
Шоумен, ведучий і засновник 
«Студії Квартал–95» Воло-

димир Зеленський разом із роди-
ною, дружиною Оленою, 9-річною 
донькою Дашею та немовлям Ки-
рилом мешкають під Києвом. 

Як з’ясувалося, їхнє «сімейне 
гніздечко» розміщене на території 
елітного клубного селища Іванко-
вичі, що за 35 кілометрів від Києва, 
в котеджному містечку «Маєток». 

До речі, поряд із Зеленським 
мешкають й інші «кварталівці» 
з родинами — Олена Кравець 
та Олександр Пікалов, пише 
«Взгляд». 

Зазначимо, на в’їзді до міс-
течка — цілий загін охорони. На 

територію можуть пропустити, 
лише якщо господар домівки під-
твердить, що чекає на вас. 

Ціна землі на VIP-території 
становить $10–12 тис., а дачні ді-
лянки за парканом продають по 
$500 за сотку. За повністю гото-
вий пентхаус доведеться виклас-
ти $1 млн 200 тис., а маленький 
котедж під оздоблення коштує 
від $400 тис. Стартова ціна такого 
будинку, за словами ріелтора, — 
$550 тис. 

Подейкують, що Зеленський із 
друзями з «Кварталу» разом при-
дбали земельну ділянку в елітному 
місці, а потім кожен сам будував 
свій дім. 

Телеведучу Ольгу Фреймут знають 
і люблять усі українці. За її майстер-
ність, талант, жіночність, бездо-
ганний гумор і сонячну посмішку. 
У ведучої програми «Ревізор» — 
надзвичайно цікаве життя. І річ тут 
навіть не в роботі на телебаченні. 
Оля, яку продюсери програми 
любовно називають «маленьким 
тракторцем у спідниці», й справді 
завжди йде до своєї мети. Захотіла 
бути журналістом — і ось вона вже 
дипломований магістр. Марила 
всім англійським — і ось вона вже 
у Британії, навчається в одному з 
найкращих вузів Лондона і працює 
на ВВС. А потім, вирішивши карди-
нально змінити все, не побоялась 
повернутися з донечкою в Україну 
й розпочати кар’єру вже тут. 

— Проживання у Лондоні. Як 
би ви цей період для себе охаракте-
ризували? 

— Я приїхала у Лондон лише зі 

своїми знаннями й амбіціями. Крім 
цього, у мене нічого не було: ні зна-
йомств, ні фінансів. У Лондоні мені 
стало дуже затишно. Дарма, що у 
кишені було лише 50 фунтів. Я від-
чула, що це моє місто, і буквально за 
тиждень воно мене змінило. Я поча-
ла соромитися туфель із підборами, 
що цокають. Стала носити брюки, 
бо так зручніше. Робила абсолютно 
нейтральний макіяж — окрім туші 
та помади нічим не користувалася. 
Це те, що помінялось у зовнішнос-
ті. Внутрішньо я також змінилася 
— мені стало цікаво жити, у мене 
з’явилися мрії. Лондон подарував 
мені можливість працювати на ВВС. 
Повернувшись в Україну, тим фак-
том, що я, зокрема, там працювала, 
мені вдалося відкрити багато дверей. 

— Рейтинг програми «Ревізор» 
сьогодні зашкалює, її любить уся 
Україна. 

— Дякую всім, хто дивиться цю 
програму. Бо це важка праця, ми 

дуже багато сил віддаємо кожному 
випуску — працюємо і вдень, і вно-
чі. Величезну роботу виконують Ві-
кторія Бурдукова та Аня Жижа. Те, 
що нас вражає, — відкритість укра-
їнського серця. Знаєте, власники 
ресторанів і готелів наче малі діти 
чекають, щоб їх приголубили, при-
горнули до себе. Усі хочуть вчити-
ся — це так класно. Я насправді не 
експерт, але я дуже вимогливий по-
купець і споживач. А вразило — за-
критість кухні. От усі чомусь, коли 
відкривають кафе чи бар, дають змо-
гу зайти в туалет, побувати в гарде-
робній, подивитися, що в меню... А 
от кухня — борони Боже! Чому? Для 
мене це парадокс. Коли європейці 
розпитують про «Ревізора» і я роз-
повідаю, як нам важко буває зайти 
на кухню, їх це дуже дивує, тому що 
кухня — це перше, що повинен по-
бачити відвідувач. Він має знати, де 
йому будуть готувати замовлення, 
якими руками це будуть робити і в 
яких мисках принесуть. 

— Як ви вважаєте, наскільки 
далека чи близька Україна до євро-
пейського зразка обслуговування? 

— Дуже близька. Як нове поко-
ління дітей індиго, з’являється нове 
покоління рестораторів і готельєрів. 
Це люди, що поїздили світом, поба-
чили, як усе влаштовано у Європі. 
Вони вкладають у бізнес не тільки 
гроші, але й душу. Тому ми не просто 
йдемо до рівня європейського серві-
су, ми біжимо. Просто проблема в 
тому, що ще лишилися люди, які не 
хочуть учитися... У Європі вчаться 
всі: і старі, і молоді. У нас поки що 
тільки молоді. Треба брати оті старі 
заклади, закривати і перетворювати 
на нові — оце було б добре! 

— Ваш секрет щастя? 
— Для мене щастя, коли поряд 

усі, кого я люблю. Коли мене Злата 
зустрічає вдома з роботи, коли вона 
снідає, а я дивлюсь, як у її волоссі 
грають промені сонечка... Такі речі 
тішать. Коли Злата з легкістю про-
йшла співбесіду в школу, це також 
було щастя! 

Олена ПАНЧОХА 
(happy-journal.com)

Учасниці нової «ВІА Гри» розповіли 
про особисте 

У двох із трьох солісток нової 
«ВІА Гри» серця зайняті, Еріка 

Герцег та Анастасія Кожевнікова 
зізнались, що мають хлопців. Не-
має стосунків зараз лише у Міші 
Романової. 

Та попри це, ані створювати 
родину, ані народжувати дітей ді-
вчата у найближчі років п’ять не 
збираються. Хоча у їхніх контр-
актах немає заборони на особисте 
життя, однак новоспечені зірки за-
надто захоплені кар’єрою і хочуть 
реалізуватись у гурті на повну, по-
відомляє ТСН. 

Всі три красуні запевняють, 
що не для того йшли на кастинги, 
щоб якнайшвидше вийти заміж. 
«Навіщо потрапляти до «ВІА Гри», 
щоб потім за рік народжувати?» — 
каже Еріка Герцег, а інші учасниці 
групи з нею погоджуються. 

Про те, що дівчата повинні бу-
дувати особисте життя на власний 
розсуд, каже і продюсер гурту Кос-
тянтин Меладзе. 

«У нас заборони на особисте 
життя ніколи й не було. І зараз, 
безумовно, немає. Тому вони по-
винні жити, як повноцінні люди. 
Вони ж не у в’язниці та не в армії. 
Тож, звісно, у них є і особисте жит-
тя, і робота. Я прихильник того, 
щоб це все поєднувати. Щоб це все 
було органічно», — каже Меладзе. 

Зазначимо, Еріка Герцег уже 
півтора року зустрічається з 
33-річним бізнесменом із Росії, але 
зараз закохані бачаться рідко. 
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Володимир Зеленський мешкає 
в елітному котеджі за півмільйона баксів 
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Тарзан відкрив у Києві 
стриптиз-клуб 
Чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глуш-
ко, відомий більше як стриптизер Тарзан, став 
співзасновником та обличчям одного з київських 
стрип-клубів. Артист приїхав на помпезне відкриття 
закладу для дам і роздягнувся під музику. «Це мій 
дебют у Києві на сцені. До цього, коли я приїжджав 
сюди, то виступав тільки на корпоративах», — роз-
повів Сергій. 

На аукціоні в Нью-Йорку 
картину Пікассо продали 
за $25 мільйонів 
Картина Пабло Пікассо «Клод і Палома» про-
дана на торгах аукціону Christie’s в Нью-Йорку 
за 25 мільйонів доларів, що вдвічі дорожче від 
оцінної вартості. На полотні зображені його діти, 
трирічний Клод і дев’ятимісячна Палома, наро-
джені в стосунках із французькою художницею і 
письменницею Франсуазою Жило. 

На зйомках чергової програми «Як 
двi краплi» Наталка Могилевська 
в пух і прах розвіяла міф про свою 
вагітність, розповіли у творчій групі 
artPRoUA. 

Ось уже кілька місяців преса гуде 
про те, що зірка української естради 
вагітна й ось-ось має народити. Мас-
ло у вогонь підлили й образи попе-
редніх ефірів, на яких Наталя висту-
пала в нарядах балахонного крою. 

«Приховує живіт», — говорив народ.
І ось тепер Могилевська поста-

не перед публікою у всій красі, адже 
їй випав образ «імператриці» ро-
сійської естради Ірини Аллегрової, 
яку вона повинна втілити на сцені 
популярного шоу вже в найближчу 
неділю. Спеціально для цього На-
талії пошили сукню з корсетом і 
відвертим декольте точнісінько як у 
Аллегрової. 

«Було вісім примірок, і щоразу 
декольте все збільшувалося й збіль-
шувалося, — сміється Наталя. — На-
справді Наталія Могилевська ніколи 
б у житті не одягла настільки від-
вертий наряд. У реальності я дуже 
сором’язлива людина, та образ Іри-
ни Олександрівни передбачає осо-
бливу сексуальність і якесь відверте 
подання себе, можливо, десь навіть 
межує з вульгарністю. Так що цього 
разу на зйомках у членів журі, моїх 
колег і глядачів у студії був справ-
жній шок!» 

Могилевська вже встигла похва-
литися в соцмережах фото, на яких 
вона демонструє свій розкішний 
бюст як мінімум п’ятого розміру й 
тонку талію — на зло пліткам про 
її вагітність. Кинувши курити рік 
тому, Наталя дійсно набрала кілька 
зайвих кіло, через що жовта преса 
рясніла повідомленнями про те, що 
зірка в цікавому стані. Але тепер 
Могилевська, вдавшись до нової 
диво-дієти, скинула 10 кілограмів, 
прекрасно виглядає і чудово почу-

вається. 
Правда, подейкують, що роз-

кішні фото в образі Аллегрової, які 
з’явилися в Інтернеті напередодні 
чергового випуску програми, мо-
жуть загрожувати неприємностями 
і навіть обернутися для співачки су-
дом! Річ у тому, що перед участю у 
схожих шоу зірки зазвичай підпису-
ють документ про нерозголошення 
подробиць зйомок до виходу про-
грами в ефір. 

Ольга ФРЕЙМУТ: 

Григорій Лепс і ще двоє росіян 
потрапили до списку санкцій 

Міністерства фінансів США за 
ймовірний зв’язок зі східноєвро-
пейською міжнародною злочин-
ною організацією Brothers’ Circle, 
йдеться в повідомленні на сайті 
відомства. 

Brothers’ Circle («Братське 
коло») увійшло до списку органі-
зацій, що підпадають під санкції, в 
2011 році після прийняття в США 
стратегії боротьби з організова-
ною злочинністю. Відповідно до 
указу Барака Обами, влада Штатів 

блокує будь-яку власність, що на-
лежить членам цієї організації, і 
заморожує будь-які фінансові опе-
рації з їхньою участю. 

Минулого тижня серед осіб, 
які підпадають під санкції, опини-
лися шестеро — росіяни Григорій 
Лепс, Вадим Лялін та Ігор Шликов, 
ізраїльтянин Яків Рибальський, 
громадянин Узбекистану Сергій 
Москаленко, а також Артур Ба-
далян, чиє громадянство та місце 
проживання не вказуються. 

За даними американських дже-
рел, Лялін є головним зв’язковим 
глави Brothers’ Circle Владислава 
Леоньєва, Лепс нібито перевозить 
кошти, а Шликов відповідає за 
отримання необхідних посвідчень 
і розвиток діяльності злочинної 
організації в Африці. 

Ще одним каналом руху гро-
шових потоків злочинців є, як 
йдеться в повідомленні Мінфіну 
США, компанія Gurgen House, яка 
має представництва в Росії, Казах-
стані, Узбекистані й ОАЕ. 

Григорію Лепсу заборонено в’їзд до США 

Наталія Могилевська у новому образі розвіяла чутки про вагітність 

Кухня — це перше, що повинен побачити 
відвідувач ресторану чи кафе 


