
Співачка й продюсер Наталя 
Могилевська лише після розриву з 
коханим Єгором Долініним заяви-
ла: останні п’ять років вона була у 
шлюбі та виховувала трьох дітей. 

Про сімейне життя зірка відвер-
то розповіла в інтерв’ю «Viva! Укра-
ина». 

«На момент, коли я познайоми-
лася з Єгором, він уже рік був роз-
лучений і виховував трьох дочок від 
першого шлюбу: 20-річну Василісу, 
18-літню Варвару та 8-річну Вероні-
ку. Він дуже відповідальний батько», 
— запевняє Наталка.

Коли пара познайомилася, біз-
несмен переживав стрес після роз-
валу сім’ї. «Я щойно розлучився з 
дружиною, а розлучення — це за-
вжди стрес, — ділиться Долінін. — 
Не буду розповідати про обставини, 
але з певних причин три наші дочки 
залишилися жити зі мною, і мені по-
трібно було якось заново будувати 
своє життя. Я одружився у 20 років, 
увесь цей час кохав тільки одну жін-
ку. І в той момент, коли ми розлучи-
лися, мені здавалося, що я вже ніко-
го ніколи не полюблю. Не пам’ятаю, 
що саме після знайомства в клубі я 
встиг розповісти про себе Наталі, 
та вона сказала: «Ти такий сумний, 
давай я тебе поцілую». Це був несер-
йозний поцілунок, але я сприйняв 

його дуже серйозно. А наступного 
дня вона зателефонувала».

«Ми зустрілися, і на першому 
ж побаченні я зрозумів, що закоха-
ний, і відразу покликав її заміж… 
— продовжує коханий Могилев-
ської. — Мені хотілося, щоб вона 
була зі мною. Я зняв однокімнатну 
квартиру поряд із її будинком. Ми 
зустрічалися з Наталкою у мене. Так 
тривало всю весну. А на початку літа 
Наталя орендувала двоповерхову 
квартиру».

«У цьому будинку ми вперше 
оселилися всі разом: мама Єгора, 
три його дочки, я і весь мій величез-
ний сценічний гардероб, який за-
йняв окрему кімнату», — розповідає 
співачка. 

Так тривало доти, доки Долінін 
не втомився від зіркового життя 
Могилевської. «Якоїсь миті Єгор 
почав часто ображатися, говорити: 
«Мені тебе бракує. Твій шоу-бізнес 
усюди! Я не хочу приходити додо-
му і бачити, як тобі роблять зачіску 
і макіяж стилісти та візажисти, а на 
кухні сидить адміністратор. У мене 
немає відчуття дому», — перепові-
дає співачка.

Щоб якось цьому зарадити, До-
лінін купив для Наталі сусідню 
квартиру на тій самій сходовій кліт-
ці. «Тобто фактично ми жили у двох 
квартирах, але по суті — однією 

сім’єю. Разом вечеряли, потім ми з 
Єгором вкладали дітей спати і йшли 
до мене, вранці приходили, сніда-
ли, відправляли дівчат до школи. А 
мій шоу-бізнес жив на іншій площі, 
—ділиться зірка. —У цих сусідніх 
квартирах ми прожили найдовший 
і, можливо, найщасливіший період. 
Ми серйозно подумували про те, 
щоб подати заяву в РАЦС, я дуже 
хотіла дитину...» — зізналася Моги-
левська. 

Та у серпні 2007 року сталася 
аварія — й Наталка зламала руку. 
«Після аварії були «Танці з зірка-
ми-2». Я з хворою рукою пішла тан-
цювати, хоча Єгор був категорично 
проти. Він мені сказав тоді: «Дивися, 
аварія — це знак, що тобі потрібно 
зупинитись». А я відповіла: «Ти не 
розумієш, саме робота мене і вилі-
кує. Якщо не почну зараз танцюва-
ти, буду хворіти ще дуже довго», — 
переповідає Наталя.

Про невдалі стосунки з коханим 
виконавиця каже так: «Єгор — лю-
дина, яка живе сьогоднішнім днем, 
він хоче бути щасливим зараз, хоче 
тепла й сімейного затишку. А я — 
людина, яка завжди живе завтраш-
нім днем, постійно думає про нові 
вершини, про майбутні проекти. І в 
цьому, напевно, головна наша невід-
повідність».

А сьогодні, каже Могилевська, 
вона зробила для себе сумний ви-
сновок, що Долінін був найкращим 
чоловіком у її житті: «Я досі вважаю, 
що він ідеальний чоловік, хороший 
керівник бізнесу, спортивний, мо-
лодий, розумний, розвивається, по-
стійно читає нову літературу. Чоло-
віка, кращого за Єгора, я не можу 
зараз навіть уявити».

У свою чергу Долінін також зі-
знався, що після зустрічі з Наталею 
він змінився, став кращим. «Наталя 
була у моєму житті, як спалах. Всі 
почуття, всі емоції, пережиті з нею, 
незабутні. З першою дружиною я 
відчував, що шлюб тримається тіль-
ки на моїй любові, та страждав через 
це. З Наталею ж почуття були взаєм-
ними і дуже сильними», — запевняє 
Єгор.

Утім, незважаючи на те, що і Мо-
гилевська, і Долінін визнають свої 
стосунки найкращим періодом у 
житті, можливо, досі кохають одне 
одного, пара розійшлася. «Вона за-
вжди залишалася вірною собі. І є 
такою й досі», — підсумував Єгор 
Долінін.

Співачка, актриса, фігуристка 
і екс-солістка групи «Блестя-

щие» Анна Семенович стала «об-
личчям» препарату для посилення 
чоловічої потенції. «Чесно кажучи, 
я не розумію, чому про сексуальне 
здоров’я і проблеми, пов’язані з 
ним, у нас чомусь прийнято гово-
рити пошепки, — заявила Аня. — 
Адже це невід’ємна частина жит-
тя та загального фізичного стану 
кожної людини».

«Погодьтеся, досить дивно, що 
про препарати, які підтримують 
роботу серця, печінки й інших 

органів, ми говоримо без сорому, 
а про медикаменти для потен-
ції — з певним збентеженням. На 
мій погляд, якесь табуювання цієї 
теми лише зумовлює непотрібні 
комплекси. Тому я погодилася без 
вагань», — заявила 32-річна пиш-
ногруда красуня.

Зйомки першого з серії про-
вокаційних рекламних роликів із 
участю Анни Семенович відбули-
ся в одному з підмосковних селищ. 
У кліпі використали автомобіль 
Rolls Royce, а також раритетний 
скутер.

Більше десяти років пройшло 
з часу розпаду кабаре-дуету 

«Академія» та шлюбу Лоліти Мі-
лявської та Олександра Цекала. 
Після розлучення Лоліта всерйоз 
зайнялася сольною кар’єрою, а 
Олександр — продюсуванням. 

Подейкували, що пара виріши-
ла розлучитися після народження 
дочки. Лоліта була щаслива, коли 
завагітніла, та Цекало мріяв про 
славу і популярність, а дитина в 
його плани не входила. Коли в 
1999 році народилася Єва, музи-
канти вирішили розійтися.

Зараз на запитання журналіс-
тів, чи спілкується Олександр із 

донькою, продюсер заперечливо 
хитає головою. За словами Лолі-
ти, коли Єва була меншою, батько 
телефонував їй, а зараз це трапля-
ється вкрай рідко. Раніше Міляв-
ська нагадувала Цекало про день 
народження дочки, але коли пере-
стала, дзвінки від колишнього чо-
ловіка припинилися.

Єва вже давно перестала ці-
кавитися, чому тато не хоче з нею 
спілкуватися. Лоліта намагається 
оточити доньку любов’ю, а батька 
дівчинці замінить нинішній чоло-
вік співачки — молодий тенісист 
Дмитро.

Цекало відмовився від доньки

Пол Маккартні відсвяткував 70-річчя

Один із найзнаменитіших му-
зикантів планети — учасник 

легендарних The Beatles, сер Пол 
Маккартні — відсвяткував ювілей. 
Співакові виповнилося 70 років.

На втіху багатотисячній армії 
шанувальників зірка продовжує 
активну студійну і концертну ді-
яльність. Недавно Маккартні ви-
ступив на грандіозному концерті, 
присвяченому 60-річному прав-
лінню королеви Єлизавети.

За кілька днів до ювілею спі-
вака всю Британію охопила хвиля 
урочистостей, що особливо відчу-
валося в Ліверпулі, рідному місті 
«Бітлз». У Cavern Club, де в 1961-
му відбувалися перші виступи 
«бітлів», на честь легендарної гру-
пи влаштували кілька концертів і 
вистав.

Сам Маккартні не став вла-
штовувати пишних святкувань і 
вирушив до Риму на особистому 
літаку. Там він відзначив свій день 
народження в колі родичів і най-
ближчих друзів.

В одному з нещодавніх інтерв’ю 
Маккартні зізнався, що абсолютно 
не відчуває віку, сповнений сил і 
творчих ідей. У скарбничці успіш-
ного музиканта 15 «Греммі», титул 
одного з найкращих бас-гітаристів 
світу і 100 мільйонів копій прода-
них синглів.

Світське життя

Відомості.UA

№ 25 (613)

21 - 27 червня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Алла Пугачова розповіла про 
аборт
Російська Примадонна Алла Пугачова зізналася, що в 
молодості зробила аборт, про що шкодує й досі. «Це 
не відмолити ніколи. Я була вагітна, і треба було на два 
місяці їхати в Індію на гастролі. Мій чоловік, Женя Болдін, 
почав умовляти, що не варто залишати дитину. Я вже на 
великому терміні зробила аборт, і це було жахливо. Я 
переживала і переживаю  досі. Після цього Бог мені не 
дав дітей, образився — не дав…» — зізнається співачка.

Леді Гага випускає парфуми 
чорного кольору
Леді Гага випустить парфуми під назвою Fame («Сла-
ва»). В анотації до аромату йдеться: «Сльози беладо-
ни, розбите серце тигрової лілії з темним шлейфом 
фіміаму, яскрава радість абрикоса й інтригуюча ком-
бінація шафрану з краплею меду». Парфуми від Леді 
Гаги — чорні. Причому не за кольором пляшечки, а 
за кольором самої рідини. «Ці парфуми чорні, як сама 
сутність слави, і знебарвлюються, коли потрапляють 
на шкіру», — каже співачка.

Фестиваль «На хвилях Світязя» — студентське «Євробачення» Волині

Анна Семенович рекламуватиме ліки 
для потенції

На Волині пройшов ІV Міжна-
родний студентський фести-

валь української естрадної пісні «На 
хвилях Світязя». Цьогоріч захід тро-
хи змінив формат, але якість від цьо-
го не постраждала. Й організатори, 
і учасники, і глядачі отримали купу 
позитивних емоцій. П’ять днів фес-

тивалили — з 16 по 20 червня — у 
Луцьку і на березі озера Світязь.

Офіційне відкриття фестива-
лю відбулося ввечері 16 червня на 
центральній площі Луцька. З ві-
тальними словами до гостей зверну-
лися голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук, Луцький 

міський голова Микола Романюк, 
ректор Волинського національно-
го університету імені Лесі Українки 
Ігор Коцан. До слова, якби не спри-
яння університету в особі голови 
Наглядової ради ВНУ, народного 
депутата і керівника благодійного 
фонду «Новий Луцьк» Ігоря Палиці, 
традиційного для Волині фестивалю 
могло б і не бути.

— Цей фестиваль є великою по-
дією для нашого міста, для нашого 
університету… Такий фестиваль 
скоро буде називатися студентським 
«Євробаченням», — запевнив під час 
відкриття ректор ВНУ Ігор Коцан. 

У своїй промові ректор провід-
ного вишу наголосив на велико-
му значенні пісенного дійства для 
молоді та висловив подяку Борису 
Клімчуку, Миколі Романюку та Іго-
рю Палиці за підтримку фестивалю 
й студентства загалом.

— Хочу подякувати ректору Во-
линського національного універси-
тету Ігорю Коцану, який дав друге 
дихання цьому фестивалю, — від-
повів Микола Романюк. — Нині 
захід змінив формат і став міжна-
родним студентським. Дуже добре, 
коли люди зустрічаються, коли вони 
мають можливість показати свою 

творчість, досягнення. І ще краще, 
що це зустрічаються молоді люди, 
яким будувати майбутнє нашої дер-
жави.

Концертна програма відкриття 
фесту складалась із виступів вокаль-
ного октету Double voice, народного 
артиста України Василя Чепелюка й 
інших волинських колективів. А не-
сподіваною родзинкою вечора став 
виступ відомого українського гурту 
«Друга ріка» на чолі з солістом Вале-

рієм Харчишиним.
Наступного дня учасники фес-

тивалю перебрались у спортивно-
оздоровчий табір «Гарт» Волинсько-
го національного університету імені 
Лесі Українки на озері Світязь. Тут 
вони знайомились, їли юшку і, звіс-
но, співали. Два дні тривали кон-
курсні змагання і майстер-класи, а 
вражень вистачить на весь рік — до 
наступного волинського «Євроба-
чення».

Могилевська відверто розповіла 
про свій громадянський шлюб
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Народний депутат України, голова Наглядової ради ВНУ ім. Лесі Українки Ігор Пали-
ця із Борисом Клімчуком, Миколою Романюком і Ігорем Коцаном.

Ф
о

то
 М

и
ко

л
и

 К
О

М
А

Р
О

В
С

Ь
К

О
ГО


