
Рік, що минає, ознаменувався 
справжнім «бебі-бумом» як серед 
вітчизняних, так і серед зарубіжних 
зірок. Цього разу чимало співаків, 
акторів, продюсерів стали щасли-
вими батьками. Хтось радів появі 
первістків, а хтось ставав багатодіт-
ною родиною. 

У січні 2012-го відразу дві зір-
ки світового масштабу — Бейонсе і 
Наталі Орейро — стали мамами. У 
Бейонсе в перші дні нового року на-
родилася дівчинка. Доньку назвали 
Айві Блю Картер. Поп-діва та її чо-
ловік, репер Jay-Z, орендували цілий 
поверх в одному з корпусів лікарні 
за 1,3 мільйона доларів. Пара зроби-
ла все можливе, щоб захистити себе 
та свою дитину від уваги папараці: 
в корпусі, де лежала Бейонсе, був 
уведений жорсткий пропускний ре-
жим, від працівників лікарні навіть 
вимагали здавати мобільні на вході 
до медзакладу. 

Пологи аргентинської актриси, 
зірки серіалу «Дикий ангел», Наталі 
Орейро приховували не так ретель-
но. Жінка також народила свою пер-
шу дитину — хлопчика на ім’я Мер-
лін Атауальп. 

Не таким багатим на «зіркових» 
малюків був лютий. На початку мі-
сяця стало відомо, що соліст гурту 
«Корні» Олександр Бердников став 
татом удруге — дружина народи-
ла чоловіку спадкоємця. А у колеги 

Олександра по сцені — російської 
співачки Жасмін — народилася до-
нечка. Крихітку назвали Маргари-
тою — на честь матері виконавиці. 

Першого весняного місяця ле-
лека завітав до восьми зірок. Най-
більше резонансу викликала поява 
другої дитини у власниці конкурсу 
«Міс Україна-Всесвіт» Олександри 
Ніколаєнко та її 76-річного чолові-
ка-мільярдера Філа Раффіна. У пари 
з величезною різницею у віці це вже 
друга дитина. Два роки тому укра-
їнка народила чоловіку спадкоємця 
— сина Річарда. У 2012-му ж Саша 
знайшла у капусті донечку, яку пла-
нує вперше показати, коли їй випо-
вниться п’ять рочків. 

Поповнення в березні відбулося 
й у сім’ї української співачки, екс-
учасниці гурту «ВІА Гра» Надії Мей-
хер. Жінка народила доню. 

Проте справжній фурор у пре-
сі викликала поява внучки у росій-
ської примадонни — Алли Пуга-
чової. Її не менш знаменита донька 
Крістіна Орбакайте народила донь-
ку. Пологи пройшли в одній із аме-
риканських клінік у Маямі. 

Рекордним за появою хлопчи-
ків став квітень. Синочок з’явився 
у секс-символа Росії Евеліни Бльо-
данс. 43-річна актриса і телеведуча 
лише згодом повідомила, що її ма-
люк побачив світ не зовсім здоро-
вим. Семен народився з відхилен-
ням — синдромом Дауна. Акторка 
запевняє, що, попри всі негаразди, 
вона дуже щаслива. 

Останній день травня став ра-
дісним для ведучої Анфіcи Чехової 
і її громадянського чоловіка. Зірка 
повідомила в своєму блозі, що на-
родила хлопчика й у такий спосіб 
покращила демографічну ситуацію 
в країні. Малюка охрестили Соломо-
ном Гурамовичем Баблішвілі. 

А от перший літній місяць був 
не таким щедрим на зіркових малят. 
Але викликав чимало галасу в пре-
сі, а все тому, що саме в червні 2012 
року в неодруженого поп-короля 
російської естради Філіпа Кіркоро-
ва народився син. Кіркоров оголо-

сив цю новину прямо зі сцени під 
час концерту, чим шокував увесь 
зал. Нащадка співаку подарувала, 
як і першу донечку, також сурогатна 
матір. Хлопчика Філіп назвав Мар-
тіном. 

Липень запам’ятався всім при-
хильникам російської акторки Оль-
ги Кабо. Останнього дня місяця 
44-річна акторка вдруге стала ма-
мою. Малюка назвали Віктором — 
на честь дідуся батька дитини. 

Ще одна російська актриса те-
атру і кіно, зірка серіалу «Інтерни» 
Світлана Пермякова вперше стала 
мамою — жінка народила доньку. 
Для 40-річної акторки це довгоочі-
кувана дитина. Батьком новонаро-
дженої Варі став 24-річний директор 
Світлани. 

Наступного ж року планує стати 
мамою латиноамериканська співач-
ка Шакіра. Російська виконавиця 
Жанна Фріске підтвердила, що вона 
вже на 5-му місяці вагітності. Попо-
внення має з’явитись і у співака Бра-
янса Адамса. Подейкують, що знову 
вагітна американська співачка Дже-
сіка Сімпсон. Акторка Оксана Акін-
шина також нещодавно прийшла на 
світський захід із гарненьким окру-
глим животиком. Має народитися 
спадкоємець і у королівській родині: 
герцогиня Кембриджська на 13-му 
тижні вагітності. Дружина Безру-
кова має подарувати актору спад-
коємця. Російська артистка Марина 
Александрова також підтвердила 
свій цікавий стан. 

Російська телеведуча Ксенія 
Собчак, схоже, таки розійшла-

ся з опозиціонером Іллею Яши-
ним. Адже днями Ксюшу бачили 
разом із актором Максимом Вітор-
ганом. Собчак разом із Віторганом 
та його 10-річним сином прийшли 
на прем’єру мультфільму. 

Цікаво, що ще на початку лис-
топада Ксюша святкувала свій 
день народження у Марокко з Іл-
лею Яшиним. А вже 30 листопада 
її бачили разом із Віторганом в ае-
ропорту «Шереметьєво» — Ксенія 
і Максим реєструвалися на рейс до 
Санкт-Петербурга. 

Потім пара прийшла разом 

на святкування дня народжен-
ня редактора радіостанції «Ехо 
Москвы» Олексія Венедиктова. 
Додому Віторган і Собчак поїхали 
теж разом.

І ось тепер зіркова парочка вже 
не ховається від преси. До кіно-
театру Собчак і Віторган увійшли, 
тримаючись за руки. Зручно роз-
ташувалися на м’яких диванах в 
очікуванні сеансу та щось весело 
обговорювали. Максим обнімав 
Ксенію за талію та ніжно поправ-
ляв волосся в неї на лобі. Подивив-
шись мультик, пара пішла з кіно-
театру також разом.

Ксенія Собчак не приховує стосунки 
з актором Максимом Віторганом

Руслана Писанка таємно вийшла заміж 
і вирушила у медовий місяць 

Всі сукні учасниць гурту «ВІА Гра» стануть 
власністю Костянтина Меладзе 

47-річна українська теледіва 
Руслана Писанка, за словами 

її друзів, нещодавно вийшла заміж 
і зараз із новим чоловіком насо-
лоджується медовим місяцем. Про 
це проговорилася її подруга Радмі-
ла Щеголєва, більш відома як Геля 
з «СВ-шоу», пише «ТСН-Гламур». 

Друзі Руслани кажуть: «У них 
медовий місяць». Також вони роз-
повіли, що з майбутнім чоловіком 
Писанка зустрічалася кілька років, 

але зайвого про нього не говорила 
і на весілля не запрошувала. «Імені 
її чоловіка я не пам’ятаю, але знаю, 
що він — не з Києва і далекий від 
шоубізу, здається, у нього свій біз-
нес», — поділився актор Володи-
мир Горянський.

«Руся не любить, коли хтось 
втручається в її особисте життя, 
навіть я, її подруга, не знала, що 
вона знову вийшла заміж», — зди-
вувалась актриса Ольга Сумська.

Співачка Єва Бушміна, яка не-
вдовзі стане сольною вокаліст-

кою, зізналася: після того, як гурт 
«ВІА Гра» припинить своє існуван-
ня, всі сукні перейдуть у власність 
Меладзе.

Учасницям останнього складу 
гурту — Альбіні та Єві — дове-
деться попрощатися навіть із но-
ворічними костюмами, які спеці-
ально для них нещодавно пошили 
українські дизайнери. 

Шикарні шифонові сукні та 
пояси ручної роботи виконані в 
класичному стилі. Їхню вартість 
Бушміна не називає, просто каже, 
що дуже дорогі. Востаннє «ВІА 
Гра» вийде у цих сукнях на сцену в 
новорічну ніч — у Москві. 

«Можливо, колись Костянтин 
Меладзе зробить таку вистав-
ку костюмів, починаючи з 2000 
року», — припускає Єва.
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У 40 років Пермякова вперше стала 
мамою

Жасмін народила донечку

14

2012 рік став рекордним із появи 
дітей у зіркових родинах 

Крістіна подарувала Пугачовій онучку

Тіло Олександра Пороховщикова ексгумують, щоб зробити 
генетичну експертизу 

Тіло Олександра Пороховщикова 
ексгумують. На його багатоміль-

йонний спадок претендує ще одна 
грузинська сім’я. 

Сім’я Барабадзе поки вважається 
основними спадкоємцями Порохов-
щикова. Згідно зі свідоцтвом про на-
родження, батьком актора був Шалва 
Барабадзе. 16 грудня саме Барабадзе 
повинні були набути прав володіння 
всім майном артиста — трикімнат-
ною квартирою на проспекті Миру, 
двокімнатною — на Комсомольсько-
му проспекті, дачами в Підмосков’ї, 
автомобілем і банківськими рахун-
ками. 

Але за день до цього адвокат по-
відомила, що з’явилися ще претен-
денти на спадок. Сім’я Шанідзе вима-
гає генетичної експертизи, а значить, 
і ексгумації тіла Олександра Поро-
ховщикова.

Сім’я Шанідзе теж живе в Тбілісі, 
неподалік від Барабадзе. Три сестри 
не раз заявляли, що саме їхній рідний 
дядько Шота Шанідзе — біологічний 
батько Пороховщикова. В якості до-
казу Шанідзе показують фотографію, 
на якій нібито рукою Галини Поро-
ховщикової написано зізнання, що 
сина Олександра вона народила від 
Шоти Шанідзе. 

Спадок померлого актора оціню-
ється в 50 мільйонів рублів. Це дача 
на Рубльовці, дві квартири в Мо-
скві та дві машини. За неофіційною 
інформацією, у артиста, можливо, 
залишилися рахунки за кордоном 
— спадок заможних родичів із боку 
матері. 

Нагадаємо, Олександр Поро-
ховщиков помер у лікарні 15 квітня 
цього року. Від 73-річного актора до 
останнього приховували трагічну 
новину про самогубство дружини 
Ірини. За словами джерела в медза-
кладі, смерть актора настала в ре-
зультаті зупинки серця. 

Стоянов вирішив знімати «Городок» 
без Олейникова

Російський шоумен Юрій Сто-
янов поділився планами щодо 

майбутнього програми «Городок», 
яку знімав разом зі своїм покій-
ним товаришем Іллею Олейнико-
вим. Артист вирішив продовжити 
зйомки заради друга. 

Нагадаємо, Ілля Олейников 
помер на 65-му році життя 11 лис-
топада. Він отримав популярність 
як творець і актор програми «Го-
родок», яку запустив у 1993-му 

разом із Юрієм Стояновим. Пові-
домлялося, що причиною смерті 
гумориста стала невиліковна хво-
роба легенів. 

Колега Олейникова за про-
грамою «Городок» Юрій Стоянов 
відзначав, що його друг до остан-
нього дуже серйозно ставився до 
роботи.

Що буде з «Городком» після 
смерті його автора, ніхто не знав. 
Сам Стоянов досить туманно за-
являв: «Мені більше нема об чию 
голову битись (як у початковій за-
ставці передачі)». 

Натомість значно змістовніше 
він повідомив про свої плани — 
Стоянов хоче зняти фільм, при-
свячений померлому другові. 

Однак, за останніми даними, 
проект усе ж буде існувати. Зо-
крема, щоб увічнити пам’ять про 
артиста. Кажуть, це буде зовсім 
інакший «Городок», понад те, нова 
передача матиме іншу назву. 

Шоубіз

Санта Дімопулос виїжджає 
до Лондона
Колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Санта Дімопу-
лос, яка оголосила про початок сольної кар’єри, 
очевидно, вирішила розпочати її за кордоном. 
Співачка повідомила про свої плани на сторінці в 
соціальній мережі. Окрім радісного «Я виїду жити 
в Лондон!)))», більше нічого про свій імовірний 
переїзд сексапільна Санта не написала. Тож наразі 
невідомо, коли саме дівчина поїде до столиці 
Англії та чи надовго.

Гвінет Пелтроу визнали 
найкраще вдягненою 
знаменитістю
Видання Forbes склало рейтинг найстильніших пред-
ставниць Голлівуду 2012 року. Очолила список най-
краще вдягнених голлівудських красунь Гвінет Пелтроу. 
Момент, коли вона ступила на червону доріжку цього-
річної церемонії «Оскар» у білій сукні від Тома Форда, 
став справжньою подією. Саме тому актрису визнали 
найстильнішою жінкою цього року.

Новоспечена матуся Бейонсе

Сина Кіркорову народила сурогатна 
матір


