
На початку березня на телеканалі 
СТБ стартував проект «Холостяк-3». 
Його герой, 28-річний пластичний 
хірург Андрій Іскорнєв, любить ак-
тивний екстремальний відпочинок, 
є справжнім професіоналом і навіть 
фанатом своєї справи. І наречену 
собі шукає амбітну та цілеспрямо-
вану, яка знає, чого хоче в житті. 

— Ми завжди хочемо зустріти 
розумницю, красуню, — розповідає 
Андрій, — з фігурою, з поступливим 
характером, господиню, а в резуль-
таті одружуємося на... (сміється). У 
мене завжди, коли спілкуюся, є якесь 
внутрішнє відчуття, по дорозі нам 
із цією дівчиною чи ні. Якщо вини-
кає взаємний інтерес, то вже зовсім 
не важливо, чи вміє вона готувати 
борщ. Але я знаю, що зі мною має 
бути амбітна жінка, яка чітко усві-
домлює, чого хоче досягти у житті. 

— Важко було відмовляти пре-
тенденткам на ваше серце, які в 
процесі проекту «вибували з гри»? 

— Так, дуже. І що далі, то склад-
ніше. Коли дивишся у вічі та розу-
мієш, що, незважаючи на симпатію, 
ця дівчина не буде разом із тобою і 
прямо зараз їй доведеться полиши-
ти острів і їхати в аеропорт, стає 
дуже сумно. Я навіть співробітників 
звільняю з меншими енерговитрата-
ми. 

— Наскільки серйозним буде 
для вас вибір, який зробите в про-
екті «Холостяк»? Відразу одружи-
теся? 

— Одразу побратися — це бути 
засліпленим пристрастю, і я роз-
цінюю це як дурний вчинок. Сім’ї 
з такого шлюбу не вийде. Тому ми 
підійдемо до цього кроку виважено. 
Адже доленосні рішення завжди ви-
магають часу на їх прийняття. 

— Ви страждали через нещасне 
кохання чи зради? 

— Страждав. Але я не хочу про 
це розповідати... 

— Перша любов у вас була щас-
ливою чи ні? 

— Спочатку дуже щасливою. За-
ради неї я навіть пішов із дому, і ми 
почали жити разом. Вона мене ба-
гато в чому і виховала. Це були такі 
прекрасні стосунки, що досі, коли 
натрапляю на наші спільні фотогра-
фії, поринаю у спогади. Закінчилося 
все невеликою драмою, але так, ма-
буть, треба було. Якби цього не ста-
лося тоді, у 18 років, то все було б не 
так, як зараз. 

— Ви багато чого досягли у сво-

їй професії для своїх років. Завдя-
ки чому? 

— Коли людина закохана в свій 
фах, то вона просто не може не до-
сягти успіху. Я обожнюю те, що ро-
блю. Навіть не стільки я, скільки моя 
команда лікарів та інших фахівців. 
Мене навчили ніколи не зациклюва-
тися на моментах успіху та завжди 
думати про майбутнє, не озираю-
чись назад. Є ті, хто збирає антиква-
ріат, а є ті, хто обожнює все нове, як 
і я. Моє життя — це вектор. Продо-
вжую вчитися, вдосконалюватися. 

— До яких кар’єрних горизон-
тів прагнете тепер? 

— О, їх багато. Мені хотілося б 
зробити так, щоб пластична хірур-
гія в нашій країні вийшла на між-
народний рівень за якістю надання 
послуг. Причому ми вже все роби-
мо не гірше, просто все одно люди 
чомусь летять у Лос-Анджелес. Ось 
моя глобальна місія в професійному 
покликанні. 

— А яким бачите своє особисте 
життя років за 20? 

— Я точно буду хірургом. Літа-
тиму собі спокійненько на операції 
в різні точки світу. Виховуватиму ді-
тей, повчатиму дружину, бурчатиму 
на садівника та рано лягатиму спати 
(посміхається).

— Які риси вашого характеру 
переважають? 

— Упертість. Це вам головний 

режисер шоу підтвердить. У мене, 
як і у будь-якої людини, ціла палі-
тра рис. Завжди цікавіше послухати 
думку когось збоку. 

— Як пластичний хірург ви 
працюєте з багатьма знаменитос-
тями зі світу шоу-бізнесу. Важко 
ладнати з ними? 

— Якщо зірка — професіонал, то 
працювати з такою людиною одне 
задоволення. Ви просто забуваєте в 
якийсь момент, що перед вами «се-
лебріті». А якщо це примхлива одно-
денка, то доводиться показати, хто 
в домі хазяїн. У мене це швидко. Я 
кажу, що тут я зірка, а тому закрива-
ємо рот і робимо так, як кажу я (по-
сміхається). 

— А як ви взагалі сходитеся з 
людьми: легко чи тримаєте всіх на 
відстані? 

— По-різному, залежить від 
енергії, яку людина надсилає. З ки-
мось моментально вже базікаємо 
про тисячу дрібниць, а з кимось, 
навпаки, думаєш, що сказати, як 
пожартувати. Спілкуюся з величез-
ною кількістю людей, тому зможу 
підтримати будь-яку бесіду. Проте 
життя навчило відразу казати дея-
ким людям «ні». Так буває і з паці-
єнтами. Якщо розумію, що контакт 
не відбувається, то кажу: «Боюсь, у 
мене не вистачить кваліфікації вам 
допомогти». 

Спілкувалася Лариса РЯБЕНКО 

Співачка Віра Брежнєва вкотре 
стала найсексуальнішою жін-

кою. Цього разу білявка отримала 
нагороду в рамках премії росій-
ського чоловічого журналу Maxim 
за найгостріші жарти. 

«Я дуже рада, що одержала 
премію за своє почуття гумору, бо 
коли говорити про все серйозно, 
то можна збожеволіти», — заяви-
ла Брежнєва під час вручення на-

городи. 
Додамо, що на церемонію Віра 

прийшла в обтислому чорному 
платті від Вікторії Бекхем. «Не 
можу сказати, що Бекхем робить 
відверто сексуальні наряди, проте 
вони максимально підкреслюють 
усі принади», — зауважила попу-
лярна співачка. 

Нагадаємо, торік Віру визнали 
найсексуальнішою актрисою Росії.

У Росії Віру Брежнєву визнали 
найсексуальнішою жартівницею 

Хелен Міррен очолила рейтинг 
найстильніших знаменитостей, яким за 50 

Золотухін просив 
поховати його 
на Алтаї 

Англійська актриса Хелен Міррен 
очолила рейтинг найстильніших 

знаменитостей, яким 50 і більше ро-
ків. Топ-50 зірок, які, незважаючи на 
вік, не втратили відчуття стилю й 
дадуть фору багатьом молодим мод-
никам, склало видання The Guardian. 

До списку потрапили актори, музи-
канти, політики та громадські діячі. 
На верхівці рейтингу найстильні-
ших опинилася 67-річна власниця 
«Оскара» Хелен Міррен. 

На думку видання, актриса до-
водить, що коли тобі за 50, то це не 
означає, що ти маєш вдягатися сухо 
і стримано. Водночас Міррен знає 
межу й у яскравому вбранні не ви-
глядає гротескно. 

У топ-50 відзначили й чинно-
го президента США Барака Обаму. 
51-річний чоловік виглядає елегант-
но й завжди вбирається так, щоб гід-
но виглядати поряд зі своєю стиль-
ною дружиною Мішель. 

Британська королева Єлизаве-
та II у свої 86 не зраджує порядку й 
акуратності в одязі. Вона відома тим, 
що підбирає вбрання й аксесуари за 
кольором: часто все — від капелюш-
ка до взуття — одного відтінку. 

До рейтингу також увійшли 
52-річна актриса Джуліанн Мур, 
52-річна кінозірка Тільда Свінтон, 
69-річна акторка Катрін Деньов. 

Артиста Валерія Золотухіна 
поховають 5-го квітня на 

Алтаї, де він народився, на те-
риторії побудованого ним храму 
Покрови Пресвятої Богородиці 
в селі Бистрий Істок. За словами 
друзів актора, саме такою була 
його остання воля. 

Валерій Золотухін помер ми-
нулої суботи вранці на лікарня-
ному ліжку в Російському цен-
трі рентгенорадіології. Актору 
був 71 рік. На початку березня 
у нього діагностували пухлину 
мозку. Через стан здоров’я ар-
тисту довелося залишити посаду 
художнього керівника Театру на 
Таганці, яку Валерій Сергійович 
обійняв після Юрія Любимова 
влітку 2011 року. Через трагедію 
театр скасував заплановані на 
ці вихідні спектаклі. Найбіль-
ше актор запам’ятався глядачам 
ролями у фільмах «Бумбараш» і 
«Нічна варта».
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Тарас Тополя не ревнує Альошу 
до її колишнього чоловіка 

Соліст гурту «Антитіла» Тарас 
Тополя заявив, що без ревно-

щів ставиться до співпраці спі-
вачки Alyosha з її колишнім ци-
вільним чоловіком і продюсером 
Вадимом Лисицею. 

«Олена працює зі своїм продю-
сером уже давно, але я спокійний, 
бо не ревнивий і ніколи не ставлю-
ся до коханої, як до своєї власності, 
— каже Тарас. — Знаю: якщо люди-
на захоче піти, то ревнощі, істерики 
та скандали її не втримають, тому 
між нами дуже довірливі стосун-
ки. Я навіть не замислювався над 
тим, щоб стати продюсером своєї 
дружини. Так, іноді можу подавати 

якісь ідеї щодо розвитку проекту, 
але я занадто творча людина, щоб 
братися за продюсування. Це не 
моє, чесно». 

Нагадаємо, Alyosha та її про-
дюсер Вадим Лисиця кілька років 
прожили в громадянському шлюбі, 
пара розбіглася задовго до виступу 
співачки на «Євробаченні». А ось 
її нового обранця та батька їхньої 
майбутньої дитини Тараса Тополю 
журналісти часто називали бабієм. 
Сам лідер групи «Антитіла» на-
зивав своє життя до знайомства з 
Оленою вільним і сповненим пре-
красних романтичних історій, сек-
суального та духовного досвіду. 

«Міс Україна – 2013» стала студентка-
іконописець із Прикарпаття 

Переможницею конкурсу «Міс 
Україна – 2013» стала 21-річ-

на представниця Івано-Франків-
ська Анна Заячківська. Вибирали 
першу красуню країни в готелі 
Fairmont у Києві. До речі, щоб по-
трапити у фінал, недостатньо було 
перемогти в регіональному кон-
курсі краси. Дівчатам довелося 
пройти додаткові кастинги. 

Ведучим «Міс Україна – 2013» 
був резидент Comedy Club Олек-
сандр Ревва, а до складу журі 
ввійшли знамениті моделі Адріана 
Ліма й Ірина Шейк. Окрім того, 
гостями на заході були світська ле-
виця Періс Хілтон і голлівудський 
актор Жан-Клод Ван Дам. 

Анна навчається на четвертому 
курсі Прикарпатського національ-
ного університету імені Стефани-
ка на художньому факультеті й 
освоює спеціальність «Іконопис». 
Крім того, пише поезію й автор-
ські пісні, ходить у театральну сту-
дію, плаває. 

За словами красуні, вона довго 
не могла повірити у свою перемогу. 
«Коли почула своє ім’я з префік-
сом «міс», тремтіння пробігло по 
всьому тілу, хотіла вщипнути себе 
і перевірити, чи не сниться мені 
все. Кілька хвилин не могла при-
йти до тями, дівчата питали: «Що 
з тобою? Чому ти не реагуєш?!». А 
я просто не вірила!» — згадала ді-
вчина. 

Аня зізналася, що про цю пере-

могу мріяла з дитинства. «Скільки 
себе пам’ятаю, обожнювала диви-
тися по ТБ різноманітні конкурси 
краси, музичні змагання, як-от 
«Євробачення». Щоразу уявляла 
себе на місці переможця. Мріяла, 
що це я стою на сцені, фантазува-
ла, як дивляться на мене мільйони 
очей телеглядачів», — розповіла 
переможниця. 

До слова, це вже не перший 
тріумф Анни у конкурсі краси. То-
рік вона одержала титул «Княгиня 
Прикарпаття». 

Шоубіз

Лідера гурту Queen зіграє 
скандальний Саша Барон Коен  
У Голлівуді знімають біографічну стрічку про соліста 
гурту Queen Фредді Мерк’юрі. У фільму поки немає 
офіційної назви, проте відомо, що самого Фредді 
зіграє Саша Барон Коен, що відомий за скандальни-
ми фільмами «Борат», «Бруно», «Диктатор». Актриса 
Блейк Лайвлі гратиме подругу Фредді Мері Остін. 
Режисером стрічки стане автор оскароносних кіно-
стрічок «Король говорить!» і «Знедолені» Том Хулер, 
а автором сценарію виступить не менш відомий 
сценарист Пітер Морган. 

Огневич виступить              
під номером сім 
Стали відомі порядкові номери виступів артистів 
у двох півфіналах конкурсу «Євробачення-2013» 
у місті Мальме. Українська конкурсантка Злата 
Огневич співатиме сьомою. За результатами 
першого жеребкування, яке відбулося 17 січня, 
країни-учасниці були розподілені між двома пів-
фіналами. Україна вперше за всю історію участі в 
«Євробаченні» потрапила до першого півфіналу. 

Холостяк Андрій ІСКОРНЄВ: 

Зі мною має бути амбітна дівчина, 
яка знає, чого хоче в житті 


