
Переможцем «Євробачення-2013», 
фінал якого відбувся 18 травня, 
стала конкурсантка з Данії Емілі де 
Форест. Під час голосування вона 
набрала 281 бал. Друге місце діста-
лося Фаріду Маммадову з Азербай-
джану (234 бали), а третьою стала 
українка Злата Огневич (214 балів). 
Як відомо, результати голосування 
залежали у співвідношенні 50% на 
50% від глядачів «Євробачення» та 
від професійного журі конкурсу. 
Відразу після повернення в Україну 
Злата зустрілася з журналістами, 
щоб відповісти на їхні запитання 
про роботу, плани на майбутнє й 
особисте життя. Допомагав їй у 
цьому Валід Арфуш, заступник пре-
зидента Національної телекомпанії 
України. 

— Злато та Валіде, вам не об-
разливо, що ми посіли тільки третє 
місце, адже, за прогнозами букме-
керів перед фіналом, мали суттєві 
шанси перемогти? 

— Я вважаю, що повністю впо-
ралася зі своїм артистичним і співо-
чим завданням, — відповіла Злата. 
— Все, що змогла, я зробила. 

— Ще до фіналу преса в Мальме 
(місто в Швеції, де проходив кон-
курс. — Авт.) віддала нам перше 
місце, — додав Валід. — Тому ми, 
вважаю, і є переможці. Але у нас не-
має ні нафти, ні газу, інакше не було 
б жодних проблем. 

— Що ви можете сказати про 
те, що Росія поставила нам на кон-
курсі лише один бал із дванадцяти 
можливих? 

— Це нормально, неможливо 
всім подобатися, — прокоментувала 
співачка. — Такі смаки у людей, а я 
вважаю, що з усіма треба дружити. 
Ми ж усі брати-слов’яни. 

— Те, що Росія дала нам тільки 
один бал, значить... що ми прекрас-
ні. Ось і все, — зазначив Валід. 

— Злато, кажуть, що конкур-
санти інших країн дарували вам 
багато подарунків. Приміром, 
один із учасників приніс величез-
ний букет із запискою, в якій зізна-
вався вам у коханні. Це правда? 

— Подарунки? Які ж подарун-
ки мені дарували? — посміхаючись 
відповіла Злата. — Хоча кожен із 
учасників, дійсно, привіз сувеніри. 
Білоруси нагодували солодощами, а 
я ж така ласунка! А квіти були — від 
Латвії, на всю гримерку, але записка 
мала дружній характер, тому не ска-
жу, про що в ній ішлося. 

— І ніякого особистого життя 
на конкурсі? 

— У мене там не було часу на ко-
хання. Тільки на роботу. 

— Скільки коштувала підго-
товка до «Євробачення»? 

— Це потрібно запитати у мого 
продюсера, я не знаю. Але сил і праці 
потрібно було вкласти дуже багато. 

— Щось цікаве з вами трапило-
ся, поки ви готувалися до конкур-

су? 
— Навіть не знаю. У спальні, де 

ночував наш велетень, зламалося 
ліжко. Не розрахували вагу людини. 
Якщо це можна назвати чимось ці-
кавим. 

— А Ігор (велетень, який ви-
носив Злату на руках на сцену. — 
Авт.) не хотів би відвідати Україну? 
Він же наш земляк. 

— Він іноді приїжджає, але не 
дуже часто. Зараз, думаю, він в Укра-
їні стане зіркою і не зможе просто 
так залишитися непомітним на ву-
лицях. 

— Хто першим привітав вас із 
України? 

— Моя менша сестра. Вона пла-
кала в слухавку та кричала, що я для 
неї переможниця. Потім телефону-
вало багато людей. Русова Тетяна 
Миколаївна, мій педагог із вокалу, 
— одна з них. Їй я вдячна за все, що 
зараз умію. Дуже хочу вирватися до 
неї в гості й особисто подякувати. А 
зараз уже у мене телефон заблокова-
ний і всі дзвонять моїй команді. Че-
рез них передають вітання та теплі 
слова. 

— Як змінилися ваші плани на 
подальшу творчу діяльність після 
«Євробачення-2013»? 

— Я збираюся працювати як му-
зикант. Від мене можна буде почути 
хороші пісні та виконання наживо. 
Але після «Євробачення», звичайно, 
роботи додалося. Телефон сьогодні 
з самого ранку вже розривається. 
Потрібно тільки закінчити альбом, 
я його пишу вже два з половиною 
роки, і трохи відпочити. 

Популярна російська телеведу-
ча Ксенія Собчак, яка недавно 

потрапила в скандал, обізвавши 
сусідських дітей, раптово заявила, 
що хоче власних. Телезірка навіть 
уточнила, що вони з чоловіком-ак-
тором Максимом Віторганом уже 
готуються стати батьками. «Ми 
хочемо дитину! Робота над цим у 
нас іде!» — зізналася Собчак. 

Можливо, на ексцентричну ве-
дучу вплинув саме чоловік, який, 
як відомо, є батьком двох дітей 
— 16-річної Поліни і 12-річного 
Данила. Ксенія навіть встигла по-
дружитися з Поліною, і тепер ді-
вчат можна частенько зустріти 
разом на світських заходах. Також 

Собчак допомагає пасербиці з ви-
бором одягу та ходить із нею на 
шопінг. 

Собчак і Віторган готуються стати 
батьками 

Зеленський кидає курити заради доньки 

Шоумен Володимир Зеленський 
травневі свята провів у Туреч-

чині разом із дружиною та двома 
дітьми. Саме там він спробував ки-
нути курити. «У мене психологічна 
залежність, — зізнався Зеленський. 
— Коли я щось пишу, то просто не 
помічаю, як «проковтую» ці пачки». 

Артист зауважив, що бороти-
ся зі шкідливою звичкою спробує 
заради дочки. «У школі в другому 
класі вчителька розповідала про 
шкоду куріння. І моя дитина за-
плакала. Педагог підійшла до Саші 
й запитала, чому вона плаче. Донь-
ка відповіла: «Я не хочу, щоб мій 
тато помер». На мене це сильно 
подіяло. Набагато більше, ніж на-
писи на пачках сигарет», — поді-
лився Володимир. 
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«Євробачення» — конкурс естрад-
ної пісні серед країн-членів Євро-
пейського мовного союзу (EBU). 
«Євробачення-2013» проходило з 
14 по 18 травня в Мальме — третьо-
му за величиною місті Швеції. Укра-
їнка Злата Огневич виступала під 
сьомим номером із піснею Gravity. 

Шахраї наживаються на схудненні зірки 
«Інтернів» 

На просторах російського Ін-
тернету запрацював сайт, 

творці якого від імені зірки серіа-

лу «Інтерни» Світлани Пермякової 
пропонують усім охочим придба-
ти диск із методикою схуднення 
артистки. 

Акторка за два місяці після 
народження дочки скинула 17 кг. 
Така різка зміна у зовнішності зір-
ки і допомагає шахраям нажива-
тися на ній. Сайт виглядає цілком 
солідно, оскільки серед користува-
чів, які підтверджують ефектив-
ність цієї методики, є коментарі 
нібито від імені самої Світлани. 
Крім того, в дизайні вгадується 
кілька дуже популярних видань 
для жіночої аудиторії. 

Сама Пермякова дізналася про 
шахраїв від друзів і відразу повідо-
мила в блозі, що не має жодного 
стосунку до цього сайту і свою ме-
тодику схуднення ніде не рекламує. 

Костянтин Меладзе переїхав до Криму 
і став відлюдником 

Після страшної аварії, в якій 
відомий продюсер Костянтин 

Меладзе на Обухівській трасі збив 
на смерть жінку, минуло вже п’ять 
місяців. Зараз композитор живе на 
своїй дачі в Гурзуфі (там є величез-
ний особняк, басейн, але до моря 
майже кілометр), яка, за оцінками 
ріелторів, сьогодні коштує більше 
$1,5 мільйона. При цьому в столи-
ці у Меладзе є пентхаус у центрі та 
заміський двоповерховий будинок 

в елітному селищі під Києвом. На-
віть свій недавній ювілей він теж 
відзначав у Гурзуфі з сім’єю — 
братом, дружиною Яною і дітьми 
(8-річним Валерієм, 9-річною Лією 
і 13-річною Алісою). 

Валерія та Йосип Пригожин, 
які дружать із композитором, роз-
повіли, що вже збиралися купува-
ти подарунок, але Меладзе відмо-
вився від великої вечірки, мовляв, 
«просто хочу побути з сім’єю». 

Сусіди кажуть, що після тра-
гедії продюсер змінився не тільки 
зовні (постарів, посивів, поглад-
шав і відростив бороду), але і за 
характером: «Він і так був замкну-
тим, а тепер узагалі відлюдник. 
Раніше за кермом завжди був сам і 
дівчат із «ВІА Гри» на корпоративи 
відвозив, а тепер їздить із водієм». 

На автомийці, розміщеній по-
близу, додали, що Меладзе став 
залишати щедрі чайові: «Міг і ста 
гривнями віддячити». 

Шоубіз

«Міс США — 2013» хоче 
заміж за принца Гаррі 
Власниця титулу «Міс США — 2013» Нана Мері-
везер поклала око на британського принца Гар-
рі. 27-річна королева краси зізналася в коханні 
завидному холостяку під час його недавнього 
візиту до США. Зі слів красуні, вона закохалася 
в 28-річного принца з першого погляду, щойно 
побачила його на нью-йоркському благодій-
ному вечорі. Йдеться про захід, організований 
Королівським фондом герцога та герцогині 
Кембриджських і принца Гаррі. 

Корольова травмувалася тортом
Співачка Наталія Корольова постраждала на зйомках 
кулінарної програми, яку вона веде зі своєю мамою. За-
пис чергового ефіру був присвячений 40-річчю Наталки, 
яке вона відзначить 31 травня. І тому для неї приготували 
святковий торт. У розпалі зйомок Корольова заявила, що 
все життя мріяла, щоб їй на день народження кинули тор-
том в обличчя. Тож напарник співачки Олександр Олешко 
виконав її бажання. Але усім стало не до жартів, коли на 
обличчі артистки проступила кров. Зйомки вирішили 
на якийсь час зупинити, а постраждалій надали першу 
медичну допомогу. 

Злата Огневич вважає, що впоралася зі 
своїм артистичним і співочим завданням 


