
Артисти не забувають радувати 
своїх шанувальників числен-

ними виступами, концертами і ту-
рами як на території України, так і 
за її межами. Також їм пропонують 
участь у різних шоу, де або прості 
люди проявляють свої таланти, 
або цим же зіркам необхідно про-
явити свої. Усе це та багато іншого 
і приносить дохід знаменитостям.

У програмі «Ранок з Україною» 
на телеканалі «Україна» було озву-
чено, скільки заробили знамени-
тості за 2015 рік. Стала відома сім-
ка найбільш високооплачуваних 
українських виконавців.

Отже, список очолили попу-
лярна співачка Віра Брежнєва та 
не менш популярний співак Іван 
Дорн. Вони в 2015 році заробили 
близько 1,5 млн доларів кожен.

Друге місце розділили між со-
бою співачка Тіна Кароль із чис-
ленними концертами в Україні та 
за кордоном, а також Оля Поляко-
ва. Їхній дохід — близько 800 тисяч 
доларів.

На третьому місці опинилася 
LOBODA. Вона не надто відстає 
від другої позиції. Її дохід склав 
780 тисяч доларів.

Дохід Святослава Вакарчу-
ка склав лише 500 тисяч доларів, 
що значно менше, ніж у згаданих 
вище знаменитостей. Цікаво, з 
чим це пов’язано? Але поки на це 
запитання відповіді від виконавця 
не було.

Закриває цей список Ірина Бі-
лик. Співачка заробила 300 тисяч 
доларів. Відзначимо, що вона зо-
середилася на своєму сімейному 
житті. Поява дитини змусила її 
внести корективи в концертний 
графік.

П’ятирічну Ніку й однорічну 
Мікеле Холоденків знайшли 

мертвими 17 березня в місті 
Бенбрук в будинку, де вони про-
живали.

Американська поліція вру-
чила повідомлення про підозру 
дружині піаніста - 31-річній Со-
фії Циганковій. Її підозрюють у 
вбивстві двох їхніх дітей – 12-мі-
сячної Мікаели та 5-річної Ніки. 
Жінка наразі перебуває у шпи-
талі, лікуючись від порізів. За 
твердженням поліції, жінка спо-
чатку вбила дітей, а далі калічила 
сама себе ножем. В цьому стані її 
і знайшов чоловік, Вадим Холо-
денко. Для довідки: 29-річний 
український музикант Вадим 
Холоденко у США перебрався 
з родиною у 2013 році. Після 5 
років шлюбу він подав на роз-
лучення в листопаді цього року. 
Поки тривав процес, діти жили з 
матір’ю.

Софія Ротару шокувала змінами в 
зовнішності

Королева Великобританії відповіла на лист 
української співачки

Зірка шоу-бізнесу Софія Ротару 
продовжує дивувати публіку змі-

нами в зовнішності.
Нещодавно в Instagram 68-річна 

співачка виклала фото, на якому по-
зує в кокетливому вбранні з вирізом 
біля шиї та немаленьким декольте, 
повідомляє Neformat.

Передплатники артистки вра-
жені, як їхній улюблениці вдається 
зберігати так довго свою молодість і 
красу. На це Софія Михайлівна від-
повіла, що вмивається мінеральною 
водою, намагається висипатися та 
часто працює на природі. Співачка 
також розповіла, що не відмовляє 
собі в задоволенні смачно поїсти, 
проте якщо потрібно скинути зайві 
кілограми, то три дні знаменитість 
харчується гречкою без приправ, 
три дні тільки овочами і три дні тіль-
ки фруктами. 

На думку Софії Ротару, така ді-
єта дуже добре очищає організм від 
шлаків і непотрібних калорій.  

Королева Великобританії Єлиза-
вета ІІ написала лист-відповідь 

співачці українського походження 
Діані Месс. Про це артистка, яка 
родом із Запоріжжя, а нині мешкає 
в Лондоні, повідомила в Facebook. 
«Мені відповіла королева Велико-
британії. Нарешті отримала лист з 
Букінгемського палацу», — написа-
ла Діана. Вона також зазначила, що 
Єлизавета II пообіцяла «почути наш 
біль та підтримати нашу країну».

Нагадаємо, Діана Месс бра-
ла участь у національному відборі 
конкурсу «Євробачення-2016» у Ве-
ликобританії. Дівчина представила 

пісню про війну в Україні World, 
Support Ukraine.
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Співак із Білорусі IVAN виступить на 
«Євробаченні» оголеним і з вовками

Шоубіз

33-річна популярна українська 
співачка Світлана Лобода 

(LOBODA) днями в інтерв’ю для ви-
дання «Отдохни» вирішила відверто 
розповісти про стосунки зі своїм ко-
лишнім чоловіком і батьком її дочки 
Єви Андрієм Царем.

Про розставання подружжя 
стало відомо ще півтора року тому. 
Світлана Лобода відразу ж після 
розставання з чоловіком вирішила 
залишити в секреті подробиці їхньо-
го спільного життя, а також причи-
ни розриву. Їхні друзі говорили, що 
співачка й Андрій Цар могли просто 
не спрацюватися, оскільки спільно 
займалися організацією виступів. 
Але сама Світлана Лобода розповіла, 
що все прозаїчніше: все частіше між 
ними почали виникати конфлікти, а 
тому незабаром вони вирішили про-
сто розійтися.

«Я не вірю, що стосунки на рів-
ному місці можуть зруйнуватися. 
Закохавшись, ми не змогли тверезо 
оцінити та зрозуміти один одного, 
та що там говорити — ми ледь по-
знайомилися! Але коли з Андрієм 
стали жити разом, то зрозуміли, що 
якісь речі в характері і звички одне 
одного нас не влаштовують. І на-
родження дочки це невдоволення 
лише посилило. До того ж, я була в 
стані втоми, оскільки працювала до 
останнього, а вже через тиждень піс-
ля пологів стояла на сцені», — поді-
лилася Світлана.

Відзначимо, що, за словами ар-
тистки, її колишній чоловік Андрій 
Цар бере активну участь у вихованні 
їхньої дочки Єви. Артистка зізнала-
ся, що для неї було важливо вибуду-
вати з колишнім чоловіком стосунки 
так, щоб вони не впливали болісно 
на дитину.

Настя Каменських 
з’явилася в дуже 
відвертому 
вбранні
На одному з концертів кучерява 
красуня з’явилася в еротичному 
платті, яке вигідно підкреслює всі 
принади її фігури. Так артистка по-
казала свою струнку фігуру, якою 
вона займалася останнім часом.

Чарлі Шин має намір 
відсудити аліменти в 
колишніх дружин
Відомий актор Чарлі Шин подав до суду на своїх 
дружин Деніз Річардс і Брук Мюллер. Чарлі на-
магається відсудити в жінок аліменти, які він їм 
виплачує — по 55 тисяч доларів кожній. Актор 
сподівається, що суд скоротить цю суму,  адже 
йому самому зараз несолодко, майже все за-
роблене йде на лікування ВІЛ.   

Цього року від Білорусі на пре-
стижному конкурсі «Євроба-

чення-2016» виступить молодий 
співак Олександр Іванов (IVAN).

За словами його продюсера Ві-
ктора Дробиша, на сцену музично-
го конкурсу IVAN вийде оголеним 
і в оточенні вовків, повідомляє 
Informing.

Це буде «фішкою» постано-
вочного номера співака з Білорусі. 
Однак фіналістові шоу «Головна 
сцена» ще необхідно отримати від 
організаторів конкурсу спеціаль-
ний дозвіл, щоб вийти на сцену з 
тваринами.

Як розповів Дробиш порталу 
«Super.ru», зараз тривають пере-
говори зі шведською стороною, 

і продюсер робить все можливе, 
щоб номер дозволили.

«Шведи поки розводять рука-
ми. Так, Саша буде на сцені голим, 
так, там будуть вовки», — комен-
тує Дробиш. Він пояснив, що час-
то людина порівнює себе з якою-
небудь тотемною твариною. Але 
далеко не кожна людина може зна-
йти в собі впевненість і сили, щоб  
зустрітися з нею. «Ми хочемо, щоб 
усі відчули цю тонку грань між лю-
диною і природою», — каже відо-
мий продюсер.

Відзначимо, що на престижно-
му музичному шоу IVAN виконає 
композицію Віктора Дробиша під 
назвою Help you fly.

Віра Брежнєва та Іван Дорн заробили за 
2015 рік більше, ніж Святослав Вакарчук

Пол Маккартні намагається повернути 
права на власні пісні

Дочок 
українського 
піаніста Холоденка 
вбила його 
дружина

Британський музикант Пол 
Маккартні просить поверну-

ти йому права на власні пісні, які 
зараз належать Sony/ATV Music 
Publishing.

Маккартні звернувся з відпо-
відною заявою до Бюро авторсько-
го права США.

Як випливає з американського 
закону про авторські права, автор 
може вимагати повернути права 
на свої твори через певний тер-
мін. Процес із повернення прав 
на власні пісні Маккартні почав у 
грудні 2015 року.

Мова йде про 32 композиції, 
створені Маккартні в співавтор-
стві з Джоном Ленноном. За де-
якими відомостями, Sony/ATV 
уклала угоду з вдовою Леннона, 
художницею Йоко Оно, і належна 
спадкоємцям Леннона частина ні-
бито залишиться в Sony/ATV.

Лобода розповіла, що зіпсувало її 
стосунки з колишнім чоловіком


