
Співачка Тіна Кароль досі корис-
тується звичайним мобільним 

телефоном із клавішами та абсо-
лютно не залежить від соцмереж. А 
з сином Тіна грає в лото, якого її на-
вчила бабуся-юдейка. А ще артистка 
розказала про те, як привчила себе 
не любити їжу.

Про все це Кароль говорила 
в інтерв’ю журналу «ELLE», для 
якого також знялася на даху нью-
йоркського хмарочоса.

Наприклад, співачка досі не має 
смартфона. На запитання, чи зручно 
користуватися дешевим клавішним 
телефоном, Тіна сказала:

— Дуже. Руки не «чешуться» ро-
бити фото, селфі висилати. Тільки 
для дзвінків. Без картинок і без спа-
му різного, знаєте…

 З особливим теплом Тіна гово-
рить про сина Вєню.

— Я намагаюся бути йому дру-
гом, давати право на імпровізацію 
— дозволяти йому бути тією осо-
бистістю, якою він себе бачить, — 

ділиться зірка. — Це чистий аркуш, 
на якому ми пишемо. Наші діти — 
це наш почерк. Я вперше намагаюся 
писати без «ляпок» і помилок, вива-
жено виводячи кожну букву, — за-
уважила співачка.

Чи не вперше Тіна поділилася 
дитячими спогадами, пов’язаними 
з бабусями Марією та Розою. Одна 
була православною українкою, інша 
— юдейкою.

— Бабуся Марія навчила мене 
молитися, а бабуся Роза — грати в 
лото, — розказала співачка.

Тепер у довоєнне лото, яке їй 
дивом вдалося зберегти разом з ко-
лекцією платівок, Тіна грає з Веніа-
міном: «По ньому він вивчив цифри. 
Наша перша математика».

Уроки бабусі Марії теж не ми-
нули марно. Сьогодні Тіна сповідує 
православ’я і ставиться до релігії 
дуже серйозно. Щоранку перед сні-
данком разом з сином Кароль мо-
литься. Також, як відомо, хлопець 
відвідує недільну школу.

Коли мова заходить про 
нав’язані стандарти краси та культ 
худих моделей, Тіна каже:

— Але ось бачиш поруч краси-
вих жінок і думаєш: «А ти що? Ган-
чірка?! Зберися!» Це ж спортивний 
інтерес. Якщо в 17 років можна було 
відкрити холодильник вночі, то в 30 
— вже ні. І треба попрацювати, щоб 
подобатися собі в примірювальній.

Тож Кароль привчила себе не 
любити продукти в принципі.

— Творчість — важка праця, але 
мені подобається знати їй ціну. Я 
втомлююся, боюся, переживаю. Але 
я проживаю це життя. Здатися я за-
вжди встигну, — наостанок зазначає 
Кароль.

Співачка Земфіра Рамазанова 
виплатила жителеві Ростова-

на-Дону понад 300 тисяч рублів 
(понад 102 тисячі гривень) як 
компенсацію моральної шкоди. 
Саме таку суму зумів відсудити в 
артистки ростовчанин, ім’я яко-
го не називається. Він запевнив 
суд, що Земфіра неабияк образи-
ла його на своєму концерті ще в 
2013-му році.

За словами адвоката Яросла-
ва Михайлова, штраф включає 
вартість квитка на захід. Юрист 
пояснив, що мова йде тільки про 
компенсацію за образу особис-
тості, але залишається питання 
про хуліганство.

«Ми будемо покладатися на 
рішення поліції в цьому питан-
ні: якщо вони вважатимуть, що 
складу злочину немає, то нас це 
задовольнить», — запевнив Ми-
хайлов.

Нагадаємо, у липні цього 
року поліція розпочала пере-
вірку за заявою ростовчанина. У 
своїй скарзі чоловік звинуватив 
Земфіру в хуліганстві на концер-
ті в Ростові-на-Дону, який від-
бувся 20 жовтня 2013 року. На 
шоу Земфіри відвідувачі пово-
дилися неадекватно і вимагали 
від артистки виконання певних 
пісень. У відповідь на крики із 
зали «Ромашки давай!» Земфіра 
нецензурно вилаялася, а потім 
сказала в мікрофон: «Я зараз 
тобі так дам, що не зможеш не-
сти!».

Анастасія Заворотнюк не хоче віддавати 
19-річну доньку заміж

Заворотнюк, незважаючи на за-
йнятість, завжди намагалася 

знаходити час на дітей — Анну та 
Майкла. 

«Разів вісім на день подзвоню, 
поговорю і з дітьми, і з нянею на-
шою Тетяною Петрівною, і з ма-
мою, яка мені завжди допомагала. 
Почуття провини присутнє, але 

тільки коли були щільні зйомки 
в період «Моєї прекрасної няні». 
Працювала без вихідних. Але по-
тім вибудувала графік, щоб часу на 
доньку та сина вистачало завжди. 
Діти для мене — абсолютний прі-
оритет. Ми часто їздимо разом 
відпочивати, ходимо всією коман-
дою в кіно, влаштовуємо пікніки, 
і велике щастя, що в цьому мене 
повністю підтримує чоловік. Саме 
тому ми по-справжньому щаслива 
сім’я», — впевнена Заворотнюк.

За визнанням Анастасії, зі 
старшою донькою вони справжні 
подруги.

«Пишаюся тим, що поміж 
мною та дочкою справжня дружба. 
Ми намагаємося нічого не прихо-
вувати одна від одної, але всі рі-
шення Аня приймає самостійно», 
— зазначила актриса.

Однак про те, що вона мати, 
Анастасія все ж не забуває. Примі-
ром, їй важко визнати те, що скоро 
її донька може вийти заміж. Заво-
ротнюк поки не готова до заміжжя 
Анни.

«Ой, ні, почекайте, почекайте. 
Не готова. Ні, ні, ні. Але якщо сер-
йозно, коли настане момент, тоді є 
сенс повернутися до цієї теми», — 
каже акторка.
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Новину про італійське весілля 
артистів підтвердила журналіс-

там прес-аташе співачки Анастасія 
Драпеко.

У минулі вихідні мережу обле-
тіла сенсація — Віра Брежнєва ви-
йшла заміж за Костянтина Меладзе, 
про роман з яким ніколи раніше 
публічно не говорила. Більше того, 
на питання про стосунки з Брежнє-
вою Меладзе відповідав, що це «ни-

зинна нісенітниця» і що їх пов’язує 
виключно дружба. Як виявилося, 
лукавив. 

«Так, це абсолютна правда — 
Віра та Костянтин офіційно одру-
жилися в Італії. Вони абсолютно 
щасливі, але поки не готові ділитися 
подробицями того, що сталося. Тре-
ба трохи почекати», — заявила прес-
аташе Віри Брежнєвої.

Сама Віра Брежнєва в своєму 

Instagram після весілля опублікува-
ла романтичне фото, лаконічно на-
писавши: «Щастя любить тишу. Ба-
жаю його кожному».

Але в ЗМІ таки з’явилися нові 
фото з весілля пари. Кадри того, як 
молодята виходять із мерії, де їх роз-
писали, опублікувало ТСН.

Нагадаємо, в одному з інтерв’ю 
колишня дружина Костянтина Ме-
ладзе, Яна, розповіла, що про зради 
чоловіка дізналася в 2005 році. Тоді 
вона була вагітна молодшим сином. 
Довгий час композитор приховував 
від дружини своє подвійне життя. 
Яна та Костянтин Меладзе були ра-
зом 19 років, народили трьох дітей і 
розлучилися в 2014 році.

У Віри Брежнєвої є двоє дітей 
від попередніх шлюбів: 14-річна до-
чка Соня від цивільного шлюбу з 
Віталієм Войченком і 5-річна Сара 
від шлюбу з бізнесменом Михайлом 
Кіперманом.

Альбіна Джанабаєва 
презентувала новий кліп
Екс-«ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва вирішила, 
що досить вже сидіти в тіні своїх колег та 
повернулася з новим відео. Щоправда, кліп 
на пісню у стилі «ВІА Гри» вийшов досить 
прісним та без особливого сюжету, передає 
«Таблоїд». Альбіна в білій сукні співає на 
тлі злітної смуги, ангару, літака. Наприкінці 
з’являється шкіряний диван. Наче більше 
й немає чого додати. До речі, останній кліп 
Альбіни виходив у 2013 році. 

Володимир Зеленський більше не 
товаришує з Кіркоровим

Андрій Макаревич заявив, що не 
відчуває до себе в Росії ніякого 
пресингу
Російський співак запевняє, що, попри свою підтримку України, він не 
відчуває ніякого цькування. Музикант упевнений, що рано чи пізно 
все стане на свої місця. Навіть сварки між людьми стихнуть.
«Я ніякого пресингу не відчуваю. Не знаю, який вам пресинг ввижаєть-
ся», — зауважив музикант на закид журналіста, чи досі його цькують.
«Мені це не дуже цікаво. Я бачу, що нормальні люди як до мене стави-
лися добре, так і ставляться, а на всякого ідіота не наздравствуєшся», 
— пояснив він.

Тіна Кароль не згодна з тим, що діти — це 
відображення батьків 

Земфіру змусили 
заплатити 
фанатові за образу 
на концерті

Віра Брежнєва та Костянтин 
Меладзе офіційно одружилисяЗасновник студії «Квартал 95» 

Володимир Зеленський розпо-
вів «Світському життю» про сто-
сунки з російськими колегами у 
світлі останніх подій між держава-
ми. «Те, що у «Вечірньому Кварта-
лі» немає Кіркорова, — проблема 
самого Кіркорова. Життя, як мама 
на кухні, яка просіювала борош-
но, відсіяло людей. Я радий, що в 
продуктах нашої компанії прово-
диться відсіювання в бік хороших 
людей», — зауважив Володимир.

Зеленський зазначив, що він — 
патріот і громадянин України.

«Мені комфортно в своїй краї-
ні. Я знаю, що надалі в нас все буде 
добре», — заявив актор. Володи-
мир зізнався, що дружбу з Кірко-
ровим він більше не підтримує, а 

колегам з Росії — не дзвонить, як 
і вони йому.

Крім того, Зеленський додав, 
що нові українські політики, на 
його думку, ображаються на жар-
ти «кварталівців», однак він перед 
чиновниками не вибачається.


