
Російська співачка Алла Пугачо-
ва передумала йти у депутати, 

тому що відкрила школу і дитса-
док. 

Алла Борисівна не просто за-

снувала школу, а й сама у ній ви-
кладає. «Малюки приходять що-
дня, школярі — тричі на тиждень. 
Заняття веду сама. Я хочу навчити 
їх не тільки музиці, а й іншим мис-
тецтвам, багато чому з того, що 
буде потрібно в житті. Етикету, 
наприклад», — поділилася При-
мадонна. 

Поки що артистка знімає при-
міщення на Новому Арбаті. «Але я 
зараз намагаюсь отримати кредит, 
щоб придбати нормальне примі-
щення. І мої діти доставляють ба-
гато приємних клопотів. Я навіть 
«Різдвяні зустрічі» цього року ска-
сувала. Які вже тут вибори!» — зі-
зналася Пугачова. 

Як відомо, Примадонна збира-
лася приєднатися до свого «улю-
бленця» Михайла Прохорова та 
його партії. 

Російську співачку Жанну Фріс-
ке активно лікують і прогнозу-

ють їй одужання. Про це розповів 
батько артистки Володимир. Він 
поділився, що дочка обійшла всі 
московські спецлікарні, але ніхто 
з медиків не дав гарантій, що вона 
операцію витримає. Тому Фріске 
вирушила до Нью-Йорка. 

Тепер за здоров’я російської 

зірки борються американські фа-
хівці, які запропонували їй спершу 
пройти курс хіміотерапії. Наразі 
обстеження Жанни триває. 

Нагадаємо, у Фріске невтіш-
ний діагноз — «гліобластома, рак 
мозку четвертої стадії». Та, попри 
страшний вирок, закордонні еску-
лапи дають досить високі шанси 
на одужання співачки. 

Американські медики прогнозують 
одужання Жанні Фріске 

Міла Йовович молиться за українських 
братів і сестер 

Голлівудська акторка Міла Йово-
вич надіслала слова підтримки 

українцям, за яких у неї болить 
серце. 

У своєму Twitter вона вислови-
ла сподівання, що мирне вирішен-
ня нинішньої кризи буде знайдене. 
«Моє серце крається, коли я бачу, 
що відбувається в Україні! — на-
писала Йовович. — Я вірю в мій 
дивовижний народ і знаю, що він 
знайде мирне рішення, — додала 

акторка. — Сиджу, дивлюся нови-
ни, і моє серце так сильно болить, 
коли я бачу, як мої українські бра-
ти і сестри страждають за те, у що 
вірять. Я дуже молюся, щоби було 
знайдено мирне вирішення. Украї-
но, я вірю в тебе!» 

Як відомо, Міла Йовович на-
родилась у Києві, жила в Дніпро-
петровську, а в 1980 році переїхала 
з батьками спочатку до Англії, а 
потім до США. 
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«Вій» встановив 
всеросійський рекорд 
Картина «Вій» у 3D режисера Олега Степченка 
за мотивами повісті Миколи Гоголя очолила 
російський прокат, заробивши за дебютні 
вихідні 17,2 мільйона доларів. Повідомляється, 
що стрічка показала найкращий результат 
старту за чотириденний вікенд, побивши 
рекорд «Найкращого фільму» — 16,5 мільйона 
доларів. 

Караченцов помолився 
у Києво-Печерській лаврі 
Російський актор Микола Караченцов відвідав 
Київ, щоб поклонитися християнській реліквії 
«Дари волхвів», яку нещодавно привезли до лав-
ри. Тяжкохворий артист і його дружина Людмила 
Поргіна прибули до столиці потягом. Як відомо, 
69-річний Караченцов пересувається в інвалідно-
му кріслі. Його доставили до святині спеціальним 
автобусом. 

Телеведуча Тіна Канделакі, яка 
раніше називала нинішні події 

в Україні «страшними», занепоко-
єна долею одного з затриманих ак-
тивістів. Ідеться про черкащанина 
Владислава Компанійця, який був 
одним із семи арештованих у ніч 
на 24 січня у центрі Черкас під час 
штурму ОДА. 

Канделакі знає хлопця особис-
то: він неодноразово брав участь у 
шоу «Найрозумніший» із 2006-го по 
2008-й роки. 

«Історія Влада Компанійця з 
українського міста Черкаси, яку я 

розповім вам сьогодні, — приклад 
суспільної байдужості, — написала 
Тіна. — Інтелектуал, студент-сти-
пендіат Академії наук, зовні — ти-
повий ботанік, із яких виростають 
нові «Сергії Бріни» та «Марки Цу-
керберги», йде по вулиці під час за-
ворушень — і потрапляє в чіпкі лапи 
міліції. За екстремізм. У СІЗО — до 
кримінальників». 

У своєму дописі, названому «По-
лонений Майдану», Канделакі обу-
рюється: «І де ж хвиля народного 
гніву, де правозахисники, де десятки 
телекамер? Поки всі «тусять» на ба-
рикадах, життя Влада практично ви-
сить на волосині». 

Однак слід зазначити, що про 
Компанійця, ще до Канделакі, актив-
но писали українські ЗМІ. Журна-
лісти, депутати, активісти і просто 
небайдужі у соцмережах закликали 
та робили все можливе, щоби хлоп-
ця випустили з-під варти. 

І, на щастя, його таки звільнили. 
Про це 31 січня написала депутат 
партії «УДАР» Ірина Геращенко у 
своєму Facebook. 

«Трохи хороших новин. Увечері 
телефонувала мама Владислава Ком-

панійця, студента-інваліда, прези-
дентського стипендіата, якого «Бер-
кут» загріб біля Черкаської ОДА, а 
суд присудив два місяці ув’язнення. 
Так ось, Апеляційний суд на прохан-
ня прокуратури змінив для її сина 
запобіжний захід тримання під вар-
тою на особисте зобов’язання. Суд, 
як і раніше, відбувся без належного 
повідомлення родичів. Але головне, 
що Влад уже вдома», — повідомила 
Геращенко. 

Канделакі переймається долею затриманого українця 

Шоумен Володимир Зеленський 
рідко говорить про своїх дітей. І 
якщо доньку Сашу батьки не надто 
приховували від преси, то сина 
Кирила ще ніхто не бачив. За слова-
ми Зеленського, його з дружиною 
непокоїть надмірна увага до їхніх 
нащадків, тому поки що обличчя 
малого залишиться таємницею. 

Загалом Зеленський охоче ді-
литься враженнями від батьківства. 
Він любить спілкуватися з дочкою та 
меншеньким синочком. 

— Мені здається, що я з ними 
перебуваю на одній хвилі. Я з ді-
тьми розмовляю їхньою мовою: з 
Кирилом ми спілкуємося стародав-
ньою мовою жестів і звуків — мо-
жемо стояти рачки один перед од-
ним і гарчати, — зізнався гуморист. 
— Якоїсь миті я перетворююся на 
овоч: лежу на дивані, дивлюся разом 
із ними «Оггі та кукарачі» та жую з 
пластмасової тарілочки гумки для 
волосся — це у Саші ніби спагеті з 
соусом «Болоньєзе». І такий кайф 
відчуваю при цьому! Діти поверта-
ють мене в пісочницю, в якій мені 
особливо комфортно. 

Як відомо, син Зеленського 
з’явився на світ рівно рік тому. Як 
розповів тато, він спритний хло-
пець. Зовні більше схожий на його 
дружину Олену — світленький, а от 

мімічно — копія Володимира. 
За словами артиста, діти — це 

унікальна подія в житті людини. 
— Дивлюся на них і розумію: 

вони чисті у помислах, вчинках, ча-
сом у своєму наївному лукавстві, 
якого набагато менше, ніж у нас, 
дорослих. Вони хочуть бути віль-
ними... Ось Саша грає на фортепіа-
но. Я їй кажу, що, не вивчивши нот, 
грати вона не зможе, а вона сідає і на 
слух відтворює почуту мелодію. Я їй 
нав’язую, що без базового навчання 
не можна нічого досягти, а вона мені 
зовсім інше демонструє, — зауважив 
шоумен. — Виходить, що я заван-
тажую її «жорсткий диск» своїми 
догмами, дурними терабайтами, які 
роками сам вбирав. Зараз, напевно, 
потрібно викручувати цю губку і 
вчитися багато чому в дітей. 

Також Володимир зізнався, що 
може розповідати доні все чесно і 
вона слухатиме: 

— Я якось у Саші спитав, як її 
справи. А вона в свою чергу поста-
вила те саме запитання мені, сказав-
ши, що їй цікавіше поговорити про 
те, що відбувається у мене… І я зро-
зумів, що реально можу розповісти 
доньці все по-чесному. І став як на 
духу викладати, з ким посварився, 
на кого накричав, через що стався 
конфлікт і хто в ньому винен... До-
чка уважно мене слухала і давала 

дуже точну оцінку моїм вчинкам. 
Причому не в кожному я виглядав 
правим. 

Варто зауважити, що, на відміну 
від деяких батьків, Зеленський не 
хоче робити зі своїх дітей зірок. 

— Просто не хотів би з дитин-
ства її втягувати в цю історію, — за-
значив Володимир. — У деяких дітей 
акторство на роду написано, і зйом-
ки стають в їхньому житті доленос-
ними — вони йдуть кінематографіч-
ною стезею. А деякі діти знімуться, 
на якийсь час здобувають статус 
суперзірок серед своїх однолітків, їм 
здається, що так буде завжди... Але 
не всім уготована зіркова доля: діти 
виростають, їхня зовнішність змі-
нюється або таланту від природи не 
вистачає... Це катастрофа, і я цього 
не бажаю своїй донечці. Звичайно, в 
разі чого забороняти їй зніматися не 
буду, але й прокладати стежку теж 
не стану. 

Цікаво, що донька коміка ди-
виться шоу з участю батька, але коли 
хтось заходить у кімнату, швиденько 
вимикає телевізор. 

— Тому ніхто не бачив, як вона 
реагує на наші жарти. Але я спо-
діваюся, що їй подобається наша 
творчість. Із почуттям гумору при-
наймні у неї все в порядку, — сказав 
Володимир. 

Як відомо, дружина Зеленського 
Олена раніше писала сценарії для 
«Студії «Квартал-95». Але зараз вона 
зробила перерву через народжен-
ня сина. Каже, як тільки з’явиться 
няня, знову повернеться до роботи. 
Проте знайти годящу складно. 

— Звичайно ж, я дуже пере-
живаю за безпеку Кирила, та вста-
новити камери стеження — це теж 
неправильно. Дуже не люблю все 
знати про людей і втручатися в їхню 
зону комфорту. Я це ненавиджу! Є 
естетичні речі, які б не хотів бачити 
і чути. А спостерігаючи за людиною 
в камеру, хоч-не-хоч стаєш свідком 
якихось інтимних сфер. Це ніяково 
та неприємно, — поділився артист. 

Крім того, подружжя Зеленських 
чекає, поки спаде ажіотаж навколо 
їхньої родини. А вже потім покаже 
сина загалу. 

— Поки нам треба, щоб усе за-
спокоїлося. Надто вже багато роз-
мов навколо... Мені здавалося, що 
діти — це святе, виявляється, не для 
всіх... Життя показує, що люди різні 
бувають, і діти не повинні відповіда-
ти за батьків, — зауважив Володи-
мир. 

Зеленський не хоче робити 
зі своїх дітей зірок 

Пугачова проміняла депутатство 
на дитячий садок 


