
Команда «Інспектор Фреймут» 
прокоментувала скандал, який 

виник навколо школи-пансіону 
«Леді», повідомляє «Ивона». Ствер-
джується, що причиною інспекції 
навчального закладу стали скарги 
батьків на порушення санітарних 
норм і випадки використання зі-
псованих продуктів, які отримувала 
редакція програми.

«В «Інспектора» вже є традиція 
— початок нового сезону завжди 
супроводжується хвилями сканда-
лів. У нас із командою виробився 
імунітет. Такі провокації в пресі 
тільки додають нам віри, що ми ро-
бимо благородну справу, відстоюю-
чи справедливість. Я знаю, що мій 
глядач — розумний, і не піддається 
на провокації. І поки чиновники жи-
вуть своїми інтересами, ми змінює-
мо країну на краще», —  прокомен-
тувала Ольга Фреймут.

За словами ведучої програми 
«Інспектор Фреймут», інспекція 
шокувала знімальну групу, в чому 
глядачі зможуть переконатися і зро-
бити висновки про ситуацію само-
стійно, побачивши кадри програми 
в новому сезоні.

Нагадаємо, що батьки дітей, які 
навчаються в приватній школі-пан-
сіоні «Леді», вимагають заборонити 
підготовку і трансляцію в телевізій-
ному ефірі каналу «1+1» відеомате-
ріалів, знятих представниками теле-
візійного каналу в школі «Леді» та 
погрожують подати на «Інспектор 
Фреймут» позов до суду.

«Ми не хочемо, щоб без нашої 
згоди в телевізійному ефірі показу-
вали відеоматеріали за участю на-

ших дітей, оскільки це, на наш по-
гляд, буде спотворювати реальний 
стан речей у приватній школі, за-
вдасть додаткові психологічні трав-
ми нашим дітям», — заявили пред-
ставники батьківського комітету 
школи.

Українська співачка Світла-
на Лобода прикрасила об-

кладинку глянцю Pink. На фото 
артистка постає в дуже ніжному 
образі. У ніжно-рожевому паль-
ті, блакитній сукні та з мінімаль-
ним мейк-апом Лобода виглядає 
дуже органічно.

В інтерв’ю виданню артистка 
зізналася — незважаючи на те, 
що її виступи замовляють пере-
важно чоловіки, жінки у своїй 
більшості є її головними при-
хильницями:

«Думаю, вони бачать, що мої 
переживання справжні, і відчу-
вають відгук у душі та серці. А 
за всіма цими візуальними про-
вокаціями завжди є щось більш 
глибоке, — розповідає артистка. 
— До того ж я ніколи не заграю зі 
сцени з чоловіками, і дівчата не 
бачать в мені конкурентки, вони 
мені довіряють.

З цієї ж причини в нас жод-
ного разу не було ситуації, щоб 
замовник після концерту підій-
шов і зробив нам якусь сумнівну 
пропозицію. 

Помер клавішник гурту «Акваріум» Борис 
Рубекін

Надія Мейхер розповіла про жертви, на 
які пішов заради неї її чоловік

Російський музикант Борис Ру-
бекін, клавішник рок-групи 

«Акваріум», помер 1 листопада у 
віці 46 років. Про це в понеділок, 2 
листопада, повідомив на своїй сто-
рінці у Facebook лідер групи Борис 
Гребенщиков, повідомляє телека-
нал «Дождь».

«Вчора пішов з життя Борис 
Рубекін. Упокій, Господи, його 
душу», — написав Гребенщиков. 
Обставини смерті музиканта він 
не уточнив.

Російський музикант Борис 
Рубекін народився 14 липня 1969 
року. Він закінчив математичний 
клас школи № 521 в Ленінграді.

З 1998 року і до сьогодні Ру-
бекін був клавішником рок-групи 
«Акваріум». Також він співпра-
цював з такими групами, як Flëur, 
«Настя» та «Вільний політ».

В інтерв’ю Маші Єфросиніній 
екс-солістка групи «ВІА Гра» 

Надія Мейхер зізналася, що її чо-
ловік Михайло Уржумцев уже дав-
но покинув бізнес у Росії та пере-
їхав до Києва.

Із чоловіком Михайлом 
Уржумцевим співачка Надія Мей-
хер разом вже кілька років. До 
зустрічі з Надією Михайло про-
живав у Санкт-Петербурзі, проте з 
часом вирішив переїхати до Києва, 
незважаючи на те, що в Росії в ньо-
го був свій бізнес, передає Viva.

«Міша працює у сфері фешн. 
Він займається виробництвом 
одягу. У нього кілька власних ма-
рок», — прокоментувала співачка.

За словами екс-солістки гру-
пи «ВІА Гра», рішення переїхати в 
Україну далося Михайлові легко: 
«Ми обоє непрості люди з дуже 
непростою долею, які ще й жили 
в різних країнах. Але коли ми зу-
стрілися, у мене не було сумніву, 
що це мій чоловік. Він перший і 
останній для мене чоловік, з яким 
хочеться прожити разом все жит-
тя. Я переконалася в тому, що він 
моя доля, дуже швидко. Тому ми 
вирішили жити разом. Саме в Ки-

єві, а не в Пітері».
В інтерв’ю Маші Єфросиніної 

на каналі «Україна» чоловік Надії 
Мейхер також прокоментував свій 
переїзд в Україну.

«Довгий час після знайомства 
з Надею ми підтримували зв’язок 
тільки по телефону. Я тоді багато 
працював у Санкт-Петербурзі, а 
вона постійно виступала на кон-
цертах. Одного разу ми зустріли-
ся в Стокгольмі. Ми подивилися 
один на одного — і все зрозуміли. 
Складно пояснити словами, що це 
було. Опісля я вже не міг жити без 
неї і переїхав до Києва», — розпо-
вів бізнесмен Михайло Уржумцев.

Нагадаємо, 17 жовтня Надія 
Мейхер народила коханому чоло-
вікові дочку. 
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Культура

Співачка Ірина Білик зізналася, що абсо-
лютно не може виступати без високих 

підборів. Без них вона почувається ніби ого-
леною. Ще артистка полюбляє «готичні» при-
краси та шопінг разом із сином Глібом.

Про це зірка розповіла журналу «JFStar», 
для якого також знялася у фотосеті, передає 
«Таблоїд».

Білик розповіла про те, що любить у сво-
єму сценічному образі:

«Дуже люблю каблучки, сережки, різні 
кольє. Мені дійсно пасують масивні та готич-
ні прикраси. Обов’язковий атрибут — під-
бори, без них я не можу виступати. І це не 
жарт», — розказала Ірина та згадала, як од-
нієї новорічної ночі через втому вийшла на 
сцену без підборів.

«Я ледве-ледве закінчила пісню! На сцені 
я почувалася голою. Чесно кажучи, не очіку-
вала, що буду себе відчувати настільки дис-
комфортно», — зізналася Іра. Також Білик 
розповіла, як шопінг допомагає їй розслаби-
тися.

«У нас із сином навіть є своя традиція 
— «міні-шопінг». Ми беремо невелику суму 
грошей, але в її рамках дозволяємо собі все», 
— поділилася співачка.

«Мій син Гліб весь у мене, такий само 
шопоголік. Любить шукати красиві та модні 
речі. При цьому у виборі одягу він абсолютно 
самодостатній, покладається тільки на власні 
відчуття та уподобання. Навіть при виборі 
краватки або кашкета. До того ж смаки у нас 
різні, тож ми з ним розходимося по різних 
магазинах, а потім зустрічаємося, щоб похва-
литися покупками», — розповіла Ірина.

Із 16-річним сином Білик також любить 
простий домашній відпочинок.

«Гліб готує для мене що-небудь смачне, 
наприклад рибу на вугіллі, і ми подовгу ба-
лакаємо. Зараз йому 16, але він вже приго-
ломшливо готує. Був період, коли я навіть 
мріяла, що Гліб стане шеф-кухарем. Але він 
сам вибирає свій шлях, і поки що це музика», 
— поділилася артистка.

«Мені шалено імпонують його самостій-
ність і цілеспрямованість. Задумав — зробив, 
і якщо він щось почав — обов’язково доведе 
справу до кінця. Таким і повинен бути чоло-
вік», — похвалилася сином Білик.

Ірена Карпа стала 
дипломатом у МЗС
Співачка та письменниця Ірена Карпа отри-
мала посаду в Міністерстві закордонних 
справ.
Відтепер Карпа — перший секретар з питань 
культури в посольстві України у Франції. 
«Вимогами для дипломата є вища освіта та 
знання хоча б однієї іноземної мови. Я віль-
но володію чотирма іноземними мовами, 
плюс я пройшла стажування в МЗС», — роз-
повіла Ірена.

Віра БРЕЖНЄВА: Я живу так, як вважаю за 
потрібне

The Rolling Stones випустять 
перший за 10 років альбом
Британська група The Rolling Stones після десятирічної 
перерви у квітні наступного року запише новий альбом.
Про це заявив гітарист і один із засновників групи Кіт 
Річардс. Запис альбому розпочнеться вже після туру 
Латинською Америкою, запланованого на початок 2016 
року. Платівка стане 25-ю в дискографії групи.
«Ці хлопці не стають молодшими, але, з іншого боку, 
вони стають кращими. Я хотів би загнати їх у студію в 
квітні — одразу ж з дороги», — сказав Річардс.

Ольга Фреймут прокоментувала скандал 
навколо перевірки приватної школи-
пансіону «Леді»

Головними 
прихильниками 
Світлани Лободи є 
жінки

Ірина Білик обожнює шопінг із сином 
та почувається голою без підборів

Віра Брежнєва, яка минулого 
тижня вийшла заміж за Кос-

тянтина Меладзе, у своєму блозі 
опублікувала відвертий запис.

Ймовірно, поштовхом для цьо-
го стало бурхливе обговорення 
її весілля серед громадськості, а 
також нещодавня авіакатастрофа 
російського літака в Єгипті, яка 
забрала життя 224 чоловік.

Трагедія, яка трапилася з ро-
сійським літаком в Єгипті, зму-
сила багатьох задуматися про те, 
наскільки крихке життя. Не стала 
винятком і Віра Брежнєва. Співач-
ка болісно відреагувала на шоку-
ючу новину про авіакатастрофу, а 
своїми філософськими роздумами 
поділилася в особистому блозі, пе-
редає Viva.

У своєму зверненні Віра 
Брежнєва каже, що життя занад-
то коротке, щоб витрачати його 
на неприємних людей. Саме тому 
артистка закликала «відписатися» 
від її сторінки в соцмережі всіх, 
кому вона не подобається або кого 
не влаштовує її спосіб життя.

«Добрий день. Є розмова. Да-
вайте відразу домовимося. Якщо 
я вам не подобаюся, якщо вам не 
подобається щось, пов’язане зі 
мною — не витрачайте на це час. 
Відписуйтеся. Я нікого не три-
маю, нікого не змушую тут бути. 
Нікому не нав’язую свою точку 
зору, поради, свої думки. Життя 
занадто коротке, щоб витрачати 
його на неприємних тобі людей, 
на неприємні розмови. Не витра-
чайте. Не потрібно вчити мене 
жити, я вже доросла дівчинка, це 
раз, а два — ви занадто мало зна-
єте про моє життя, щоб це роби-
ти. Я дорожу кожною хвилиною. 
Живу так, як вважаю за потрібне. 
З тими людьми, яких люблю. І це 
мій вибір. Найчастіше про життя 
інших пліткують ті, у кого свого 
життя немає або воно вбоге. Може 
комусь варто тоді своїм життям і 
зайнятися?! А перш, ніж засудити 
людину, варто згадати, чи такий ти 
сам чистий?)

Ніхто не знає, скільки днів по-
переду нас очікує. Я не хочу потім 
шкодувати, що чогось не зробила, 
чогось не встигла, не була щасли-
вою тому, що комусь це б не сподо-
балося. Я не хочу витрачати своє 
життя на чиюсь суб’єктивну дум-
ку. Якби я це робила, я б не доби-
лася того, що маю. Я чесна з собою 
і слідую за своїм серцем, бо тільки 
воно може мені вказати вірний 
шлях. Скільки б не було подаро-
вано небесами мені років, місяців, 
днів, я точно знаю, що проживати 
їх МЕНІ», — йдеться у зверненні.  


