
Не так давно ЗМІ стало відо-
мо про те, що Хайден Панет-

тьєрі лікується від післяпологової 
депресії, а Володимир Кличко не-
щодавно програв у чемпіонському 
поєдинку Тайсону Ф’юрі. Однак 
усі ці випробування та складності 
не завадили закоханим з’явитися 
знову на публіці в прекрасному 
настрої, постійно посміхатися та 

насолоджуватися спілкуванням у 
відмінній компанії.

Днями Кличко та Панеттьєрі 
з’явилися на благодійному вечорі 
«Ein Herz fur Kinder» у Берліні. До 
слова, компанію молодим батькам 
склали мер Києва Віталій Кличко 
з дружиною Наталією. Судячи з 
яскравих фотографій знаменитого 
сімейства, вечір видався чудовим!

Переможниця шоу «Холос-
тяк-5» Марина Кіщук в 

інтерв’ю сайту «СТБ» зізналася, 
що вони з Сергієм Мельником 
більше не разом.

Спочатку пара намагалася 
підтримувати романтичні сто-
сунки, але продовжувалися вони 
зовсім недовго.

«Усе було дуже добре. Але 
я бачила, що Сергій переживає 
з приводу роботи, хвилюєть-
ся, де він буде далі грати, — і це 
відчувалося постійно. У нього 
було дуже багато питань щодо 
його майбутнього — а, значить, 
і нашого. Я пробула в Мінську 
близько тижня і повернулася 
додому, до сина», — розповіла 
Марина.

Рішення розлучитися пер-
шою озвучила Марина. Саме 
вона запропонувала «холостя-
кові» залишитися друзями: «Я 
написала Сергієві: «Напевно, 
у нас нічого не вийде, якщо ти 
сам не можеш зрозуміти, хочеш 
ти зустрітися зі мною чи ні». Я 
так вважаю, якщо в людини не-
має бажання — то й немає сенсу 
битися в закриті двері. Він пого-
дився».

Філіп Кіркоров відсвяткував день 
народження своєї доньки

Марія Яремчук знялася оголеною у фільмі

Якщо раніше поп-король росій-
ської сцени, 48-річний Філіп 

Кіркоров, намагався максимально 
уберегти дітей від публіки, то остан-
нім часом він активно залучає їх до 
громадських заходів. Їхня перша по-
ява на публіці відбулося на конкурсі 
«Нова хвиля 2015». А зараз Кіркоров 
із великим розмахом відсвяткував 
четвертий день народження доньки 
Алли-Вікторії, куди запросив зірок 
першої величини з їхніми нащадка-
ми. Фото стали надбанням громад-
ськості.

Філіп Кіркоров вирішив подару-
вати донечці по-справжньому каз-
кове свято, оформлене в тематиці 
діснеївських мультфільмів. 

Серед зіркових гостей були по-
мічені численні друзі Філіпа Бедро-
совича зі своїми дітьми, але справ-
жнім фурором стала перша поява 
на дитячому святі Алли Пугачової з 
донькою Лізою! Багато зірок відзна-
чали неймовірну схожість маляти 
із зірковою мамою. До слова, цього 
року Лізі та її братику Гаррі випо-
внилося 2 рочки.

Після гучного свята та числен-
них поздоровлень втомлені, але за-
доволені дітки Кіркорова заснули в 
машині по дорозі додому.

Нагадаємо, 48-річний Філіп Кір-
коров виховує двох дітей: доньку 
Аллу-Вікторію та сина Мартіна, на-
роджених від сурогатної матері.

Відома українська співачка Ма-
рія Яремчук вирішила поєднати 

свою співочу діяльність із актор-

ством і наразі зайнята на зйомках 
українського історично-драматич-
ного фільму, який має назву «Леген-
да Карпат».

У фільмі 22-річна Марія Ярем-
чук зіграє кохану дівчину Олекси 
Довбуша, роль ватажка опришків 
дісталася теж українському співако-
ві, лідеру українського гурту «Друга 
Ріка» Валерію Харчишину. У стрічці 
глядачі зможуть побачити Марію 
Яремчук у незвичному для неї амп-
луа, а саме: вона повністю оголилася 
на зйомках картини біля гірського 
водоспаду.

«Марія органічно виглядала, як 
для співачки, в образі казкової лісо-
вої мавки. А на момент самої зйом-
ки епізоду купання у водоспаді вода 
була +12 °С. Але Марія, незважаючи 
на холод, не скаржилася», — про-
коментував режисер стрічки Сергій 
Скобун.
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Микола Басков іде зі сцени 

Шоубіз

Відома українська телеведуча Катя 
Осадча, оригінальна та зухвала 

блондинка зі стильними капелюш-
ками зі «Світського життя», ймовір-
но, вагітна! Відомо, що ведуча живе 
разом із Юрієм Горбуновим. Пара 
виховує хлопчика від першого шлю-
бу Каті. 

Кругленький животик Каті мож-
на було спостерігати на київській ве-
чірці з приводу дня Хеллоуїна. Ведуча 
одягла облягаючий костюм диявол-
ки, який не зміг приховати перші мі-
сяці вагітності. Осадча ще не комен-
тувала своє «цікаве положення», але 
за неї це зробив ясновидець і учасник 
шоу «Битва екстрасенсів»: «Я бачу, 
що це не перша спроба пари зачати 
малюка». Що ж, якщо це дійсно так, 
то телеведучу можна лише привітати 
з успіхом. Також ясновидець упевне-
ний, що після народження дитини 
Осадча продовжить активно будува-
ти кар’єру, оскільки звикла в усьому 
покладатися на себе. Стосунки те-
леведучих розвиваються впродовж 
року. Заради Каті Горбунов залишив 
свою першу дружину, з якою прожив 
понад 20 років. Горбунов дуже ро-
мантичний чоловік — влаштовує для 
коханої вечірки-сюрпризи та всіляко 
опікує Катю. Стосунки двох закоха-
них почалися завдяки участі в спіль-
них телепроектах.

Памела Андерсон 
прикрасить останній 
номер Playboy з 
«оголенням»
Нагадаємо, що буквально півтора місяці 
тому чоловічий світ «здригнувся» від нови-
ни, що легендарний журнал Playboy зазнає 
змін. Видання в своїй друкованій версії від-
мовиться від публікації повністю оголених 
жінок. Цей знімок — останній.

Віра Брежнєва відкрила свій весільний салон

Мадонна заплакала 
на концерті в Парижі
Мадонна розплакалася під час свого 
концерту, згадуючи жертв теро-
ристичної атаки в Парижі. Співачка 
зізналася, що хотіла відмінити виступ, 
але потім передумала, вирішивши, 
що вона не стане мовчати в страху, 
як цього хочуть ті, хто створює хаос 
у світі.

Микола Басков, якому наступ-
ного року виповниться со-

рок років, заявив, що після ювілею 
хоче повернутися у Великий театр. 
Співак вважає, що за красиве жит-
тя він платить надто високу ціну.

Через роботу Микола Басков 
рідко бачить батьків, друзів — ще 
рідше, а гастролі та світське життя 
забирають у нього занадто багато 
часу.

«Після тридцяти років час по-
чинає летіти, і ти просто не зна-
єш, як його зупинити. Хочеться 
все встигати: і творчістю займа-
тися, і життям насолоджуватися, 
і з друзями зустрічатися. Це тіль-

ки, здається, що в нас все є. Я теж 
потрапляю іноді до кого-небудь 
на приватний захід. Мені платять 
гроші за виступ, я дивлюся на 
людину і думаю, що йому в жит-
ті не вистачає... А в нього стільки 
проблем! Усі звертаються за до-
помогою, весь час знаходишся в 
творчому пошуку. Через  гастролі 
я не можу зустрітися з друзями. 
Вже втомився стежити за всім у 
Facebook і Twitter. Якесь незро-
зуміле віртуальне життя. Хочу 
повернутися на оперну сцену та 
заспівати партію Германа в «Пі-
ковій дамі», — поділився артист в 
інтерв’ю для «НТВ».

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі 
вперше за довгий час з’явилися на публіці 
разом

«Холостяк» Сергій 
Мельник і Марина 
Кіщук уже не пара

Катя Осадча вагітна від Юрія Горбунова

Нещодавно в ЗМІ заговорили про 
весілля Валерія Меладзе та Аль-

біни Джанабаєвої. Причиною стала 
фотографія, яку опублікувала Віра 
Брежнєва в своєму блозі. На фото 
був зображений весільний торт із 
ініціалами VA. Однак фото ніяк не 
було пов’язано з Меладзе та його ци-
вільною дружиною. Як виявилося, 
Віра відкрила власний весільний са-
лон VA DAY. А напис на торті анон-
сував стартап співачки та позначав 

назву її нової справи.
Весільним бізнесом співачка 

вирішила займатися у співпраці з 
Ганною Чупріс. Спочатку дівчата не 
розповідали про свої затії і тільки 
інтригували передплатників про-
мо-роликами з «бекстейджа». Тепер 
Чупріс поділилася знімком, на якому 
вона та Брежнєва позують у ніжних 
сукнях і вінках, заявивши, що Vera & 
Anna — подружки нареченої, які ор-
ганізовують ідеальне весілля.


