
Журнал Forbes порахував при-
бутки українських знамени-

тостей. Сумарні статки топ-25 зі-
рок сягнули $80 млн. 

Лідирує «Квартал 95». Цього-
річ Зеленський із друзями зароби-
ли близько $10 млн. 

Другий номер у списку — Свя-
тослав Вакарчук. У 2013-му разом 
із групою «Океан Ельзи» він віді-
грав концертний тур Україною. За 
оцінками Forbes, прибуток від про-
дажу квитків перевищив $6 млн. 

Третій — Володимир Кличко. 
Цього року він отримав найвищий 
гонорар за кар’єру — $17 млн за 
бій із Повєткіним. Четверте і п’яте 
місця посіли «Воплі Відоплясова» 
та «Потап і Настя», які за рік дали 
більше сотні концертів. 

Далі йдуть співачка Віра Бреж-
нєва, спортсмени Андрій Ярмо-
ленко, Євген Коноплянка й Олег 
Блохін. 

Замикає першу десятку поп-
виконавиця Ані Лорак. 

Співачка Надія Мейхер, яка ніколи 
не давала приводу сумніватись у 
своїй привабливості, впевнена, що 
річ не у розмірі грудей, а у харизмі. 
На думку Наді, декольте і довгі ноги 
не обов’язково є ознаками сексу-
альності, яка дається від природи. 

— Я росла сором’язливою ди-
тиною, — розповіла Надя. — Якщо 
треба було звертатися до сторонніх, 
страшенно ніяковіла та червоніла як 
помідор. Пам’ятаю, як мама виріши-
ла перевірити, курю я чи ні. Я тоді 
вчилась у класі шостому... І ось при-
ходжу після школи додому, а вона 
раптом упевнено так починає: «Від 
тебе пахне димом, а знайомі бачили 
тебе з цигаркою в роті! Зізнавайся, 
куриш?». Мені б обуритись, але я ж 
ні разу такого собі не дозволила, тож 
натомість почервоніла... Розкрила-
ся лише в перехідному віці, коли 
вступила до педагогічного училища 
і поїхала вчитися в інше місто. Там 
влаштувалася працювати хореогра-
фом у дитячий садок і паралельно 
вправлялась у танцювальній студії. 
Мабуть, танці й додали мені впевне-

ності, я навчилася любити своє тіло 
та себе саму, — поділилася співачка. 

За роки роботи у жіночому гурті 
та після тренерського досвіду в теле-
шоу, де обирали дівчат у нову «ВІА 
Гру», Мейхер зрозуміла, що сексу-
альність залежить не від зовнішнос-
ті. 

— Звичайно, сексуальність да-
ється природою. І не всім… — за-
значила артистка. — Я зіткнулася 
з великою кількістю дівчат, які, не 
будучи від природи сексуальними, 
намагалися щось таке зобразити. 
Сумне видовище: вульгарно, награ-
но, неприродно. Запевняю вас, сек-
суальність — це не обов’язково ве-
ликий бюст і довжелезні ноги. Буває, 
що в мініатюрній жінці з фігуркою 
підлітка її стільки, що ніякі моделі 
з великим бюстом і нігтя її не варті. 
На мій погляд, сексуальна харизма. 
Це жінка з поглядом, що зачаровує, 
яка сяє посмішкою, чуттєва, жіноч-
на, але при цьому сильна… Харизма 
— це дар богів, якщо її немає, глибо-
ке декольте не допоможе, — заявила 
Мейхер, у якої з декольте, до речі, 
все гаразд. 

На запитання про те, чи шкодує 
вона, що «ВІА Гра» вже у минулому, 
Надія відповіла: 

— Мені всього 31 рік, про що 
можна шкодувати? У мене сила-си-
ленна планів на майбутнє, я почала 
сольну кар’єру. Звичайно, одній про-
биватися непросто, складно з репер-
туаром, але коли знаєш, чого хочеш, 
легше рухатись уперед. На щастя, 
мій Міша мені в усьому допомагає. 

Я усвідомлюю, що мене завжди 
сприйматимуть як «ту чорненьку з 
«ВІА Гри». Не скажу, що це мене об-
ражає, що я чиню опір і намагаюся 
зробити так, щоб люди забули моє 
минуле. Ні, мені однозначно пощас-
тило, що я потрапила в цю групу. 

Надя також зауважила, що пере-
дусім почувається артистом, а вже 
потім — мамою і дружиною. Однак 
це не заважає їй встигати дбати про 
сім’ю. 

— Те, що в неї є чоловік, не озна-
чає, що жінка повинна забути про 
себе, про свої мрії та прагнення і си-
діти вдома, обслуговуючи благовір-
ного та дітей. Міша розумів, із ким 
пов’язує своє життя. Коли я кажу, 
що сповнена творчих планів і на-
самперед почуваюсь артистом (мені 
подобається це слово саме в чолові-
чому роді), це не означає, що вдома у 
нас хаос і малеча вже забула, як мама 
виглядає. Я багато часу приділяю до-
машнім, дуже люблю чоловіка та ді-
тей… Нехай я готую не щодня, зате 
смачно, — розповіла поп-діва. 

Вона також додала, що з Уржум-
цевим у неї рівноправні партнерські 
стосунки. 

— Я обожнюю свою професію, 
люблю працювати. І не через гроші, 
а тому, що подобається творчо роз-
виватися. Але щоб ви правильно 
зрозуміли, заробітки мене теж ці-
кавлять — я не сиджу в чоловіка на 
шиї. Працюю на телебаченні, беру 
участь у різних проектах, веду шоу... 
Я не з тих жінок, які живуть за прин-
ципом: усе твоє — моє, а моє — тіль-
ки моє! Ні, у нас усе спільне, я ж сама 
вмію заробляти, — запевнила Надя.

Як відомо, Михайло Уржумцев 
живе на два міста. В Києві у нього 
Надія з донькою Анею, а в Пітері — 
двоє дітей від попереднього шлюбу, 
з якими Мейхер іще не знайома. 

27 листопада російський актор 
Володимир Машков із роз-

махом відзначив своє 50-річчя в 
італійському ресторані. 

Розважав цього вечора за-
прошених Валерій Меладзе — він 
заспівав свої хіти, а зіркові гос-
ті танцювали до знемоги. Поруч 
із Володимиром цього дня була 
його четверта дружина Оксана. 
Незважаючи на чутки про роз-
лучення актора, що періодично 
з’являються в пресі, вони досі ра-
зом — покинули ресторан о чет-
вертій годині ранку. 

Не обійшлося на гулянці без 
бешкету. Пізно вночі, коли більша 
частина пороз’їжджалася по до-
мівках, до входу в заклад під’їхали 
правоохоронці. «Нам довело-
ся викликати поліцію, тому що 
важко було впоратися з кількома 
гостями. Ну, знаєте, на вечірках 
із великою кількістю алкоголю це 

звичайна справа. Все вирішилося 
швидко: вигляд чоловіків у формі 
вгамував підпилих», — розповіли 
співробітники ресторану. 

Нагадаємо, на ювілей Маш-
кова Валерій Меладзе й Альбіна 
Джанабаєва прибули разом на 
одному авто, не приховуючи своїх 
стосунків. 

На ювілей Володимира Машкова 
довелося викликати міліцію 

Кароль провела ніч у Зимненському 
монастирі 

Після концерту в Луцьку Тіна 
Кароль відвідала Свято-

Успенський Святогорський Зим-
ненський жіночий монастир, що за 
70 кілометрів від центру Волині. У 
ньому служать близько 40 черниць 

і послушниць. Тут часто бувають 
відомі політики. Як повідомили 
організатори туру співачки, до мо-
настиря її запросила настоятелька. 

Тіна приїхала в обитель ближ-
че до півночі. Проте на неї чекала 
вечеря у трапезній. Черниці при-
гостили її сиром, варениками, 
дерунами, і зірка не відмовилася. 
Після вечері Кароль відвели до мо-
литовної кімнати, де співачка про-
була до другої ночі. Вона молилася 
за здоров’я близьких біля чудот-
ворної ікони Божої Матері. 

Ніч Тіна провела в чернечій 
келії, а о шостій ранку вирушила 
на службу, сповідалася та причас-
тилася. 
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Білик виграла суд у журналістів 

Співачка Ірина Білик виграла 
суд проти одного з журналів, 

який опублікував про неї неправ-
диву інформацію. Рішення суду 
було оголошено вранці 2 грудня. 
Суддя вирішив задовольнити по-
зов артистки. У результаті журнал 
повинен опублікувати на своїх 
сторінках спростування з анон-
сом на обкладинці та «виплатити 
Білик Ірині Миколаївні моральну 
компенсацію в розмірі 20 тисяч 
гривень». 

«На ці гроші я куплю подарун-
ків і відвезу їх в один із дитбудин-
ків, — розповіла журналістам від-
разу після суду Білик. — Я рада, 
що суд виніс позитивне рішення, 
що домоглася правди і виграла. Це 
перший випадок в Україні, коли 
артист зміг захистити свою гід-
ність, захистив себе, свою сім’ю, 
дітей. Я закликаю колег не боятись 
і відстоювати свої права, якщо їх 
несправедливо ображають. А не-
порядних журналістів хочу попе-
редити: якщо і надалі писатимете 
про мене неправду, будете покара-
ні!» — додала вона. 

Нагадаємо, чотири місяці три-
вали розбірки між Білик і журна-
лом, який улітку цього року опу-
блікував інтерв’ю, якого вона не 
давала. У матеріалі йшлося про ор-

гії, які виконавиця нібито влашто-
вує зі своїм колективом на гастро-
лях. Крім того, зірці приписували 
нетрадиційну орієнтацію. 

Спершу юристи співачки за-
пропонували дати спростування 
на сторінках видання, але коли 
отримали в редакції відмову, поча-
ли готувати позов до суду. 

Шоубіз

Олеся Железняк народила 
четверту дитину 
Російська актриса театру і кіно Олеся Же-
лезняк учетверте стала мамою. Зірка серіалу 
«Свати» народила сина. Малюк з’явився на світ 
минулого тижня. Однак про щасливу подію 
стало відомо тільки зараз. Зйомки нового се-
зону телесеріалу «Свати», де актриса грає одну 
з ролей, відкладені на цілий рік. Річ у тому, що 
автори фільму вирішили почекати, коли Олеся 
вийде з декретної відпустки. 

Джолі боротиметься проти 
сексуального насильства 
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі стане співголо-
вою саміту з боротьби з сексуальним насильством у 
зонах військових дій. Таким чином кінозірка, яка також 
є послом доброї волі ООН у справах біженців, приєд-
налася до міністра закордонних справ Великобританії 
Вільяма Хейга. Триденний захід, у якому візьме участь 
акторка, заплановано на наступний рік у Лондоні. 
Джолі також зазначила, що розраховує на підтримку 
інших країн. На саміті в Лондоні очікується присутність 
представників 137 держав. 

Лідер «Океану Ельзи» Святослав 
Вакарчук звернувся до громадян 

із закликом не мовчати. Про це він 
написав у своєму Twitter. «Вибачте 
за емоції! Пишу цей лист, стриму-
ючи сльози! Я звертаюся зараз пе-
редовсім до жителів Сходу і Півдня 
України! Ви дуже близькі та рідні 
мені люди. Я люблю вас так само, як 
і мешканців мого рідного Львова! Я з 
вдячністю згадую концерти в Доне-
цьку, Харкові, Дніпрі, Одесі й інших 
містах. І повірте, я хотів би завжди 
звертатися до Вас піснями про ко-
хання і ніколи не говорити політич-
ними гаслами, — почав Славік. — Я, 
як і багато в цій країні, втомився від 
політики. При цьому я завжди з по-
вагою приймаю ваші політичні по-
гляди, навіть якщо вони не збігають-
ся з моїми. Але те, що сталося вночі 
(з п’ятниці на суботу. — Ред.) у Києві 
на Майдані, — це не політика! Це — 
середньовіччя! Це жах! Для всіх! І на 
Сході, і на Заході! Без винятку! За-
будьте про протистояння! Не дайте 
їм нас розсварити! Про це мовчати 
не можна! Будьте Людьми з великої 
літери! Не мовчіть, ради Бога, не 
мовчіть!!!» — закликав Вакарчук. 

Співачка Наталія Могилевська, 
яка спростувала свою вагіт-

ність, продовжує боротись із за-
йвими кілограмами. 

Наталя поєднує приємне з 
корисним і на ранкові пробіжки 
виходить у компанії телеведучого 
Ектора Хіменеса-Браво, з яким їй 
приписують роман. Фото парочки 

оприлюднив портал «Телеграф». 
Отже, тепер є підстави вважати, 
що Могилевська має стосунки з 
канадським шеф-кухарем Хімене-
сом-Браво. Хоча вони й стверджу-
ють, що це просто дружба. 

До речі, Наталю з Ектором 
також бачили разом на дні наро-
дження в Ані Лорак. 

Могилевську під час ранкової пробіжки 
«застукали» з шеф-кухарем 

Студія «Квартал 95» та «Океан Ельзи» — 
у десятці найбагатших знаменитостей 

Славко Вакарчук 
закликав людей 
не мовчати 

Надія МЕЙХЕР: 

Якщо немає харизми, декольте 
не допоможе 


