось для мене напише пісню, 
буду дуже вдячна та з радістю заспі-
ваю. 

— Які риси характеру вам у собі 
подобаються. А які, навпаки, зава-
жають? 

— Я ціную в собі те, що я прав-
дива, може, навіть дещо прямоліній-
на. Подобається, що я — однолюб. 
Я не можу всіх любити. Я люблю 
тільки одного. Мабуть, більше й не 
згадаю. Найголовніше: я подобаю-
ся собі тим, що залишаюся собою 
за будь-яких обставин (сміється, 
— авт.) Дратує в собі та заважає те, 
що я швидко опускаю руки, не маю 
терплячості, хочу все й одразу. Не 
люблю чекати. Я дуже запальна. А 
ще завжди недооцінюю свої сили. Це 
шкодить. 

Спілкувалася Дар’я БОРИСЯК

РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ 

Мадонна насолоджується життям, а 
її брат потерпає від злиднів

ЗМІНИ Ірина Борисюк: 
У «ВІА Грі» з’явиться «шоколадна» 
дівчина

У відомому тріо «ВІА Гра» онов-
лення складу. В групі відтепер 

буде українська співачка Катерина 
Гудаєва. Вона вже відома публі-
ці: дівчина співала в музичному 
колективі «Гарячий шоколад». 
Проект Костянтина Меладзе вже 
кілька місяців не радував новими 
піснями та кліпами. Ходять чутки, 
що це зумовлено черговими зміна-
ми у складі жіночого тріо. 

У серпні цього року Гудаєва за-
явила, що збирається почати соль-
ну кар’єру й випустила одну пісню. 
Проте вона не набула популярнос-
ті в слухачів. Поки невідомо, чи за-
мінить співачка когось з нинішніх 
солісток, чи тріо перетвориться у 
квартет. Одначе подейкують, що 
брюнетка з «ВІА Гри», Надія Мей-
хер, вагітна. Тому, ймовірно, Кате-
рина замінить саме її.

Російський тенор Микола Басков 
вирішив почати новий бізнес. 

Співак відкриє ресторан у Москві 
під назвою «Самый российский 
Басков-клаб». Гостей закладу при-
гощатимуть стравами російської 
кухні. Також у своєму мікроблозі 
Басков пообіцяв, що його частень-
ко можна буде побачити в цьому 

закладі. Адже Микола буватиме 
там у дні, вільні від гастролей. 

Співак також зазначив, що у 
його ресторані буде караоке-клуб, 
де його друзі та почесні гості змо-
жуть проспівати хіти артиста у 
діамантовий мікрофон. До слова, 
цю коштовну «цяцьку» Баскову 
презентували на 35-річчя.

На проекті «Фермер шукає дружину» я 
максимально справжня 

Доки поп-королева Мадонна про-
суває свій новий фільм у Європі, 

її рідний брат поневіряється по при-
тулках для бідних. Разом із іншими 
бездомними він перебрався до міста 
Траверс, штат Мічиган, де діє винят-
кова мережа послуг для жебраків. 
Ентоні Чікконе розповів про це ви-
данню «Th e Michigan Messenger». 

55-річний брат Мадонни півто-
ра року тому втратив роботу на ви-
нограднику свого батька. Тоді вся 

сім’я відвернулася від нього. Тож 
зараз чоловік вимушений жити під 
мостом і збирати порожні пляшки. 
«У мене немає жодного доходу, тож 
доводиться йти збирати пляшки та 
банки…» — каже брат Мадонни. Та-
ким, як Ентоні Чікконе, пощастило, 
що у місті Траверс вони можуть хоча 
б попоїсти при місцевій церкві.Тим 
часом сама Мадонна витрачає по сто 
тисяч на розваги родичів свого мо-
лодого коханця.


