
Перший раз це було в парламен-
ті, другий раз — на сцені. Гла-

ву уряду України Арсенія Яценюка 
виносили з букетом квітів двічі за 
один день.

Спочатку в парламенті України 
під час промови Прем’єра народ-
ний депутат ВР намагався підняти 
та виставити його з-за трибуни.

Другий же випадок стався на 
зйомках новорічної програми сту-
дії «95 квартал». «Яценюк» вий-
шов на сцену подарувати квіти 
Софії Ротару після виступу. Тут же 
з’явився «Юзик» і просто забрав 
його зі сцени. Насправді Арсенія 
Петровича зіграв актор, дуже схо-
жий на українського Прем’єра.

Співачка Ірина Білик зізнала-
ся, що останні кілька років 

хворіла.
Саме тому Білик схудла та за-

раз може бути в тій вазі, у якій 
хоче. Про це вона розповіла Ка-
терині Осадчій у «Світському 
житті».

На зауваження ведучої про 
те, що Білик у хорошій формі, 
співачка зазначила:

«Можу сказати, як є. Багато 
років в мене була хвороба, яку 
тепер лікарі знешкодили, і тепер 
вона мені не заважає, я можу 
далі жити».

Можливо, саме через хворо-
бу співачці довелося звернутися 
до сурогатної матері, щоб завес-
ти другу дитину.

Цими днями Ірина Білик 
привезла свого новонародже-
ного сина в Україну. Малюк по-
чувається добре. Батько дитини 
— відомий російський режисер, 
художник і стиліст Аслан Ахма-
дов. 

«Те, про що я так давно мрія-
ла та просила Бога, здійснилося! 
Я неймовірно щаслива!» — наго-
лошує співачка. 

Аліна Гросу намагається переконати росіян, 
що їй в Україні погрожують 

Наташа Корольова розлучається з Тарзаном

 Шанувальники відзначили, що 
в новому відео Аліна Гросу 

дуже схожа на Тіну Кароль і зовні, 
і навіть мімікою. Невеликий уривок 
відео Гросу опублікувала в своєму 
Instagram.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу 
поскаржилася, що через співпрацю з 
Григорієм Лепсом їй стали погрожу-
вати в Україні, пише startruth.stb.ua.

«Мені дуже сумно та прикро 
спостерігати за кампанією, яку роз-
горнули проти мене та моєї родини 
зараз в Україні. Співпрацювати з 
Григорієм Лепсом — це мрія будь-
якого артиста. Я й припустити не 
могла, що моя спільна робота з 
ним і його продюсерським центром 
призведе до того, що на мене обру-
шиться стільки наклепів і брехні. Я 

співачка, і моє покликання — твор-
чість, а виходить, що я стала заруч-
ницею політичної ситуації. Єдине, 
що мене хвилює зараз, — це спокій 
моєї родини», — поскаржилася ви-
конавиця російським ЗМІ.

Між подружжям розгорівся гуч-
ний скандал через новий авто-

мобіль Сергія, який він отримав у 
подарунок від заможної клієнтки.

Як з’ясувалося, ситуація з ма-
шиною стала останньою краплею в 
стосунках подружжя. Насправді ж 

Глушко неодноразово давав привід 
для ревнощів, і в результаті Наташа 
не витримала й подала на розлучен-
ня, пишуть російські ЗМІ.

У пари росте син Архип. Хлоп-
чик з’явився на світ у лютому 2002 
року.
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Український фільм «Плем’я» посів перше 
місце в рейтингу журналу The Hollywood 
Reporter

Шоубіз

Про складні стосунки зірки Анфіси 
Чехової з батьком неодноразово 
писали в засобах масової інформа-
ції. Конфлікт між родичами нарос-
тав із кожним роком і не знаходив 
вирішення.

«Я довго намагалася прийняти 
тата, але все дуже складно. Мама теж 
на нього злиться, постійно нервує, а 
я її втішаю. Іноді вона каже: «Краще 
б я його не зустрічала». Це прикро, 
бо тоді б не було мене», — поділила-
ся Анфіса Чехова.

В інтерв’ю програмі «Відверто 
з Машею Єфросиніною», яка ви-
ходить на каналі «Україна», Анфіса 
Чехова зізналася, що одного разу 
вона намагалася почати спілкування 
з батьком з чистого аркуша:

«Ми не спілкувалися дуже бага-
то років. Я працювала над собою і, 
коли зрозуміла, що можу прийняти 
його таким, яким він є, подзвонила 
йому сама. Запропонувала зустрі-
тися, він приїхав до мене в гості, 
поспілкувався з онуком. Бесіда про-
йшла досить тепло».

Однак, за словами Чехової, 
перемир’я тривало недовго. Після 
зустрічі ведучій надійшла пропози-
ція виступити в програмі, де батько 
негативно висловлювався про рідну 
дочку, пише Viva!

«Мені подзвонили та запросили 
прийти на ефір, де мій тато каже, що 
я нехороша людина, і йому за мене 
соромно. Я відразу ж вийшла з ним 
на зв’язок і задала питання: «Наві-
що?». На що він відповів просто та 
цинічно: «А що? Мені ж потрібно 
якось просувати своє ім’я. Ось я і 
роблю це через тебе!». Мені було 
дуже боляче. Ти розумієш, що тебе 
продали за 30 срібників, але я вирі-
шила йому пробачити. А він відпо-
вів, що не потребує мого прощення і 
не має особливого бажання зі мною 
спілкуватися», — відверто розповіла 
Анфіса Чехова.

Одночасно з батьком ведуча 
втратила ще й двох близьких подруг, 
які в цій ситуації не підтримали її: 
«Дві дуже близькі мені подруги за-
вдали мені сильний удар — вони 
стали на бік тата, почали вмовляти 
мене піти на це шоу, дати йому цю 
славу. Але я однозначно не хотіла 
влаштовувати на всю країну реалі-
ті-шоу з татом. Це не мій шлях. Мені 
було важливо помиритися особисто 
з ним, а не на очах у публіки. Це був 
важкий період».

Нагадаємо, нещодавно Анфіса 
Чехова заявила, що збирається на-
родити другу дитину.

Єлизавета II 
нагородила Бенедикта 
Камбербетча Орденом 
Британської імперії
Шанувальниці сучасного Шерлока мо-
жуть бути щасливі, адже сама Королева 
Великобританії особисто вручила Бене-
дикту Камбербетчу орден Британської 
імперії. За нагородою актор приїхав у 
Букінгемський палац.

ШОК: Кім Кардашьян їсть свою плаценту

Борис Гребенщиков 
влаштував концерт у 
підземному переході
Лідер групи «Акваріум» Борис Гре-
бенщиков та ірландський флейтист 
Брайан Фіннеган зіграли в підзем-
ному переході в Москві, повідомили 
очевидці в соцмережах. Невеликий 
концерт, що відбувся біля метро 
«Тургенєвська», зібрав близько 20 
слухачів.

Американський журнал The 
Hollywood Reporter предста-

вив список 10 кращих фільмів 
2015 року, перше місце в якому 
посів фільм українського режи-
сера Мирослава Слабошпицького 
«Плем’я».

The Hollywood Reporter зазна-
чає, що фільм є «приголомшливим 
дослідженням деградації суспіль-
ства», повідомляє «Радіо 24».

Укладач рейтингу кінокритик 
Тодд Маккарті радить читачам 
«запам’ятати прізвище режисе-
ра, навіть якщо вони не можуть 
його вимовити» та зазначає, що 
«Плем’я» — «жорстокий погляд на 
жорстоких грабіжників і сутенерів 
в українській школі-інтернаті для 
глухих».

Фільм розповідає про Сергія, 

який потрапляє до спецінтернату 
для глухих, де діє підпільна органі-
зація під назвою «Плем’я».

У фільмі грають глухі та не-
професійні актори, всі персонажі 
користуються мовою жестів, яку 
не перекладено озвученням чи 
субтитрами. Прем’єра в кінотеа-
трах України відбулася 11 вересня 
2014 року. Фільм є першою повно-
метражною роботою в кар’єрі ре-
жисера.

Друге місце у рейтингу зайняв 
фільм «Бруклін» Джон Краулі, а на 
третьому розмістився «Син саула» 
угорського режисера Ласло Неме-
ша.

Фільм «Легенда Г’ю Гласса», 
з Леонардо Ді Капріо у головній 
ролі, посів почесне 4 місце.

Яценюка двічі за день виносили з квітами Ірина Білик 
привезла 
новонародженого 
сина в Україну

Рідний батько Анфіси Чехової 
продав її за «30 сріблеників»

Кім Кардашьян повідомила про 
те, що їсть свою плаценту. 

Вперше це вона зробила після на-

родження першої дитини. Резуль-
тат її задовольнив, тому вона ви-
рішила продовжити вживати свій 
біологічний матеріал.

Телезірка Кім Кардаш’ян 
стверджує, що це допомагає не 
тільки підняти настрій, поліпши-
ти самопочуття та працездатність, 
але й уникнути депресії.

«Я багато чого прочитала та 
дізналася про плаценту. Виявля-
ється, дуже багато мам чинять так 
само, як я. Це дивно, але я відчу-
ваю себе на підйомі, і немає й на-
тяку на післяродову депресію. Піс-
ля кожної «таблетки» я відчуваю 
приплив енергії та гарний настрій. 
Я рекомендую всім мамам це ро-
бити».

Кім зазначає, що вживає пла-
центу не в первісному її вигляді, а 
у формі таблеток.

«Коли я кажу, що з’їдаю свою 
плаценту, я маю на увазі, що я їм 
заморожену та висушену плацен-
ту, яка перероблена в таблетки. Я 
не з’їдаю це, як, скажімо, стейк. 
Хоча багато хто думає саме так».

Як відомо, Кім Кардашьян на-
родила другу дитину на початку 
грудня. «Зоряні» батьки вже дали 
синові ім’я Святий, яке викликало 
двоякі відгуки, пише tochka.net.

Заради популяризації свого імені, він облив дочку брудом


