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МРІЯ ЗБУЛАСЯ 

СПРАВИ СІМЕЙНІ 

Козловський подарував собі 
Ізраїль

Вітас уперше показав свою 
дружину

Новий рік за українським ча-
сом 28-річна телеведуча Катя 

Осадча зустріла у повітрі на борту 
літака, що прямував до Америки. 
Перші дні січня зірка релаксувала 
на пляжах Маямі. Короткий запис 
у стилі «Як я проводжу зимові ка-
нікули» Катя виклала на своїй сто-
рінці у соцмережі Facebook.

«Похолоднішало, в одну мить 
пляжі спустошилися», — пожа-
лілась Катя 3 січня. Щоправда, як 
вона додала згодом, незабаром 
розвиднілося — і життя налаго-
дилось. У Маямі Осадча побувала 
у Кубинському кварталі. «Там є 
своя Алея слави, де увічнюють іс-
паномовних зірок», — написала 
Катерина і вивісила фотографію з 
зіркою Хуліо Іглесіаса.

5 січня Катя попрощалася з 

Маямі. Екс-модель попрямувала на 
один із Малих Антильських остро-
вів, що у Карибському морі. Різдво 
Осадча зустріла на Барбадосі. З 
ким саме відпочивала Катерина в 
екзотичних краях, невідомо. Про-
те якщо з бойфрендом, то він Катю 
побалував.

В новорічну ніч Віталій Козлов-
ський давав концерт на півдні 

країни. «Рік Дракона ми разом із 
моєю командою зустрічали на кон-
церті, в сонячному місті Алушта! 
Вперше ми опинилися на Новий 
рік у Криму, та ще й погода була 
+14 °C — просто рай! За доброю 

традицією ми в новорічну ніч ви-
ступали і святкували, — розповів 
Віталік. — Замість ялинки була 
новорічна пальма, замість снігу 
— вид на море, а сцена прямо біля 
басейну». 

Зустрівши Новий рік, Козлов-
ський зробив собі подарунок — 
подорож на чотири дні до Ізраїлю. 
«Я давно хотів злітати в Ізраїль, і 
все ніяк не виходило. А тут я ска-
сував усі плани, зібрався букваль-
но за день і полетів. Ця поїздка 
стала відмінним подарунком само-
му собі на Новий рік, — зізнається 
співак. — По-перше, я побував на 
святій землі та духовно очистився, 
по-друге, побув наодинці з собою, 
морально відпочив, тож тепер спо-
внений сил та ідей».

Російський співак Вітас уперше 
продемонстрував свою сім’ю та 

розповів про знайомство з дружи-
ною. Це сталося в ефірі програми 
Андрія Малахова «Пусть говорят». 

Вітас, якого насправді звати Ві-
талій, уперше за всю кар’єру пока-
зав загалу свою дружину Світлану 
та доньку Аллу. Зі Світланою спі-
вак познайомився ще у 19 років. 
Причому жінці тоді було лише 15. 
Їхні стосунки почалися з того, що 
хлопець підійшов до матері Світ-
лани після концерту й попросив 
дозволу викрасти дівчину на кіль-
ка годин. Одначе «кілька годин» 
перетворились у десятиліття. 

«Я настільки був закоханий, 
що зрозумів: у Москву їду надовго. 
Я навіть не усвідомлював, що Світ-
лана — неповнолітня, тож я можу 
бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності, — ділиться спо-
гадами артист. — Коли її побачив, 
то мене наче струмом вдарило — і 
я зрозумів, що без цієї людини не 
зможу прожити ні секунди».

Діма БІЛАН:

Діма Білан став переможцем «Євро-
бачення-2008», до того ж його нео-
дноразово визнавали кращим ви-
конавцем на церемоніях «Муз-ТВ» 
і МТV. А нещодавно артист відсвят-
кував тридцятирічний ювілей. За 
кілька місяців до дня народження 
співак вирішив підбити своєрідний 
підсумок прожитих років і випус-
тив книгу «Хроніки: Від хулігана до 
мрійника», у якій розповів про свій 
шлях до слави.

— Якщо бути чесним, 30-ліття 
мене лякає, — зізнається Діма Білан. 
— Немов настає якийсь жахливий і 
зовсім незрозумілий для мене час. 
І я ще не до кінця усвідомлюю, що 
мені з усім цим робити. 30 років — 
це багато чи мало? Не знаю. Загалом, 
я зараз намагаюся вжити якихось 
заходів і плавно перейти в цей вік із 
усіма своїми думками й справами.

— І одним із таких кроків, як 
я розумію, стала ваша біографія 
«Хроніки: Від хулігана до мрійни-
ка»?

— Так і є! Навколо мого іме-
ні ходить багато чуток. Я від цього 
втомився. Хочу сам розповісти, як 
усе було насправді. Наприклад, як 
у мене відбирали власне ім’я, про 
гучні скандали… Втім, усе, мовчу — 
краще купіть книжку. Зараз це про-
лунало на правах самореклами (смі-
ється, — авт.).

— Але все-таки, що за чутки?
— З недавніх: з’явилася «качка», 

начебто мої сусіди з дачного селища 
подають на мене до суду через те, що 
я їм не дозволяю провести газ. І сміх, 
і гріх. Особливо зважаючи на те, що 
газ там уже років 20 як проведений! 
А ще говорять, що я переїжджаю 
жити в Київ.

— Ваш стиль одягу, зачіски 
часто копіюють інші виконавці на 
естраді. Як ви ставитеся до таких 
«клонів»?

— До «клонів»? Та ніяк! Ну, якщо 
їм так подобається «косити» під 
мене, то будь ласка. Одного жаль — 
якщо вони копіюють інших, значить, 
усередині в них порожньо. Вони ні-
чого не варті.

— Ви самі вибираєте для себе 
одяг чи радитеся зі стилістами?

— Я з цього приводу особливо 
не заморочуюсь і небагато часу про-
воджу біля дзеркала — не чоловіче 
це заняття. Одягаюся швидше ін-
туїтивно. Можу вбрати ті речі, які 
прийнято вважати несумісними. А 
потім з’ясовується, що це стильно. А 
стилістів у мене немає.

— Зізнайтеся, вас коли-небудь 
дівчата кидали? І як ви це пережи-

вали?
— По-всякому бувало. І нерозу-

міння я переживав, і розчарування, 
і образи, й сварки. До речі, скандали 
— це саме те, що вибиває мене з колії. 
Не переношу їх, адже по своїй натурі 
я дуже спокійний... Пам’ятаю, коли 
ми розлучалися з Лайлою (колишня 
дівчина Білана), я собі просто місця 
не знаходив: хотів усе кинути, виїха-
ти! А врятувала мене робота, тому 
трудотерапія — справжні ліки від 
нещасної любові (сміється, — авт.).

— А заради кохання ви здатні 
на шалені речі?

— Звичайно. Одного разу я на-
стільки закохався в дівчину, що мені 
зірвало дах. У ній була якась загадка, 
а це саме те, що найбільше мене при-
ваблює в протилежній статі. Якась 
таємничість. Загалом, я забув про 
все й про всіх і просто полетів із нею 
на острови, де відключив телефон. 
Цим вчинком я зірвав низку запла-
нованих виступів. Це було, звичай-
но, не дуже правильно з мого боку. 
Адже люди хвилювалися: мене тоді 
по всій Москві ледь не з сиренами 
шукали. Та мені в той момент дійсно 
було не до них.

— А власну сім’ю створити пла-
нуєте?

— Одружитися? Розумієте, у 
мене непідходяща для сімейно-
го життя професія. Я увесь час у 
роз’їздах. Ні, для родини я не ідеаль-
ний варіант! Я це розумію, тому й не 
поспішаю під вінець. Я б навіть ска-
зав, що мені зараз потрібна не дру-
жина, а дівчина-муза (сміється, — 
авт.). Мене часто запитують, коли я 
вже зроблюся розсудливим. Але що 
значить оте «бути розсудливим»? Я 

ж не на шкоду собі живу! Я реалізу-
юся, займаюся творчістю. У мене на 
першому місці завжди була кар’єра. 
Проте коли з’явиться та єдина, тоді 
й зважуся одружитися!

— От ви згадували про життя 
на валізах. Це досить втомливо...

— Мене значно більше втомлює 
байдикування.

— Такий графік вимагає 
здоров’я, особливого харчування.

— Мені це легко дається. А 
здоров’я... не скаржуся. Спортом 
його, на жаль, не зміцнюю — хіба 
що в басейн ходжу, коли виходить. 
А що стосується їжі, то тут усе дуже 
просто: згадав — поїв, а не згадав, то 
й не поїв! Адже я практично живу 
в літаках, тому й режиму жодного 
немає. Хоча, коли випадає вільний 
день, їду на ринок, купую продукти, 
сам готую.

— А коронна страва яка?
— Усе з м’яса! Татарські трикут-

ники, курячий супчик, шашлик. Я й 
справді дуже люблю й умію готува-
ти, мене це заспокоює. Часто кличу в 
гості друзів, пригощаю їх. Потім усі-
єю компанією дивимось яке-небудь 
кіно.

— Вас легко роздратувати?
— Ні. Я завжди на своїй хвилі в 

хорошому сенсі цього слова. Зміна 
часових поясів, часу — все це, зви-
чайно, позначається інколи на на-
строї. Я часто не знаю, який сьогодні 
день тижня, яке число — все плу-
тається. Але, як правило, я цілком 
привітний, не люблю злість і агре-
сію. Намагаюся дивитися на життя 
позитивно. 

 Алекс ПАНЧЕНКО (за матеріалами 
segodnya.ua)

«Імператриця» російської сцени 
Ірина Алегрова збирається пе-

реїхати до Італії. Там співачка, яка 
кидає музичну кар’єру, займеться 
пекарською справою на власному 
заводі. Ірина вже розпродує неру-
хомість у Москві. Наразі Алегрова 
здійснює прощальні гастролі. 

Артистка, якій скоро випо-
вниться 60 років, вирішила карди-
нально змінити життя. Співачка 
поміняє не лише країну, а й вид 
діяльності. Вона купила в Тоска-
ні хлібопекарський завод і неза-
баром займеться кондитерською 
справою. 

Як з’ясувалося, купівля такого 
недешевого майна стала можли-
вою саме завдяки продажу неру-
хомості у російській столиці. Крім 
того, Алегрова заодно продає ме-

блі й автомобілі. 
«По-перше, в Італії більш спри-

ятливий клімат. По-друге, ніхто її 
не знає, тому можна буде спокійно 
виходити на вулиці міста», — по-
яснив рішення зірки її близький 
друг. Сама ж Ірина поки не комен-
тує цю інформацію.

Світське життя
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КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ 

НАВОРОЖИЛИ 

Осадча похвалилася зимовими 
канікулами

Ірина Алегрова пектиме хліб 
в Італії

Мойсеєв каже, що помре 
у рік Дракона

Російський артист Борис Мой-
сеєв заявив, що помре у рік 

Дракона. Принаймні так йому на-
пророкувала ворожка. Але Борис 
нічого не боїться, адже цей рік буде 
аж 2048-й. Саме тому співак, який 
понад рік тому переніс інсульт, за-
раз активно виступає на сцені й не 
збирається припиняти. 

«Я свідомо йду на такий ризик! 
Я розумію, що це небезпечно... Але 
сцена для мене — це все. І мені не 
страшно! Тим паче, що я знаю: про-
живу довго! Ворожка сказала мені, 
що я помру... в рік Дракона! Але, 

слава Богу, не в прийдешньому. А 
в 2048-му!» — заявив Мойсеєв.

За словами артиста, після хво-
роби він став буквально іншою 
людиною, наче заново народився. 

Втім, на концертах співака й 
досі чергують лікарі. «Лікуватися 
я не кидаю. Та й не можна кидати. 
Лікарі впевнені: у мене все буде до-
бре. Тепер це частина мого життя. 
Постійні перевірки у медиків, ліки, 
процедури... На концерти зі мною 
завжди обов’язково їздить лікар. 
Щодня п’ю всі необхідні пігулки», 
— ділиться Борис.

МВС нагородило 
Пономарьова та Білик
Зірки українського шоубізу взяли участь у про-
веденні урочистостей із нагоди 20-річчя укра-
їнської міліції. На знак подяки МВС нагородило 
Почесними грамотами Володимира Гришка, 
«Кроликів» Володимира Данильця й Володими-
ра Моїсеєнка, співаків Олександра Пономарьо-
ва та Павла Зіброва, оперну співачку Валентину 
Степову. Крім того, Почесним знаком МВС 
України були нагороджені співачки Ірина Білик 
і Таїсія Повалій.

Кетрін Зета-Джонс вагітна?
З’явилися чутки, що американська актриса 
Кетрін Зета-Джонс вагітна третьою дитиною від 
чоловіка — актора Майкла Дугласа. 42-річну 
Зету-Джонс сфотографували в Панамі, де від-
почивало подружжя. Акторка була вдягнена 
в легку туніку, яка не змогла приховати ледь 
округлий живіт зірки. Представники подружжя 
поки не дають інтерв’ю і не коментують імовірну 
вагітність Кетрін. До слова, Зета-Джонс і Дуглас 
уже мають двох дітей — 12-річного сина Ділана 
Майкла та 9-річну дочку Керіс.

ІНЦИДЕНТ 

Мені зараз потрібна не дружина, 
а дівчина-муза

Меладзе відстоює 
в суді приватність 
особистого життя 

Савелівський суд Москви закрив 
для преси процес за позовом 

Меладзе до «Ньюс Медіа Рус». Вале-
рій вимагає 10 мільйонів рублів (по-
над 300 тисяч доларів) за замітку в 
газеті «Жизнь» про сварку між ним 
і Альбіною Джанабаєвою. Меладзе 
вимагає стягнути з ТОВ «Ньюс Ме-
діа Рус» п’ять мільйонів рублів як 
відшкодування моральної шкоди 
та п’ять мільйонів за використання 
фотографій із його зображенням. Як 
виявилося, представники Меладзе 
попросили оголосити процес закри-
тим, бо в ньому можуть бути роз-
голошені деталі особистого життя 
співака. Нагадаємо, приводом для 
позову стала замітка «Альбіна Джа-
набаєва влаштувала Валерію Мела-
дзе сцену ревнощів», опублікована в 
жовтні 2010 року.


