
Під час ефіру «Зважені та щас-
ливі-5» оголосили, що один 

із учасників, який у цьому епізоді 
покинув проект, пішов із життя. 
Це сталося не на проекті. Ігор Па-
шинський був удома півтора місяці 
(проект йде в записі) і продовжував 
худнути, щоб виглядати гідно на фі-
нальному зважуванні, але в нього не 
витримало серце.

— Ігор зранку був на тренуван-
ні, ввечері ми ходили на річку купа-
тися. Він нормально себе почував. 
Наступного дня йому стало погано. 
Боліла голова. Об 11-ій зателефо-
нував і сказав, що йому погано! У 
лікарню він поступив з виразковою 
кровотечею. Це був початковий діа-
гноз. Але потім, як з’ясувалося, це в 

нього починався обширний інфаркт, 
— розповіла дружина. — Розтин по-
казав, що спочатку неправильно 
було встановлено діагноз, непра-
вильно призначено лікування. Йому 
ставили крапельниці, щоб зупинити 
виразкову кровотечу, а цього роби-
ти не можна було... Ще халатність. 
У людини зупиняється серце, а ніде 
нікого немає. Нікого! Лікуючого лі-
каря немає! Дуже важко згадувати...

Також жінка розповіла, що піти 
на проект і схуднути була ідея чоло-
віка. Нагадаємо, 52-річний Ігор Па-
шинський прийшов на «Зважені та 
щасливі-5» з вагою 193 кг (при зрос-
ті 176 см). Коли йшов із проекту на 
13-му тижні, ваги показували мінус 
37 кг. Він мріяв схуднути до 90 кг.

Церемонію вручення росій-
ської музичної премії «Зо-

лотий грамофон» Крістіна Ор-
бакайте вирішила відвідати не 
сама. Співачка з’явилася на захо-
ді разом зі своїм чоловіком Ми-
хайлом Земцовим і дочкою Кла-
вою, якій ще не виповнилося й 
чотирьох років. Пізніше артист-
ка поділилася з шанувальниками 
зворушливим фото, на якому 
вона позує з маленькою Клавою. 
На фото Орбакайте тримає вели-
кий букет квітів, а дівчинка міц-
но притискає ляльку.

«З мамою на роботі», — під-
писала знімок співачка.

Сімейне фото швидко набра-
ло сотні «лайків», а фанати від-
значили, що Клава дуже схожа 
на свого тата.

Наталя Могилевська розповіла, що свідомо 
відмовилася від популярності

Українська співачка Наталія Мо-
гилевська розповіла «Світсько-

му життю» про переломний момент 
в житті.

За словами Могилевської, у пев-
ний момент свого життя вона зрозу-
міла, що повинна визначитися з тим, 
що для неї важливо.

«Для того, щоб відповісти на пи-
тання, кого ти хочеш бачити поряд 
з собою, людина повинна вирішити 
для себе — хто і що вона сама. Я за-
раз перебуваю в такому перехідному 
етапі. Я вирішила, що для мене є цін-

ним. Що становить мою особистість. 
Тому що часто ми гонимось за тим, 
що важливе для інших людей. Я чіт-
ко задала собі питання: що найваж-
ливіше для тебе», — сказала Наталя.

Артистка додала, що популяр-
ність не виявилася найголовнішим 
для неї.

«Я майже відмовилася від по-
пулярності. Я прийняла рішення, 
що якщо зрозумію, що вона робить 
мене нещасливою, то не буду цим 
займатися. У мене було таке рішен-
ня два роки тому, коли я поховала 
маму. Я поїхала в Індію і зрозуміла 
те, як я тікаю, як я живу: «Стоп. До-
сить», — поділилася співачка.

«Я зрозуміла, що в мене унікаль-
ний момент у житті: моїх батьків 
вже немає, а чоловіка та дітей ще не-
має. У моєму віці, в 38–40 років, жін-
ки рідко опиняються в такій ситуа-
ції, коли немає нікого та нічого, щоб 
тримало», — сказала Могилевська.
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Світлана Лобода представила новий кліп 
про насильство над жінками

Шоубіз

Репер Серьога буквально пропав 
із поля зору журналістів.
Тим часом виявилося, що ар-

тист зайнявся своєю зовнішністю, 
змінившись до невпізнання, і роз-
лучився з дружиною. Колись по-
пулярний виконавець хіта «Чорний 
бумер» зізнався в інтерв’ю, що зали-
шив сім’ю в Києві, а сам переїхав до 
Москви, передають «Дни.ру».

Сергій Пархоменко (справжнє 
ім’я Серьоги) сьогодні — це не тіль-
ки автор і виконавець пісень, але й 
бізнесмен, офіс якого розташову-
ється на 61-му поверсі однієї з башт 
«Москва-сіті». Після декількох років 
знаходження в тіні співак з’явився 
на зоряному небосхилі під новим 

псевдонімом — Поліграф ШарікOFF. 
Сценічний образ Сергія оновився: 
тепер це не простий «пацанчик з 
району» в кепці, а накачаний бру-
тальний чоловік з пронизливим по-
глядом.

Однак сам артист не приховує, 
що йому ще є над чим попрацюва-
ти. У Серьоги проблема з контролем 
власного гніву.

«Мені складно контролювати 
гнів, і це справжня проблема. Мої 
стосунки з жінками складалися б 
краще, якби я був не таким прямим 
і різким. І в цьому сенсі, чесно, по-
справжньому заздрю підкаблучни-
кам! Іноді варто не помітити жіночу 
дурість, не відповісти на образливе 

слово, пробачити брак уваги та не-
бажання зрозуміти тебе. Але в мене 
не виходить бути іншим. І, напевно, 
вже ніколи не вийде. Сподіваюся, 
що сини в цьому сенсі не в мене піш-
ли», — висловив сподівання артист.

Можливо, саме через нестрима-
ність співак розлучився з дружиною 
Поліною. Сам Серьога заявив, що 
стосунки не склалися через взаємне 
нерозуміння.

«Довго «притиралися» один до 
одного, намагалися якось ужитися, 
але потім зрозуміли, що ми різні 
люди, і тепер живемо не просто в 
різних будинках — у різних країнах. 
З дітьми я бачуся регулярно, але не 
так часто, як хотілося б. Їм комфорт-
ніше жити з мамою в Києві, а в мене 
все життя зараз в основному зосе-
реджене в Москві».

Незважаючи на багатокіломе-
трову відстань, репер намагається 
брати активну участь у вихован-
ні синів: шестирічного Марка та 
п’ятирічного Платона. Серьога вва-
жає, що діти повинні розвиватися 
різнобічно. Тому Марк і Платон не 
лише ходять у дитячий садок з по-
глибленим вивченням англійської 
мови, а й активно займаються спор-
том.

«Плавання, шахи та бокс — ось 
три кити, на яких, як я вважаю, має 
стояти спортивне виховання хлоп-
чиків. Плавати вони навчилися і 
продовжують ходити в басейн, у 
шахи вже зараз із ними граємо, а для 
боксу ще рано. Хоча я іноді показую 
хлопцям якісь окремі прийоми, уда-
ри та бачу, що їм це цікаво», — за-
значив Пархоменко.

Солістка групи «ВІА Гра» 
Еріка Герцег вийшла 
заміж?
27-річна солістка групи «ВІА Гра» Еріка Гер-
цег заінтригувала шанувальників несподіва-
ним фото. Сексуальна співачка поділилася у 
своєму блозі фотографією, на якій постала в 
образі нареченої. Знімок красуня прокомен-
тувала не менш багатообіцяючим записом: 
«Мрії збуваються». Фанати тут же вирішили, 
що співачка готується до власного весілля. 

Руслана, Савченко та Сумська отримали 
премію «Жінка ІІІ тисячоліття»

Злата Огнєвіч виїхала до 
Америки
Голосиста Злата Огнєвіч була запрошена укра-
їнською діаспорою в Чикаго на фінал щорічного 
конкурсу Miss Ukrainian Diaspora. Перебування 
Злати в американському мегаполісі було культурно 
насиченим — співачка побувала в українських 
школах, де познайомилася з дітьми та розповіла їм 
не тільки про музику, але й про свою рідну країну. 
Варто відзначити, що з дитячим хором школи 
св. Миколи Злата Огнєвіч заспівала на своєму соль-
ному концерті в Чикаго.

Співачка Світлана Лобода пред-
ставила кліп на свою першу 

україномовну пісню «Облиш». Ві-
део приурочене до Міжнародного 
дня захисту жінок від насильства, 
який відзначають 25 листопада.

Свою роботу Лобода харак-
теризує як послання, покликане 
привернути увагу до однієї з най-
важливіших проблем людства: на-
сильства над жінками.

«Ми часто ставимо запитан-
ня, що таке любов, але не даємо 
їй визначення. Ми говоримо про 
значущість і роль жінки на землі, 
забуваючи про кількість жертв, які 
щодня піддаються насильству», — 

прокоментувала зірка. 
 «По суті, любов чоловіка — це 

завжди битва за трофей. Любов 
жінки — це жертва. А що, якщо 
жінка нескінченно приходить на 
землю, щоб навчити людину ко-
ханню, подарувати життя і знову 
і знову бути розп’ятою? У нашо-
му відео ми розповідаємо історію 
про складні взаємини чоловіка та 
жінки. Через гру світла й тіні, че-
рез красиві образи ми проводимо 
лінію ката та жертви — того, кого 
кохають, того, хто кохає», — дода-
ла Світлана.

Помер учасник п’ятого сезону проекту 
«Зважені та щасливі»

Крістіна Орбакайте 
показала доньку 

Репер Серьога покинув дружину 
та переїхав до Москви

Співачка Руслана, політична 
ув’язнена льотчиця Надія Сав-

ченко, актриса Ольга Сумська та 
інші видатні українки отримали 
премію «Жінка ІІІ тисячоліття». 

Восьма церемонія нагородження 
відбулася 21-го листопада в Києві, 
повідомляє «ТаблоID».

Цю премію отримують жінки, 
яким вдається бути успішними не 
тільки в особистому житті та про-
фесії, але й поєднувати роботу з 
волонтерською, благодійною або 
громадською діяльністю.

Надію Савченко нагородили 
спеціальною премією «Я вільна», її 
статуетку отримала мати.

Окрім неї, премію також отри-
мали Руслана, Ольга Сумська, 
Оксана Забужко, Лариса Непоча-
това, Тетяна Абрамова, Олена Бер-
нацька, Людмила Русаліна, Злата 
Огнєвіч та інші жінки.


