
У червні батьківщина східних 
єдиноборств — Японія — приймала 
четвертий чемпіонат світу з кіоку-
шин карате. У місті Ісесакі чоловіки 
змагались в абсолютній категорії, 
а жінки — за ваговими категорія-
ми. Як і футбольні першості світу 
та Європи, чемпіонат із кіокушин 
проводиться раз у чотири роки. У 
збірній команді Української феде-
рації «Кіокушинкай карате» була 
19-річна ківерчанка Ольга Лещук. Із 
Японії Оля повезла додому бронзо-
ву медаль. 

Оля Лещук — кандидат у май-
стри спорту, триразова чемпіонка 
України, студентка третього курсу 
Східноєвропейського НУ імені Лесі 
Українки. Займатися карате почала з 
10 років. Каже, що була неспокійною 
дитиною, частенько влізала у бійки. 
Мама, аби направити енергію дити-
ни у позитивне русло, відвела дочку 
на тренування. Чому саме на карате? 
Просто їй подобалися фільми з Дже-
кі Чаном. 

Після змагань у Японії Оля по-
їхала на збори в Турійський район 
— тут спортсмени і форму підтри-
мують, і відпочивають. Який роз-
порядок дня у призерки чемпіонату 
світу, як вона готувалася до відпові-
дальних боїв та які плани на майбут-
нє, ми запитали у самої каратистки.

— Моя вагова категорія — 62,5 
кг, загалом у ній було 15 дівчат. У 
групі я провела чотири бої з супер-
ницями з Росії, Африки, Канади і 
Австралії. Програла лише австра-
лійці Шанін Джонстон Вард. Голоси 
суддів розділилися порівну — два на 
два, але перемогу і друге місце все ж 
віддали їй. А «золото» у нашій ваго-
вій категорії завоювала наша Світла-
на Жигар із Миколаєва — вона ста-
ла першим чемпіоном світу в історії 
України серед усіх версій кіокушин 
карате.

— Як налаштовуєшся на бій, на 
суперниць?

— Ніколи не сприймаю вороже. 
Перед боєм завжди вітаємося, усмі-
хаємось, обнімаємося — все-таки ми 
дівчата. Я не є прихильницею злості 
в очах, але спорт є спорт — ми муси-
мо відбитися.

— Японія — перша закордонна 
поїздка? 

— Раніше була на відкритому 
чемпіонаті Росії, посіла друге місце. 
Мала їхати в Угорщину, але потра-
пила в аварію. Дуже готувалася до 
цих змагань, ціле літо займалася, 
день у день тренувалася, а таке тра-
пилося... Поїздку в Японію органі-
зувала федерація й усі витрати — за 
дорогу, харчування, проживання 
— теж узяла на себе. Навіть суве-
ніри — зелений чай, палички, саке. 
Придивлялися до спортінвентарю. 
В Україні взагалі рідко щось купляє-
мо, все замовляємо. В Луцьку кімоно 
придбати неможливо, бо дуже пога-
на якість. Купуємо в Криму, з Японії 
привозять. Японське кімоно в серед-
ньому коштує 200 доларів, але воно 
найвищого ґатунку.

— Чим займаєтеся на зборах?
— Повністю іде фізичне наванта-

ження: біг, віджимання, присідання, 
прес, підтягування, спаринги. Збо-
ри — раз у рік, улітку. Навколо ліс і 
свіже повітря. Та й атмосфера дуже 
хороша, компанія дружна. Подоба-
ється дух табору, тут усі свої, є з ким 

весело поспілкуватися. Між трену-
ваннями є вільний час, то граємо у 
волейбол, купаємося, засмагаємо. 
Я противниця допінгу. Мої секрети 
відмінної форми і перемог прості: 
свіже повітря, купа фруктів, м’ясо і 
нескінченні тренування.

— Яка майбутня ціль?
— Є велике бажання поїхати на 

наступний чемпіонат світу і все-таки 
забрати на Волинь, перше місце.

Тренер призерки чемпіонату 
світу, голова правління Української 
федерації «Кіокушинкай карате» 
Дмитро Волинець каже, що є бага-
то сильних каратистів, які могли б 
привозити з престижних змагань 
нагороди, проте нема фінансів для 
виїздів.

— На чемпіонаті в Японії навіть 
була збірна Африки з 30 спортсме-
нів, плюс уболівальники. Каратисти 
з Австралії привезли чималу групу 
підтримки. Наша ж федерація стягу-
ється з усіх сил, аби повезти на зма-
гання найдостойніших спортсменів.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Журналісти відвідали білоруських колег у Бресті

«Волинь» представила нових гравців 
і форму

Жителі волинського прикордон-
ня — Ратнівського, Любешів-

ського, Шацького районів — часті 
гості у Бресті. Хто на роботу до пів-
нічних сусідів їздить, хто — купува-
ти недорогі молочні продукти, ви-
готовлені по ГОСТу, на вихідні — до 
родичів чи на екскурсію у Брестську 
фортецю. А то й випадково забрі-

дають у ліси іншої держави збирачі 
ягід чи грибники. Хоч як близько 
Білорусь, та все ж — закордон, тож 
прикордонний і митний контроль є 
обов’язковими. 

Група представників різних ЗМІ 
Волині потрапила в Брест у рамках 
Школи сучасної журналістики, орга-
нізованої громадською організацією 
«Форум українських журналістів». 
Ми побачили, як працюють біло-
руські колеги з найбільшої обласної 
газети і телебачення.

— Населення області — 1,4 міль-
йона, у самому Бресті — 340 тисяч, 
місто розширяється за рахунок око-
лишніх сіл. Спостерігається інтерес 
туристів, готелів не вистачає, не-
давно відкрили перший тризірковий 
еліт-класу, — повідомив начальник 
Головного управління ідеологічної 
роботи Брестського облвиконкому 
Олександр Цирельчук. — В області 
випускається 68 періодичних ви-
дань: 56 газет і 12 журналів, із них 
32 видання — державні. Крім преси, 
управління відає вісьмома типогра-
фіями та двома центрами друку. Сім 
років уже проводиться республі-
канський конкурс ЗМІ, двічі в ньо-
му перемагала наша обласна газета 
«Заря». Головний приз на редакцію 
склав 22 мільйони рублів. Для міс-
цевих газет за кошти обласного бю-
джету закуповуємо необхідну орг-
техніку, диктофони, фотоапарати. 
Всі районні газети мають електро-

нні версії, свої сайти. Працюють на 
госпрозрахунку: 8 із 20 «районок» 
повністю самоокупні, решта — на 
90-95% покривають свої витрати 
без дотацій. Середня зарплата жур-
налістів по області — 2,5 мільйо-
на рублів (по курсу 1000 рублів = 1 
гривня виходить 2,5 тисячі гривень. 
— Авт.), початкова ставка для моло-
ді — 1,5-1,6 мільйона. Активно роз-
виваються незалежні інтернет-сай-
ти, лише в Бресті їх уже до десятка.

Щоб побачити виробництво 
друкованого продукту на власні очі, 
відправляємося у редакцію найста-
рішої — випускається з 1939 року 
— обласної газети «Заря». Базується 
вона у Домі преси, де також посели-
лися друга обласна газета «Народна 
трибуна», районна «Заря над Бугом», 
кореспондентські пункти централь-
них видань і власна друкарня.

— Газета виходить тричі в тиж-
день, загальний тираж — майже 45 

тисяч примірників, — розповідає 
редактор Олександр Іванов. — Газе-
ту роблять 23 людини, середня зарп-
лата — 500 доларів. Минулого року 
ми виграли гран-прі національного 
конкурсу «Золота літера», за призо-
ві гроші у підвалі влаштували тре-
нажерний зал для співробітників і 
їхніх сімей. Усією технікою забезпе-
чені з обласного бюджету.

Телерадіокомпанії «Брест» трохи 
важче, оскільки можуть розрахову-
вати тільки на себе. 

— У ТРК є три джерела при-
бутку: виготовлення програм на за-
мовлення центрального ТБ і облви-
конкому, продаж готових програм 
іншим каналам і реклама. При цьо-
му власного мовлення в ефірі маємо 
тільки дві години — з 8-ї до 9-ї ранку 
і з 17-ї до 18-ї вечора, — розповідає 
директор Лариса Добродомова. — 
Штат скоротили з 230 чоловік до 
117, кожен виконує по кілька функ-
цій — і автор програм, і монтажер, 
і ведучий. Середній вік працівників 
— 30 років. Почали ремонт у при-
міщенні. Нам ніхто не допомагає, 
апаратуру самі купуємо, на зарплати 
самі заробляємо.

За результатами одноденної 
ознайомчої поїздки волинські жур-
налісти переконалися, що Брестська 
область досягла успіхів у виробни-
цтві не лише якісної «молочки», а й 
хороших інформаційних продуктів.

Ярина КИСЕЛЬОВА

ФК «Волинь» провела два на-
вчально-тренувальні збо-

ри у Словенії і придбала шістьох 
нових гравців. Перед поданням 
заявки на участь у новому сезоні 
української Прем’єр-ліги голо-
вний тренер Анатолій Дем’яненко 
представив новачків команди.

— Хлопці кваліфіковані, своєю 
майстерністю вони мають допо-
могти «Волині» виконати головне 
завдання — потрапити у євро-
кубки, — зауважив наставник. — 
Суботіч, Бікфальві, Ілієв грали за 
національні збірні, мають досвід 
виступів на європейському рівні, 
в Лізі Європи. Якщо ставити ціль, 
команда буде рости.

Отже, склад «Волині» у міжсе-
зоння посилився шістьма гравця-
ми: Максимом Старцевим, Даніе-
лем Суботічем, Еріком Бікфальві, 
Валентином Ілієвим, Вадимом Па-
насом і Петером Занєвим.

32-річний воротар Максим 
Старцев, який у Луцьку гратиме 
під №1, — вихованець херсон-
ського футболу, захищав кольори 
дніпропетровського «Дніпра», 
виступав за криворізький «Крив-
бас», сімферопольську «Таврію» і 
харківський «Металіст». Зіграв два 
матчі за національну збірну.

23-річний нападник Даніель 
Суботіч за походженням боснієць, 
наразі має подвійне громадянство 
— Швейцарії і Сербії. Грав за іта-
лійський «Гроссето», румунські 
«Універсітатю» і «Таргу Муреш». 

Минулого сезону провів 17 матчів, 
забив три голи. Виступав у складі 
юніорської збірної Швейцарії ві-
ком до 19 років на відборі до Євро-
2012.

24-річний румунський цен-
тральний півоборонець Ерік 
Бікфальві грав за бухарестський 
«Стяуа». У складі молодіжної збір-
ної Румунії провів 23 матчі, в яких 
відзначився трьома голами. В єв-
рокубках — 22 зіграні матчі.

32-річний гравець збірної 
Болгарії Валентин Ілієв підпи-
сав контракт із «Волинню» на 
два роки. Центральний захисник 
грав у запорізькому «Металурзі», 
ЦСКА (Софія), «Тереку» (Росія), 
«Стяуа» (Бухарест).

Лівий центральний захисник 
Болгарії, 26-річний Петр Занєв, 
угоду з «Волинню» уклав на три 
роки. Разом із «Літексом» у 2011-
му виграв чемпіонат Болгарії, Ку-
бок країни і Суперкубок.

Також у «Волинь» прийшов 
26-річний півзахисник Вадим Па-
нас. Сам він волинянин, родом із 
села Вільхівки Горохівського райо-
ну. Виступав за «Волинь», «Карпа-
ти», ФК «Львів» і «Оболонь».

Крім нових гравців, клуб по-
хвалився новим спортивним одя-
гом. У літнє міжсезоння «Волинь» 
уклала угоду з німецькою компані-
єю «Адідас», тож у новому сезоні 
всі команди клубу виступатимуть 
у новій формі.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Луцьку діє Центр інтернів
З червня цього року в Луцьку почав діяти Центр 
інтернів. Сюди може звернутися кожен, хто 
має бажання набути досвід роботи: студент, 
випускник чи безробітний. Основна проблема, 
з якою стикаються сьогодні молоді пошукачі 
роботи, — відсутність досвіду. У Центрі інтернів 
усі охочі зможуть працювати або стажуватися на 
базі громадських організацій області за обраною 
спеціальністю, а потім отримати сертифікат із за-
значенням терміну роботи й усіх обов’язків, які 
вони там виконували. 

Волинський національний 
університет імені Лесі 
Українки перейменували
Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 4 липня 2012 року №426-р Волин-
ський національний університет імені Лесі 
Українки перейменовано у Східноєвропей-
ський національний університет імені Лесі 
Українки.

Студія ТРК «Брест»

Дім преси

Ольга Лещук (справа) з переможницею у ваговій категорії Світланою Жигар

19-річна волинянка стала призеркою 
чемпіонату світу з карате

13


