
Співачка Санта Дімопулос, яка 
нещодавно офіційно вийшла за-

між за бізнесмена Ігоря Кучеренка, 
запевняє, що з родини чоловіка не 
забирала. Мовляв, це було зважене 

рішення його та тепер вже колиш-
ньої дружини.

Зараз Санта нормально спілку-
ється з дітьми Ігоря від попередньо-
го шлюбу, а її син Даніель добре лад-
нає з черговим обранцем матусі.

Про своє особисте життя Дімо-
пулос розповіла Катерині Осадчій у 
«Світському житті».

Шлюб з Ігорем для Санти став 
справжньою несподіванкою.

«…Це був сюрприз, якого я не 
очікувала, — поділилася співач-
ка. — Ми просто пішли обідати, і 
так вийшло, що всі люди, які були 
в ресторані, почали вставати, діста-
вати інструменти та грати музику. Я 
кричала: «Ні, навіщо зараз, коли я в 
такому вигляді»? Туди привезли весь 
РАГС і я сказала «так». 

На запитання, чи справді вона 
зруйнувала родину Кучеренка з 
трьому дітьми, Дімопулос заявила: 
«Ні, я так сказати не можу. Тому що 
не може чоловік розлучатись через 
когось. Чоловік — не баран, якого 
можна повести з родини. Я нічого 
для цього не робила, це було їхнє 
обопільне рішення, і діти нікуди не 
поділися, вони прекрасні, ми дружи-

мо, все нормально», — додала Санта.
Однак на зауваження Осадчої 

про те, що це певна перемога ко-
ханки над дружиною, Дімопулос за-
перечила: «Я не боролася, можливо, 
тому я щаслива. Бо не було думки «я 
перемогла». Я не грала в цю гру. Я 
кохаю цю людину, ми разом, хочемо 
повінчатися. Це зовсім інше».

Також Дімопулос запевняє, що з 
дружиною Ігоря в неї не було ніяких 
чвар і «розбірок».

«…Кажу ж, це зовсім інша іс-
торія. Я знаю старшого сина, інші 
діти 5 і 7 років живуть в Америці. 
Але, думаю, до Нового року ми по-
знайомимося. Зі старшим сином я 
товаришую, ми листуємося, у нас 
гарні стосунки. А щодо колишньої 
дружини — в нас немає ніяких сто-
сунків. Я вважаю, що вона особливо 
не боролася, це було їхнє рішення», 
— заявила Санта.

Що ж до сина співачки від шоу-
мена Андрія Джеджули, то хлопчик 
добре ладнає з чоловіком мами. «До-
бре, тому що ми більше року живемо 
разом, він йому близька людина. Я 
вважаю, ми родина», — підсумувала 
Санта.

Відома українська виконавиця 
порадувала шанувальників ти-

зером своєї нової пісні під назвою 
«Облиш», яку зірка заспіває укра-
їнською мовою. Раніше артистка 
виконувала українською мовою 
тільки кавер на «Скрябіна» та ком-
позицію Миколи Мозгового. Відео 
на пісню «Облиш» обіцяє стати 
вражаючим: це історія про при-
шестя жінки на землю, про її до-
вгий шлях і жертви в ім’я чоловіка.

Артистка зізналася, що запи-

сати україномовну композицію, 
яка стане першою в репертуарі, її 
надихнули історії жінок про те, що 
вони не відчувають щастя в шлю-
бі, не відчувають себе коханими та 
бажаними.

«Останнім часом я чую багато 
історій, пов’язаних з тим, що жін-
ки не відчувають радості в шлюбі. 
Чоловіки зайняті собою, жінка 
їх цікавить лише як трофей. Все 
більше агресії й так мало любові 
навколо», — поділилася співачка.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт знялися в 
сімейній фотосесії

26-річна киянка стала «Міс Україна 
Всесвіт-2015»

Одна з найсексуальніших жінок 
світу Анджеліна Джолі зняла-

ся в сімейній фотосесії для листо-
падового випуску журналу Vogue. 
Також у зйомці взяли участь чоло-
вік актриси Бред Пітт та шестеро 
їхніх дітей.

Автором знімків стала амери-
канський фотограф Енні Лейбовіц. 
На фото Джолі з дітьми позує на 
березі моря, а обкладинку видан-
ня прикрасила фотографія самої 

зіркової мами.
В інтерв’ю Vogue Анджеліна 

розповіла, що в їхній з Піттом ро-
дині не завжди все буває тихо та 
спокійно. «У моєму новому фільмі 
чоловік з дружиною, які приїхали 
на південь Франції, намагаються 
врятувати свій шлюб. Їхню роль 
виконали ми з Бредом. Насправді, 
в нашому шлюбі теж далеко не все 
ідеально. І в нас є проблеми», — 
заявила вона.

18 жовтня стало відоме ім’я во-
лодарки титулу «Міс Україна 

Всесвіт-2015». Національний комі-
тет конкурсу оголосив результати 
онлайн-голосування. Саме в тако-
му форматі цього року відбувався 
вибір найкрасивішої дівчини. Ко-
рону «Міс Україна Всесвіт-2015» 
отримала 26-річна киянка Анна 
Вергельська.

Разом із престижним титулом і 
діамантовою короною Анна отри-
мала місію представляти країну 
на міжнародному конкурсі краси 
«Міс Всесвіт»-2015, фінал якого 
відбудеться 20 грудня в США.

До речі, саме через складну 
ситуацію в країні цього року кон-

курс провели в режимі онлайн. 
Для максимально об’єктивного 
голосування вибір здійснювався в 
кілька етапів міжнародним скла-
дом журі.
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17 жовтня в Луцьку обирали «Міс 
Принцесу України». Свято вида-
лося по-справжньому феєричним 
і незабутнім. Адже, крім виступів 
красунь, публіку розважали не-
змінний ведучий цього конкурсу 
шоумен Діма Коляденко, заслужена 
артистка України Ірина Шабан, 
учасниця конкурсу «Євробачення» 
Марія Яремчук, народна артистка 
України Тетяна Горобець, народний 
артист України Тарас Петриненко. 
Однак родзинкою свята став виступ 
відомої співачки, танцюристки, 
продюсера, громадської діячки, на-
родної артистки України — Русла-
ни. Жителі та гості Луцька отримали 
незабутні враження від нових та 
старих її хітів та дивовижного видо-
вища від шоу-балету.

Кастинг найгарніших дівчат зі 
всієї України розпочався ще в берез-
ні — тоді обрали 200 дівчат, потім у 
Києві був півфінал, у якому позмага-
лися 50 красунь, і у фінал вийшли 20.

Підготовка до шоу в Луцьку 
тривала тиждень, протягом якого 
всі учасниці тренувалися, вчилися 
ходити, танцювати. Усі ці старання 
не були марними, адже в результаті 
шоу вийшло видовищним.

Перший вихід красунь був у фут-
болках з емблемою конкурсу. Кожна 
з учасниць представляла себе та 
місто, з якого приїхала. Наступний, 
напевне, найгарячіший, був вихід у 
купальниках. Потім — вихід у кок-

тейльних червоних сукнях. Але най-
більше, напевно, глядачам сподо-
бався інтелектуальний конкурс, під 
час якого ведучий ставив дівчатам 
прості запитання, на які вони мали 
оригінально відповісти. Наприклад: 
«що таке жіноча логіка?», «чим від-
різняється чоловік від жінки?», «які 
плани на сьогоднішній вечір?», «чи 
є в тебе хлопець?». Останнім і, вод-

ночас, найчарівнішим був вихід у 
весільних сукнях, після чого й ви-
значили переможницю та чотири 
віце-міс. Титул «Міс Принцеса Укра-
їни 2015» здобула конкурсантка під 
№ 1 Ольга Ткачук з Чернівців. Саме 
вона й представлятиме Україну на 
міжнародному конкурсі краси в Че-
хії «Принцеса Світу 2015».

Варто зауважити, що призовий 
фонд конкурсу 150 тисяч грн, з яких 
50 тисяч отримала переможниця. 

Під час заходу привітали з днем 
народження генерального продюсе-
ра конкурсу Олександра Главацько-
го. Діма Коляденко подарував йому 
футболку з національним принтом. 
Генеральний продюсер повідомив, 
що в залі присутні Герої АТО, двад-
цятеро волинян, які прибули зі Схо-
ду. Зал їм аплодував стоячи.  

Про патріотизм, Майдан й війну 
говорила зі сцени й Руслана. Співач-
ка подякувала за неоціненну працю 
волонтерам, припавши на коліно. А 
розпочала свій виступ із виконання 
рок-версії Державного гімну Украї-
ни. Окрім драйвових пісень, пролу-
нала й композиція, присвячена її за-
гиблому другові Андрію Кузьменку. 
До речі, у залі була присутня мама 
Руслани, яка приїхала подивитися 
на виступ своєї доньки. 

Людмила ШИШКО

Люка Бессона 
оштрафували за плагіат
Верховний суд Парижа постановив, що для 
свого фільму «Напролом» Бессон вкрав 
ідеї та образи, а також деяких персонажів 
з картини американського колеги Джона 
Карпентера «Втеча з Нью-Йорка». Тож тепер 
режисер та його кінокомпанія мусять випла-
тити 10 тисяч євро сценаристові американ-
ської картини, 20 тисяч євро — режисерові і 
ще 50 тисяч євро — прокатній компанії.

Олега Скрипка купив «швидку» 
медчастині батальйону «Дніпро–1» 

Алла Пугачова 
стане прабабцею
Алла Пугачова, кажуть, незабаром 
може няньчити правнука чи прав-
нучку. У сина Крістіни Орбакайте 
та Володимира Преснякова Нікіти 
очікується нащадок. Кохана хлоп-
ця — 18-річна Альона Краснова 
вагітна первістком. Щоправда, 
пара поки не підтверджує, але й 
не спростовує ці чутки.

Санта Дімопулос: Чоловік — не баран, якого можна повести 
з родини

Світлана Лобода вперше записала пісню 
українською мовою

«Міс Принцесою України» стала 
чернівчанка Ольга Ткачук

Фронтмен гурту «ВВ» Олег 
Скрипка розповів, що його 

разом з колективом досі кличуть 
із концертами до Росії. За слова-
ми Скрипки, «ВВ» вже майже два 
роки не їздить до РФ і якщо їм 
пропонують виступити, то навід-
різ відмовляється, оскільки осте-
рігається неправильної реакції з 
боку українських прихильників. 
«В Росію зараз їздити неможли-

во, а скоро взагалі буде фізично 
неможливо, бо не стане авіаспо-
лучення. Уже півтора року ми не 
їздимо в Росію. Іноді щось там 
дзвонять з Москви, якісь концер-
ти по квитках. Ми пояснюємо, що 
скоріше ви не розумієте ситуацію, 
це будуть провокації, це просто 
неможливо», — сказав Скрипка.

Він додав, що найближчим ча-
сом «ВВ» виступить на фестивалі 
в Дніпропетровську, де завітає в 
гості до батальйону «Дніпро–1». 
Скрипка зізнався, що придбав 
медчастині батальйону «швидку».

«У Дніпропетровську я завітаю 
до своїх побратимів з «Дніпро–1», 
бо я член цього батальйону. І ме-
дичному відділенню «Дніпро–1» 
я подарую швидку допомогу. Я 
купив машину швидкої допомоги, 
мені допомогли  її оснастити су-
часним обладнанням», — розповів 
Скрипка.


