
Лідер «Студії Квартал-95» Воло-
димир Зеленський жінок вважає 
інопланетянами, а майбутнім кава-
лерам своєї дочки радить боятися. 
А ще він працевлаштовує чужих 
дружин. 

За словами Зеленського, зі своєю 
дружиною Оленою він з’ясовує сто-
сунки здебільшого на побутовому 
ґрунті.

— У мене в цьому плані є великі 
мінуси, навіть величезні, — визнав 
Володимир. — Такі, з якими жінка 
не хоче миритись. Я намагаюся себе 
переробити, але поки не дуже вихо-
дить. Я дуже погана в побуті люди-
на. Нікчемна абсолютно. 

Забити цвях для Зеленського — 
це «вже велика проблема», але є і 
набагато менші, які він не може по-
дужати. 

— Наприклад, я не знаю, де мої 
речі, — поділився він. — Я скрізь за-
лишаю шкарпетки, штани. Зранку 
шукаю їх по всіх кімнатах. Наскіль-
ки я зібраний на роботі, настільки 
розсіяний удома. Ось мені зараз 
привезли куртку з Оболоні. Я при-
мудрився заїхати в авторський офіс, 
забути там куртку, поїхати, майже 
добу не знати, де вона, проходити у 
сорочці й тільки сьогодні зрозуміти, 
що якось холодно. Або я не вигуляв 
собаку, і він справив свої потреби в 
хаті. Із цим можна змиритись? Якби 
при цьому я хоча б спокійним був. А 
то ж із піною коло рота доводжу, що 
я виводив пса гуляти. І якоїсь миті 
розумію, що так, виводив, але вчора. 
Просто день переплутав.

Проте певні важливі речі Воло-
димир намагається пам’ятати.

— Ключові речі я не забуваю 
ніколи! Ані людей, ані зарплат пра-
цівників, ані той факт, що комусь 
потрібна квартира, тому що він не 
тутешній, — розповідає далі «квар-
тальщик». — Такого я не забуваю. І 
важливі сімейні дати теж пам’ятаю: 
дні народження дружини, дитини, 
батьків, день, коли ми почали зу-
стрічатися, весільну дату. У ці дні 
намагаюся влаштовувати сюрпризи. 
Якщо я в Києві, звісно. 

Причому сюрпризи, як правило, 
за словами Вови, йому вдаються.

— Їм Лєна завжди рада, — запев-
няє Зеленський. — У мене, напри-
клад, дуже добрий смак на жіночий 
одяг, просто шикарний. І огидний 
— на чоловічий. Усе, в чому я ходжу, 
обирає дружина. Якщо я одягнений 
невдало, значить, кудись зайшов без 
Лєни, і продавцям вдалося мене пе-
реконати. Олені ж можу вибрати і 
верхній одяг, і взуття, і прикраси — 
завжди вгадую і з кольором, і з фасо-
ном. Так само і з речами для дочки. 

До слова, донька Зеленського, 
Саша, цього року пішла вже в дру-
гий клас. Але у школі на батьків-
ських зборах шоумен жодного разу, 
за його зізнанням, не був. Хоча вчи-
тельку дочки знає. До слова, жінок 
Володимир вважає інопланетянами.

— Я не вірю, що є татусеві діти, 
— каже він. — Природа завжди бере 
своє. Вважаю, що жінки — це взагалі 
окрема історія. Це інопланетяни! Як 

ви можете народжувати, терпіти не-
стерпний біль! Я взагалі впевнений, 
що всі діти — однозначно мамині. 
Інша річ, що життєві реалії вносять 
корективи. Чому про мою Сашу ка-
жуть: «О, татусева дочка!»? Зовніш-
ня схожість — раз. І два — я менше 
проводжу з нею часу. Звісно, коли 
з’являюся, вона весь час зі мною: не 
бачить ані Лєну, ані бабусю. Але я 
впевнений, якщо б я щодня був удо-
ма, вона дуже швидко стала б «ма-
миною донечкою. 

До речі, Зеленський, схоже, буде 
ще тим тестем. Принаймні майбут-
нім залицяльникам дочки він уже 
радить боятися. На запитання, чи є 
в Саші кавалери, він відповів:

— Щось там є. Такими секрета-
ми вона зі мною не ділиться. Поки, 
думаю, соромиться у принципі цьо-
го питання. Але я свою реакцію на 
майбутнє вже знаю. Усім можна бо-
ятися!

А ще Зеленський розповів, що у 
них у «Кварталі» ще жодного разу 
нікого не звільнили і спокійно від-
пускають, якщо хтось хоче піти. 
Правда, назад більше не приймають.

— Якщо людина передумала або 
пішла, ми ніколи не даємо другої 
спроби, — пояснює він. — Чому? Бо 

коли ми починаємо співпрацю, то 
це завжди взаємне зацікавлення. Це 
не ситуація: «Ось тобі шанс — спро-
буй! А я подивлюся, вийде чи ні». Ні! 
Якщо тебе узяли, то ти вже влашто-
вуєш. Не знаю, з якої причини: емо-
ції, професіоналізм чи просто очі 
хороші... Повірив я тобі — і все! 

Втім, плюс у тому, що Зелен-
ський не проти працевлаштувати, 
якщо треба, і чиюсь дружину. До 
нього навіть часто з такими прохан-
нями звертаються. 

— Розумієте, ключові співробіт-
ники нашої компанії — творчі люди, 
— запевняє Вова. — І коли хтось із 
них просить, наприклад, працевла-
штувати дружину, я йду назустріч. 
Нехай я цю жінку в очі не бачив, але 
я дуже дбайливо ставлюся до своїх 
співробітників, до їхнього душевно-
го спокою. І коли чую, мовляв, удо-
ма дружина пиляє, не може знайти 
роботу, то починаю шукати вихід 
разом із товаришем: а що вміє? Да-
вай думати, де згодяться її таланти. 
Нічого не вміє? Відправ туди-то — 
нехай вчиться.

Нагадаємо, дружина самого Во-
лодимира роботою забезпечена, бо 
працює разом із ним.

Російський співак Сергій Лаза-
рєв став черговим артистом, 

який має намір судитися з со-
цмережею «ВКонтакте» за свою 
музику. Він обурений тим, що 
його новий альбом можна про-
слухати і завантажити в соцмере-
жі абсолютно безкоштовно. «Буду 

подавати в суд на «ВКонтакте»! 
— написав Лазарєв у своєму бло-
зі. — Закликаю приєднатися всіх 
артистів, яких турбує розповсю-
дження їхніх пісень піратським 
способом. Безумовно, треба йти 
єдиним фронтом проти нелегаль-
ного поширення музики «ВКон-
такте»! Артисти, приєднуйтеся! 
Дуже сподіваюся, що культура 
купувати, а не красти музику при-
живеться в нашій країні!».

Втім, не всі зірки підтримують 
Сергія, зараз багато співаків самі 
викладають свої нові пісні та цілі 
альбоми в Мережу, не вимагаючи 
плати. Так, у коментарях співачка 
Дакота висловилася проти суду. 

Нагадаємо, що популярна ви-
конавиця МакSім і гурт «Інфініті» 
таки відсудили у соціальної мережі 
210 000 рублів за незаконне поши-
рення їхніх композицій у «ВКонтак-
те». 

У зірковій тусовці давно ходять 
чутки про вагітність 38-річної 

екс-солістки «Блестящих» Жанни 
Фріске. Адже останнім часом спі-
вачка перестала ходити на світські 
заходи, а якщо й з’являлася в пу-
блічному місці, то надягала вбран-
ня вільного крою. 

І ось під час концерту в мос-
ковському ресторані Дмитро Ма-
ліков випадково видав таємницю 
Фріске. «Ми планували записати 
дует із Жанною, — заявив співак зі 
сцени. — Та вона сказала, що пере-
буває на п’ятому місяці вагітності, 
тому запис довелося відкласти. За-
раз вона відлітає народжувати в 
Маямі». 

До слова, подейкують, що 
перш ніж народити дитину, Жан-
на Фріске вийде заміж за свого 

коханого — телеведучого Дмитра 
Шепелєва. Однак парочка вперто 
заперечує свій роман. 

Жанна Фріске поїхала народжувати в 
Америку

Кіркоров розкрив ім’я хрещеної своєї 
доньки

Греція та Кіпр пішли тим са-
мим шляхом, що й Португалія 

з Польщею, та відмовилися від 
участі у цьогорічному конкурсі 
«Євробачення». Причиною стала 
економічна криза. Участь у між-
народному пісенному конкурсі ко-
штує 100 тисяч фунтів стерлінгів. 
Але в умовах кризи не всі країни-
учасниці можуть дозволити собі 
таку розкіш. 

Греки повідомили, що вони 
навряд чи здатні нашкребти таку 

суму. А вся ця мішура та сценічні 
ефекти будуть особливо непри-
ємними людям в умовах жорсткої 
економії.

Крім того, країна, яка виграє 
конкурс, має приймати гостей у 
себе на батьківщині, а це величезні 
витрати.

У свою чергу Кіпр повідомив, 
що участь у конкурсі виявиться 
для країни провокаційним момен-
том, у той час як населення про-
сять міцніше затягти пояси. 

Російський співак Філіп Кірко-
ров розкрив одну з таємниць, 

які оточують народження двох 
його дітей. Артист розповів, хто є 
хрещеною його доньки Алли-Ві-
кторії. Нею виявилася московська 
бізнес-леді 45-річна Наталія Єфре-
мова. 

Наталя вперше засвітилася на 
людях на новорічній зйомці «Різд-
вяних зустрічей» Алли Пугачової, 
які відбулися 9 грудня у Москві. 
Її поява стала однією з найбільш 
обговорюваних новин концерту. 
Адже до цього Кіркоров усіляко 
приховував особистість жінки, яка 
фактично стала другою матір’ю 
для його однорічної доньки.

Як відомо, обидві дитини ви-
конавця з’явилися на світ від різ-
них сурогатних матерів. Але щоб 
не обділяти малюків жіночою ува-
гою, Кіркоров вирішив залучити 
до виховання одну зі своїх близь-

ких подруг. Коли співак запропо-
нував подружці бути хрещеною 
його новонародженої донечки, На-
таля одразу погодилася.
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Греція та Кіпр відмовилися від 
«Євробачення-2013»

Кличко вийшов у світ                
із новою подружкою 
36-річний чемпіон світу з боксу Володимир Кличко 
днями вийшов у світ із 37-річною американською 
актрисою, фотомоделлю та дизайнеркою Кіморою 
Лі Сіммонс. Після того, як Володя розійшовся з 
голлівудською акторкою Хейден Пенетьєррі, йому 
закидали багато романів. Утім, усі вони були лише 
чутками. Але днями боксера бачили разом із Кімо-
рою Лі Сіммонс. Парочка з’явилася на презентації 
парфумів у Лос-Анджелесі та ніжно обіймалася, 
позуючи фотографам. 

Наталя Могилевська не має 
сил і бажання на нові романи
Українська співачка Наталка Могилевська зізналася, 
що після своїх останніх стосунків із Єгором Доліні-
ним не має сил заводити новий роман. Розповіда-
ючи про те, які події відбуватимуться у неї взимку 
та чи вдасться їй відпочити, виконавиця сказала, 
що наразі поринула з головою у будівництво студії, 
на Новий рік дасть концерт у «Буковелі», а якщо 
кудись і поїде, то тільки по роботі. Романтичних по-
дорожей співачка не планує. 

Сергій Лазарєв судитиметься 
з соцмережею «ВКонтакте»
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Зеленський працевлаштовує 
чужих дружин 

Алла Пугачова повернулася на сцену заради «Різдвяних зустрічей»

Примадонна російської естради 
Алла Пугачова влаштувала своє 

повернення на традиційних «Різдвя-
них зустрічах», повідомляє ТСН.

Як завжди, співачка зібрала най-
кращих друзів і найпопулярніших 
артистів. Сама ж легенда естради 
поки що худне і вражає новими сук-
нями й образами.

Російська зірка вразила глядачів 
тонкою талією і оновленим в ізра-
їльських лікарнях голосом. Лоліта 
Мілявська не приховувала свого за-
хоплення фігурою та стрункими но-

гами Алли Борисівни.
На ці «Різдвяні зустрічі» Пуга-

чова не запросила Йосипа Кобзона, 
Валерія Леонтьєва, Софію Ротару, 
Миколу Баскова. 

До слова, Світлана Лобода стала 
єдиною українкою, яка цього року 
співала на влаштованому Пугачовою 
вечорі. Примадонну вразила її пісня 
«40 градусів».

«Коли я отримала запрошення 
від Алли Борисівни, то була приємно 
здивована та спантеличена», — каже 
Лобода. 


