
45-річна українська співачка 
Ірина Білик, яка нещодавно 

вдруге стала мамою, якраз напере-
додні свята презентувала тематич-
ну пісню «Я все одно його люблю».

Нагадаємо, на початку грудня 
2015 року Ірина Білик за допомо-

гою сурогатної матері стала мамою 
другого сина — Табриза. Але зірка 
не пішла надовго в декретну від-
пустку, а підготувала до свята нову 
пісню під назвою «Я все одно його 
люблю».

Ірина зізналася, що хотіла 
встигнути закінчити роботу над 
піснею саме перед Днем закоханих, 
оскільки композиція про кохання. 
Авторами пісні є Руслан Квінта та 
Віталій Куровський, пише «Укр.
Медіа».

«Я дуже рада, що автори май-
бутнього хіта — Руслан Квінта та 
Віталій Куровський — написали 
цю пісню спеціально для мене. «Ві-
зьми собі мою любов, вона давно 
без берегів...». Впевнена, що ця 
пісня сподобається моїм шану-
вальниками і вже зовсім скоро ми 
будемо виконувати її разом під час 
мого сольного туру», — поділила-
ся зірка.

«Приплив ніжності» тра-
пився під час вручення 

премії Британської академії кіно 
та телевізійних мистецтв. Лео-
нардо Ді Капріо й актриса Меггі 
Сміт, яка виконала роль профе-
сора Макгонегел у кіносазі про 
«Гаррі Поттера», обмінялися по-
цілунками. 

Справа в тому, що до таких 
«близьких стосунків» їх підштов-
хнули самі організатори церемо-
нії. Вони придумали спеціальну 
«поцілункову камеру». Ця каме-
ра наводиться на двох людей у 
залі і картинка транслюється на 
великий екран. Хто в цей момент 
попадає в її поле зору, повинні 
поцілувати один одного.

Це й відбулося з Ді Капріо 
та Сміт. Вони, звичайно, не роз-
губилися і обмінялися поцілун-
ками.

Також серед учасників «ці-
лувальної компанії» виявилися 
Джуліанна Мур, Стенлі Туччі та 
інші.

56-річний актор Володимир Горянський 
одружився в США

«Євробачення-2016»: названі всі фіналісти

56-річний відомий український 
актор і телеведучий Володи-

мир Горянський пов’язав себе вуза-
ми шлюбу з 41-річною власницею 
респектабельного рибного рестора-
ну в центрі Києва Оленою Фейсою, 
передає «Корупція.Стар».

«Народ! Я одружився. Ми з Оле-
ною вирішили відзначити цю зна-
менну подію у вузькому колі в США. 
Перед Новим роком полетіли туди і 
зіграли весілля на гірськолижному 
курорті під Нью-Йорком! З близь-
ких друзів була тільки Руслана Пи-
санка. Діти сприйняли наше рішен-
ня абсолютно нормально. А весільна 
подорож у нас пройшла в Майямі. 
Усе було здорово!», — розповів ак-
тор.

Варто відзначити, що відносини 
актора та 41-річної Олени Фейси 

тривають вже більше півтора року. 
Жінка молодша за артиста на 15 
років, як і його колишня дружина 
Лариса. Що цікаво, обидві обраниці 
зовні дещо схожі: блондинки з пиш-
ними формами.

За право представляти Україну на 
міжнародному пісенному кон-

курсі Євробачення у фіналі націо-
нального відбору будуть боротися: 
SunSay, Pur:Pur, «НеАнгели», Джа-
мала, The Hardkiss та Brunettes shoot 
Blondes.

У суботу ввечері, 13 лютого, за-
вершився другий півфінальний 
конкурс Національного відбору 
на пісенний конкурс «Євробачен-
ня-2016». Переможцями другого 
півфіналу стали: SunSay, Pur:Pur, 
«НеАнгели».

До фіналу не пройшли Peaks of 
Kings, Pringlez, Вікторія Петрик, Ар-
кадій Войтюк, ALLOISE та Japanda, 
які виступали в суботу.

У першому півфіналі національ-
ного відбору брали участь Джамала, 
Світлана Тарабарова, The Hardkiss, 
Аїда Ніколайчук, Brunettes Shoot 
Blondes, Владислав Курасов, Лавіка, 
Тоня Матвієнко, Настя Приходько. 
Переможцями стали Джамала, The 
Hardkiss та Brunettes shoot Blondes.

Фінальний відбір призначений 
на 21 лютого.

Нагадаємо, у 2015 році Україна 
вперше за 12 років не брала участі 
в «Євробаченні». Перший раз кра-
їна взяла участь у цьому конкурсі 
в 2003 році. При цьому в 2004 році 
українська співачка Руслана стала 
переможницею «Євробачення», ін-
формує «Укр.Медіа».
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Наталка Карпа виходить заміж за Героя 
АТО

Шоубіз

У новому проекті ведуча буде не 
тільки вказувати на недоліки 

ресторанів, але й допоможе їм усу-
нути їх та вийти на якісно новий рі-
вень. Усього за 5 днів Ольга Фреймут 
разом із командою кращих експертів 
перетворить заклад, що знаходить-
ся на межі краху, в успішне місце. 
Команда проекту «На ножах» про-
веде повний аналіз роботи закладу: 
від кухні та інтер’єру до взаємин у 
колективі. А потім відправить усю 
команду ресторану на «тім-білдінг», 
допоможе з ідеями для ре-дизайну 
інтер’єру та дасть свої поради, як 
усунути помилки та побудувати 
успішний бізнес. А найголовніше, 
команда «На ножах» виявить і допо-
може вирішити проблеми в стосун-
ках між співробітниками, конфлік-
ти всередині колективу, які часто є 
головним чинником, що впливає на 
успішність бізнесу.

«Я щаслива, що можу не тільки 
робити зауваження, але й допома-
гати людям у їхньому бізнесі. Час-
то справи «в’януть», коли команда 
ресторану «на ножах», або від втоми 
господарі не бачать елементарних 
помилок. Коли хворієш, можна ви-
кликати швидку допомогу, а коли 
«при смерті» ресторан, який годує 
всю сім’ю, як останню надію, викли-
кають команду «На ножах» , — ко-
ментує ведуча.

Незважаючи на те, що співробіт-
ники закладу самі кличуть команду 
проекту на допомогу, іноді на шляху 
перетворення свого ресторану вони 
будуть чинити опір змінам. Адже 
вони думали, що Фреймут буде змі-
нювати страви та інтер’єр, а зміню-
ватися доводиться їм самим.

У перетворенні ресторанів Ользі 
Фреймут допоможуть відомі експер-
ти, професіонали своєї справи, се-
ред яких ресторатор Діма Борисов, 
який самостійно побудував успіш-
ний бізнес у декількох країнах. Його 

ресторани популярні серед гурманів 
Києва, Львова, Одеси, Валенсії та 
Барселони. Завдання Діми Борисова 
в проекті — з точки зору досвідче-
ного ресторатора оцінити слабкі та 
сильні сторони закладу та дати його 
персоналу корисні поради. Також у 
команді експертів працюватимуть 
дизайнери інтер’єру, психолог, екс-
перт із етикету та інші фахівці.

«Команді ресторанів, якими ми з 
Ольгою займаємося в рамках проек-
ту, ми демонструємо базові принци-
пи цього бізнесу: як правильно орга-
нізувати роботу кухні та персоналу, 
скорегувати фінансові потоки, нала-
годити роботу бухгалтерії. Потрібно 
враховувати й особисті історії: що 
за люди працюють, наскільки вони 
мотивовані та люблять свою роботу. 
У ресторанах базовий принцип — 
люди приходять до людей. Якщо в 
колективі негативна атмосфера, їжа 
виходить несмачна, яким би про-

фесійним кухарем ти не був», — ді-
литься Діма Борисов.

Реаліті-шоу «На ножах» знято за 
американським форматом Kitchen 
Nightmares телеканалу Fox. Виро-
бляє проект «1+1 Продакшн», а по-
бачити його в ефірі телеканалу «1+1» 
можна буде цієї весни.

Нагадаємо, Ольга Фреймут — 
ведуча проекту «Новий Інспектор 
Фреймут» на телеканалі «1+1», у 
якому вона перевіряє школи, дитячі 
садки, лікарні, пологові будинки, су-
пермаркети, громадський транспорт 
та інші соціальні об’єкти, на які гля-
дачі найбільше скаржаться в своїх 
листах. Метою проекту є позитивні 
зміни в тих соціальних сферах, які 
найбільше їх потребують. Крім того, 
Ольга першою в Україні створила 
«Народну премію», якою нагоро-
джуються віддані своїй справі про-
фесіонали, які часто залишаються 
без належної уваги держави.

Світлана Лобода 
приголомшила своєю 
пластикою   
Співачка Світлана Лобода випустила 
новий кліп «До біса любов». Глядачі 
від побаченого просто збожеволіли.
Справа в тому, що в ході кліпу артист-
ка стає  ногами на плечі танцюристів, 
а після цього чоловіки роблять крок 
в сторону і Світлана сідає на шпагат 
у повітрі.

Чоловік Ксенії Собчак вирішив 
«потрощити» гардероб дружини

Еріка Герцег із 
«ВІА Гри» стає 
схожою на Брежнєву
Еріка Герцег не поступається сексу-
альністю Вірі Брежнєвій. Блондинка 
позує в сексуальних сукнях, демон-
струючи карколомні форми. При 
цьому хто порівняв дівчину з Вірою 
Брежнєвою. Треба відзначити, що 
Еріка дійсно почала «втрачати» свою 
індивідуальність.

Нарешті стало відомо ім’я об-
ранця української співачки 

Наталки Карпи.
Напередодні Дня всіх закоха-

них під час концерту гурту «Ан-
титіла» у Львові перед півторати-
сячним залом Герой АТО — Євген 
Терехов («Титановий Джексон») 
зробив офіційну пропозицію ви-
йти заміж українській співачці На-
талці Карпі.

Це був справжній сюрприз! 
Наталка була впевнена, що ко-
ханий знаходиться в Дніпропе-
тровську. Під час концерту Тарас 
Тополя, лідер гурту «Антитіла», 
покликав її на сцену вручити по-
дяку за допомогу у волонтерській 
діяльності. Коли Наталка відкрила 
його — там був текст: «Ти вийдеш 
за мене заміж?». У цей момент на 
сцену вийшов «Титановий Джек-

сон» із великим букетом троянд і 
обручкою, став на коліно та повто-
рив пропозицію… і вона сказала: 
«Так»!

Цей момент одночасно знімало 
15 професійних камер. Тепер чека-
ємо на дату весілля!

Ірина Білик своїм шанувальникам: «Я все 
одно його люблю»

Леонардо Ді 
Капріо поцілував 
літню зірку «Гаррі 
Поттера»

Вагітна Ольга Фреймут запускає 
новий проект

Російський актор Максим Вітор-
ган заявив, що його дружина 

Ксенія Собчак незабаром може по-
збутися частини свого гардеробу. 
Причиною для цього стало те, що 
журналістка підтримала недавнє 
знесення кіосків у Москві.

Російський актор Максим Ві-
торган прокоментував статтю, яку 
нещодавно написала його дру-
жина Ксенія Собчак для журналу 
«Сноб». У ній журналістка зазна-
чає, що мер Москви Сергій Со-
бянін прийняв непопулярне, але 
правильне рішення, коли схвалив 
знесення кіосків у місті. 

Максим Віторган на своїй сто-
рінці в Facebook дав жартівливу 
відповідь на статтю своєї дружи-
ни. Він написав, що незабаром 
збирається позбавити «товариша 
Собчак К. А.» частини її гардероб-
ної кімнати шляхом руйнування. 

Актор зазначив, що в нього є на це 
чотири причини.

«Вона (гардеробна) мені: а) не 
подобається; б) здається надмірно 
великою та не стоїть на місці; в) 
там багато речей іноземних ви-
робників, що свідчить про зв’язок 
господині з етнічними угрупован-
нями (особливо з італійськими, 
французькими, англійськими); г) 
можливо, гардеробна була побудо-
вана на заробітки, з яких не були 
сплачені податки в повному обся-
зі», — пише Максим Віторган.

Чоловік Ксенії Собчак додав, 
що не можна знати напевно, усі 
його припущення з приводу гар-
деробної Собчак правильні. Він 
підкреслив, що в «наскрізь корум-
пованій країні» це дізнатися не-
можливо, тому залишається єди-
ний вихід — «трощити».


