
Співачка з Ужгорода Йолка, яку 
назвали найкращою виконавицею 
2012 року, зізнається, що багато 
часу проводить у соцмережах, 
спілкуючись зі своїми прихильни-
ками. Але вона не вважає, що якісь 
дрібниці з її життя варті уваги преси 
та можуть бути цікавими її фанам. 
Тому намагається бути обережною 
у висловлюваннях, щоб не бовкну-
ти зайвого. Також Ліза Іванців, як 
насправді звуть Йолку, буває агре-
сивною та крикливою і не дозволяє 
курити на своїх концертах. 

Якщо згадати, якою Йолка була 
на початку своєї кар’єри, та подиви-
тися на неї зараз, то це дві різні лю-
дини. Раніше вона була «пацанкою» 
у широких штанях, а стала елегант-
ною та жіночною леді. 

— Мені самій захотілося змін, — 
каже співачка. — Причому не тільки 
зовнішніх. Тому що людина, розви-
ваючись, дорослішаючи, починає 
по-іншому виглядати. Але це зовсім 
не означає, що та колишня голомоза 
дівчинка кудись зникла. Ні. Понад 
усе на світі мені подобається змі-
нюватися. Спочатку я в джинсах, а 
потім — бац! — і кардинально, до 
невпізнання, інша: сукні, вишукані 
зачіски. Дехто обурюється: «Як ти 
можеш? Це так не схоже на тебе!». 
Ні, чуваки, це я. Зла, агресивна, су-
тула, криклива. І в той же час усміх-
нена, життєрадісна, любляча, — за-
уважує Йолка. 

Щодо побуту, то для Лізи голо-
вне, щоб було тепло і тихо. 

— Я різне бачила і, скажу чесно, 
не стала б повертатись у деякі готе-
лі, де колись зупинялася, — ділить-
ся артистка. — Точно не хочу жити 
в холодних номерах. Дірку в підлозі 
замість нормальної душової кабіни 
теж не сприймаю. В іншому ставлю-
ся до побуту досить спокійно, бага-
токімнатні хороми не обов’язкові 
— мені всього лише потрібне тепле, 
тихе, затишне приміщення, тому що 
відчуття «я в будиночку» ціную най-
більше. 

Йолка каже, що не завантажує 
себе концертами настільки, щоб не 
мати часу на життя, спілкування та 
розваги. 

— Порівняно з іншими у мене 
купа вільного часу. Одного разу чіт-
ко усвідомила, що всіх концертів не 
заспіваєш і всіх грошей не заробиш. 
Тому в мене достатньо відпочинку. 
Я навмисно складаю собі такий гра-
фік, щоб встигати жити, — ділиться 
зірка. — Не збираюся, виходячи на 
сцену, недолюблювати тих, для кого 
співаю, фальшиво посміхатися та 
зображати величезну радість. Не 

хочу раптом зупинитися в 50 років і 
зрозуміти, що життя пройшло повз. 
Хочу сумувати за своєю роботою, 
кайфувати від кожного виходу на 
сцену… — зауважує Йолка. 

Також співачка впевнена, що ко-
лись зможе знайти час і на сім’ю та 
дітей. А ще з теплом згадує своє рід-
не місто Ужгород. 

— Ужгород за атмосферою мало 
змінився відтоді, — каже. — Пер-
ший спогад про місто — моє улю-
блене озеро, куди ми з татом ходи-
ли гуляти, коли мама влаштовувала 
прибирання. Батько брав мене за 
руку, і ми йшли, дорогою він роз-
повідав неймовірні історії про кос-
мос, Сонце, планети. Коли стала 
старшою, пам’ятаю, як ми ловили 
на татовому приймачі західні раді-
останції — угорські, словацькі. Я 
росла на правильній музиці, попри 
те, що ще існував Радянський Союз 
і «глушилки» працювали на повну 
потужність. 

У школі Ліза була відмінницею, 
поки не почала грати у місцевій ко-
манді КВК. Цікаво, що, на відміну 
від своїх однолітків, Йолка не зби-
рала постери та вирізки з журналів 
про улюблених артистів. 

— Мені було важливо слухати 
їхню музику, а знати про їхнє жит-
тя я ніколи не хотіла й автографи не 
брала, — зізнається. — У нашому 
місті було багато концертів різних 
артистів, нерідко виникала можли-
вість потрапити за лаштунки, але я 

ніколи не розуміла навіщо. Може, 
тому мені досі дивно, що деякі люди 
хочуть дізнатися про мене все. Я цю 
інформацію видаю дуже скупо, до-
зовано, не люблю втручання у своє 
життя. 

Сама вона не приховує, що є ак-
тивною користувачкою соцмереж, 
хоча і не дуже відвертою. У спілку-
ванні обережна, бо добре розуміє: 
за нею спостерігають сотні людей. 
Зі шкідливих звичок у житті Йолки 
залишилася лише кава. І хоча зараз 
вона стала вживати кофеїну набага-
то менше, відмовитися від нього на-
завжди не може. 

— А щодо алкоголю та нікотину, 
то не вважаю, що це спосіб розсла-
битися, — каже співачка. — У мене 
особисто жодних поліпшень від цьо-
го в житті не відбувається, от я і не 
п’ю, — і додає, що на своїх концертах 
просить не курити. 

А в цілому Ліза Іванців, яка при-
їхала з Ужгорода до Білокам’яної і 
підкорила її, задоволена життям. 

— Я дуже щаслива людина, і у 
мене зараз усе чудово. Я дійсно можу 
відпочити, коли хочу, і злітати, куди 
заманеться, — з цим проблем немає. 
Але найголовніше — навколо мене 
люди, яких я неймовірно люблю! Це 
найкращі люди в світі. Я не подару-
нок, чесно зізнаюся. Зовсім не пода-
рунок. А вони мене люблять, — ра-
діє Йолка. — І ще: можу дозволити 
собі розкіш не спілкуватися з тими, 
хто мені неприємний. 

Чергове змагання, яке Олек-
сандр Педан і Сергій Притула 

затіяли у своєму «Педан-Притула 
шоу», закінчилося плачевно. Після 
того як зірки вирішили пробігтися 
босоніж по розпеченому вугіллю, 
їм довелося викликати «швидку 
допомогу». 

Виявилося, що опіки, які отри-
мали ведучі, завдали їм чималої 
шкоди. І якщо Притула після дво-
денної перерви зміг повернутися 
до роботи і приїхати на плануван-
ня майбутнього ефіру, то Педан 
залишився в лікарні. Олександру 
поставили діагноз — «опік лівої 
ступні третього ступеня». «Я не 
можу стати на ногу — боляче, — 
поскаржився шоумен по телефону. 

— Лікар прописав курс антибіоти-
ків: на ступні пішло зараження». 

Олександр Педан на зйомках шоу отримав 
серйозні опіки 

Зірка «Інтернів» у декреті схудла 
та погарнішала 

Від важкої хвороби помер чоловік Тіни 
Кароль 

Зірка серіалу «Інтерни» Світлана 
Пермякова розпочинає працю-

вати після декрету. Її доньці Варі 
вже дев’ять місяців, а зіркова ма-
туся схудла, погарнішала та готова 

до роботи на телебаченні. У своє-
му Twitter Світлана показала себе 
оновлену, дочку та чоловіка, від 
якого народила. 

Нагадаємо, зірка «Інтернів» 
народила у липні минулого року. 
Це перша дитина 41-річної актри-
си. Батьком дівчинки став 21-річ-
ний директор акторки Максим 
Скрябін. 

У Києві помер чоловік співачки 
Тіни Кароль Євген Огір. За ін-

формацією, кілька днів тому артист-
ка привезла чоловіка додому з Ні-
меччини — лікарі сказали, що вони 
більше не можуть нічим йому допо-
могти. В Огіра був рак шлунку. 

Наприкінці 2012 року в інтерв’ю 

Каті Осадчій Тіна Кароль зізнала-
ся, що рік був важким для неї через 
хворобу чоловіка. Співачка тоді роз-
повіла, що ситуація була настільки 
серйозною, що медики не давали 
жодних гарантій і одужання Євгена 
було справжнім дивом. 

Нагадаємо, що Тіна Кароль стала 
дружиною Огіра в січні 2008 року, а 
в листопаді у них народився син Ве-
ніамін. Познайомилися вони, коли 
Тіна прийшла до Євгена як до про-
дюсера. Євген згадував, що вона 
була у дуже незвичайному костюмі 
та відразу запала йому в душу. 

В інтерв’ю обоє неодноразово 
згадували про сімейне щастя, буду-
вали плани на життя. Останні роки 
Огір був продюсером Тіни Кароль, 
до роботи з нею він працював на ка-
налі «М1», зокрема в проекті «Твій 
формат». 
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Шоубіз

72-річна Свєтлична 
закохалась у 40-річного 
фотографа 
Кажуть, зірка радянського кіно Світлана Свєт-
лична, яка зіграла у фільмі «Діамантова рука», 
у свої 72 роки закохалася. Днями актрису по-
мітили на одному зі світських заходів під ручку 
з 40-річним фотографом Асланом Ахмадовим. 
Свого часу акторка Людмила Гурченко приїж-
джала до Києва з цим самим фотографом. Із ним 
у неї, за чутками, був роман. 

Елтон Джон помирився з Мадонною 
Зірки поп-музики Елтон Джон і Мадонна нарешті поклали край 
багаторічній ворожнечі. Як відомо, сер Елтон у 2002 році за-
явив, що пісня Мадонни до стрічки «Помри, але не зараз», стала 
«найгіршою з усіх мелодій «бондіани». У 2004-му він звинуватив 
колегу в тому, що та співає під фонограму. В 2012-му артист 
узагалі проголосив Мадонну «ярмарковою стриптизеркою». Її 
манеру рухатися на сцені критикував і чоловік Елтона Джона 
Девід Ферніш. Однак нещодавно вони зустрілися випадково у 
ресторані. «Вона прийняла наші вибачення, і ми заплатили за її 
вечерю. На цьому все закінчилося. Вона була фантастична», — 
поділився сер Елтон. 

Йолка: 

Екс-учасниця гурту «ВІА Гра» 
Санта Дімопулос розійшлася 

з київським бізнесменом Воло-
димиром Самсоненком через 
півроку після розкішного весіл-
ля в Італії. Ще до шлюбу Санта 
і Володимир часто публікували 
в соціальних мережах спільні 
фото. Але після розкішної цере-
монії одруження в італійському 
замку їх кількість різко змен-
шилася. Тим часом бізнесмен із 
задоволенням показує друзям 
фото нового автомобіля або 
знімки в оточенні красунь. 

Cпівачка зізналася, що вони 
вже кілька місяців не живуть 
разом. Причиною розлучення 
стало розчарування Дімопулос у 
чоловікові. 

Я навмисно складаю собі такий 
графік, щоб встигати жити 


