
Продюсер Костянтин Меладзе 
розповів журналістам про те, що 
восени запускає новий проект на 
українському телебаченні, завдяки 
якому буде відбирати дівчат до 
нового складу групи «ВІА Гра». Він 
вирішив знову приступити до свого 
гучного проекту «Хочу в «ВІА Гру!» 
на телеканалі «1+1», що вже був 
анонсований. 

Кастинги в шоу призупинилися 
раніше через аварію, в яку потрапив 
Меладзе взимку. Нагадаємо, про-
дюсер понад півроку тому на смерть 
збив молоду жінку. Це стало шоком 
для композитора, тож він на три-
валий час відмовився від усіх своїх 
творчих планів. Однак після пере-
рви Меладзе знову взявся за проект. 
Понад те, продюсер планує запус-
тити перші випуски програми вже 
восени цього року. Поки кастинги 
в шоу знову відновлено. Для того 
щоб узяти участь у відборі до нового 
складу «ВІА Гри», дівчатам потрібно 
зайти на сайт каналу «1+1» і запо-
внити анкету учасника. 

Також стало відомо, що відбира-
тиме претенденток на співочу славу 
в «ВІА Грі» Надія Мейхер — одна 
з перших учасниць легендарного 
гурту. Співачка і телеведуча знову 
приєднається до роботи колективу. 

Правда, цього разу — в якості трене-
ра для майбутніх учасниць. 

Мейхер розповіла, що візьме 
участь в шоу «Хочу в «ВІА Гру!» на 
каналі «1+1», задуманому продю-
сером дівочого гурту Костянтином 
Меладзе. Зірка виконає роль тренера 
для дівчат. До того ж разом із нею у 

тренерські крісла сядуть ще чоти-
ри колишні солістки «ВІА Гри». Хто 
саме це буде, наразі не уточнюється. 

«Кожна з п’яти наставниць ві-
зьме під опіку по три дівчини, — 
поділилася деякими подробицями 
Мейхер. — Наше завдання — під-
бирати для учасниць репертуар, ро-
бити постановку виступу, морально 
готувати. А потім оберуть найвда-
ліший склад. Завершиться все гала-
концертом у Москві». 

Нагадаємо, Надія Мейхер зараз 
перебуває у декреті і виховує двох 
дітей — 10-річного сина Ігоря та 
1-річну донечку Аню. 

Тим часом іще одна екс-«ВІА 
Гра» Альбіна Джанабаєва, яка після 
розпаду гурту довго не давала про 
себе знати, презентувала шануваль-
никам довгоочікувану сольну ком-
позицію, яка називається «Краплі». 

«Історія у цієї пісні непроста. 
Наприкінці квітня я її виконала у 
рамках проекту «Великі танці». Але 
тільки зараз можу назвати роботу 
завершеною і оголосити про офіцій-
ний реліз композиції», — поділилася 
Джанабаєва. 

Крім розвитку сольної кар’єри, 
після розпаду групи Альбіна Джа-
набаєва працевлаштувалася на ро-
сійському телебаченні — руденька з 
«ВІА Гри» стане ведучою танцюваль-
ного шоу. 

Історія з розлученням відомо-
го гумориста Гарика Харламова 

триває. Крім того, що його дру-

жина Юлія Лещенко зажадала 
заарештувати рахунки чоловіка, 
щоб він не встиг перевести кудись 
гроші, тепер вона ще й повернула 
сімейний статус. 

Коли благовірна Харламова 
зрозуміла, що не отримає жодних 
поступок із його боку, вона пішла 
ва-банк: виступила в суді з заявою, 
що розлучення було недійсним. За 
словами Юлії, Гарик оформив усі 
документи за її спиною. Суд задо-
вольнив позов Лещенко й анулю-
вав рішення про розлучення. 

Тепер дружина шоумена знову 
має законні права на доходи Гари-
ка та його московську квартиру. 
Схоже, що шлюборозлучний про-
цес Харламова триватиме ще дов-
го. 

Дружина Гарика Харламова анулювала 
їхнє розлучення 

Юрій Шевчук утретє одружився 

Лідер гурту «ДДТ» зізнався: він 
уже втретє одружений. Свою 

обраницю Катерину музикант не 
афішує. Як і все, що стосується 
його сім’ї. Він не говорить ні про 
першу дружину Ельміру, яка по-
мерла в 24 роки від раку, ні про 
другу — Мар’яну, яка нині живе 
в Австрії. Мовляв, рок-музиканту 
не пасує піаритися на особистих 
темах. 

Проте рокер зізнається: ни-
нішня кохана смачно готує і на 
славу його годує. «Катя мене за-
годовує просто! Їй подобається, 
коли я такий огрядний», — розпо-
вів Шевчук. 

А ще Катерина, яка іноді їздить 
із чоловіком на гастролі, нерідко 
його критикує: «Їй хочеться, щоб 
я був м’якший, світліший і добрі-
ший. А я іноді шокую близьких 
своїми якимись, прости Господи, 

грубощами», — зізнався Шевчук. 
Єдине, про що рок-музикант 

шкодує: за роботою не має часу 
виховувати двох синів. 

«Як батько я міг би бути трохи 
кращим, бо дуже багато гастро-
лей, роботи», — підсумував соліст 
«ДДТ». 
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37-річна Кейт Вінслет вагітна третьою 
дитиною 

Голлівудська акторка Кейт Він-
слет вагітна третьою дитиною. 

Представник 37-річної зірки за-

явив, що поки передбачувана дата 
народження малюка не відома. Та-
кож прес-секретар актриси додав, 
що Вінслет і її чоловік, 34-річний 
Нед Рокнролл, дуже щасливі. 

Вінслет і Рокнролл одружили-
ся в грудні 2012-го після того, як 
рік зустрічалися. Двоє дітей Кейт, 
12-річна Міа та 9-річний Джо, наро-
джені від двох колишніх чоловіків 
акторки — режисерів Джима Тріп-
лтона та Сема Мендеса. 

В інтерв’ю Вінслет неоднора-
зово заявляла, що, незважаючи на 
два розлучення, і далі вірить в ідею 
шлюбу. Після народження Джо зір-
ка «Титаніка» повідомила, що хоті-
ла б мати ще одну дитину або навіть 
двох. 

Влад Яма планує скромне таємне весілля 

Ще недавно відомий танцюрист 
Влад Яма казав, що в його 

уявленні весілля має бути великим 
і галасливим. Хореограф і шоумен 
відкрито говорив, що тихо розпи-
сатися в РАЦСі — це не його доля. 
За словами знаменитості, він уза-
галі не розуміє людей, які так ро-
блять. 

Однак, схоже, зірковий статус 
накладає відбиток і на його жит-
тя. Нещодавно в інтерв’ю ведучій 
світської хроніки Каті Осадчій 
Влад зізнався, що у них із його ді-
вчиною Ліліаною великі плани. 

Поки артист відмовляється на-
звати дату весілля, але одруження 
відбудеться. Причому Яма відмо-
виться від галасливої гулянки в 
українських традиціях. Навпаки, 
суддя шоу «Танцюють усі» зізна-
вся, що хоче тиху і, можливо, та-
ємну церемонію без зайвої уваги з 
боку громадськості. 

Шоубіз

Пермякову запросили 
ведучою у шоу про моду 
41-річна акторка Світлана Пермякова стала 
ведучою нового шоу про моду «Шафа». Про-
ект виходить на російському розважальному 
каналі «П’ятниця», який заснували на базі за-
критого в Росії каналу MTV. Разом зі стилістом 
Вадимом Абрамовим зірка серіалу «Інтерни» 
вирішуватиме головну жіночу проблему: що 
робити, коли нема чого одягти. Як стверджу-
ють творці шоу, це абсолютно новий формат, 
який вони назвали фешн-камеді. 

Мадонна виступить на відкритті 
елітного нічного клубу в Києві 
Як повідомляють деякі ЗМІ, знаменитість запросили на 
відкриття елітного нічного клубу, яке відбудеться у вересні 
цього року. Власники закладу хочуть зробити відвідувачам 
сюрприз у вигляді виступу світової зірки під кінець вечірки. 
За словами організаторів, Мадонна виконає три композиції, 
а також скаже вітальне слово. У цілому перебування співачки 
на сцені триватиме не більше півгодини. Яким буде гонорар 
і райдер зірки, поки невідомо. Наразі ведуть переговори, 
тому умови виступу тримають у секреті. 

Костянтин Меладзе почав 
пошуки нового складу «ВІА Гри» 
А колишні учасниці співочого тріо стануть наставницями відібраних дівчат 

Фінальна гра п’ятого сезону Все-
української ліги КВН «Волинь» 

відбулася 8 червня у луцькому Пала-
ці учнівської молоді. За чемпіонство 
змагалося п’ять команд: «Без пон-
тов» (Чернівці), «Отдыхаем вмес-
те» (Хмельницький), «Коліжанки» 
(Львів), «ЧистоГон» (Збірна Західної 
України) і «Перша сільська збірна» 
(Львів). 

Змагалися команди у чотирьох 
конкурсах: «Візитка», «Розминка», 

«Капітанський» і «Музичне домаш-
нє завдання». 

Вже з першого конкурсу стало 
зрозуміло, хто претендує на перше 
місце. Впродовж усіх чотирьох кон-
курсів Тарас Стадницький із «Пер-
шої сільської збірної» отримував 
найвищі бали від журі. На високому 
рівні грали й інші команди. 

Майже три години поспіль луча-
ни плескали гумористам, викрику-
вали «Браво!» та голосно сміялися. 
Не дивно, адже кожен фіналіст, ка-
жуть глядачі, достойний перемоги. 

Зрештою артистичний талант 
та якісний колоритний гумор гали-
чанина Тараса Стадницького під-
корив і публіку, і членів журі, тож 
«Перша сільська збірна» стала чем-
піоном п’ятого сезону ліги КВН «Во-
линь». Друге місце посіла команда 
«Отдыхаем вместе», третє розділили 
між собою «Коліжанки» і «Чисто-
Гон», а четверте — у «Без понтов». 

Організатори обіцяють, що шос-
тий сезон стартуватиме в вересні і 
стане не менш цікавим для волинян.


