
Напевно, багато хто зовсім не знає, 
що таке роуп-джампінг. А от чимало 
лучан і молодих людей із околиш-
ніх сіл-селищ уже в темі. Для тих, 
хто спробував, і для тих, хто тільки 
збирається, роуп-джампінг — це 
вільне падіння з висоти, це крок у 
прірву і політ над землею. Органі-
зовує сплески адреналіну для всіх 
охочих група екстремалів-інструк-
торів «Земля стрибків». У вихідні, 
20-21 жовтня, у Луцьку відбулося 
закриття теплого сезону. Охочі по-
літати зібралися біля 56-метрової 
труби в районі КРЗ. Зібрані гроші 
організатори спрямували на благо-
дійність — передали в Луцький ди-
тячий онкогематологічний центр.

— Роуп-джампінг — це стриб-
ки з мостів, скель, труб, антен і ви-
шок, багатоповерхівок, — розповіла 
керівник групи Вікторія Семенюк-
Денисюк. — Для стрибків можна 
пристосувати будь-який висотний 
об’єкт. Історія роуп-джампінгу в 
Луцьку почалась у березні цього 
року. Ідея прижилася, завжди дуже 
багато охочих. Рекорд стрибків —
сто людей за день. Це було страшно, 
справжній конвеєр. У середньому ж 
— 50 осіб, залежно від погоди і від 
об’єкта. 

Ініціатором екстремальних роз-
ваг у рідному місті Віка стала після 
того, як випробувала відчуття по-
льоту на собі.

— Перший стрибок здійсни-
ла близько півтора року тому в 
Кам’янці-Подільському (зараз на 
рахунку дівчини — понад 300 стриб-
ків. — Авт.), — розповідає Вікторія. 
— Далі задумалася над тим, щоб зі-

брати власну команду. Друзі з мене 
посміялися, не повірили в цю затію. 
Рік знадобився, щоб постажуватися, 
навчитися правил, отримати дозво-
ли на роботи на висоті й на заняття 
побутовим альпінізмом. А з березня 
— літаємо. У Луцьку, крім труби на 
КРЗ, також організовували стрибки 
на заводі «Іскра», на зерносховищі. 
Наступний захід плануємо у Львів-
ській області, там є труба заввишки 
120 метрів. Влаштовували вільні па-
діння в Києві, Житомирі, Рівному, в 
Криму на горі Шанкая, яка височіє 
на 280 метрів. Надалі плануємо роз-
ширюватися, бо в Західному регіоні 
таких команд нема. У Львові були 
ентузіасти, але вони перепрофі-
лювалися на сплави й парашутний 
спорт. 

Пострибати у Луцьку виходить 
раз у місяць, зазвичай у суботу-неді-
лю. Всі охочі полоскотати собі нерви 
зголошуються в офіційній групі в 
соціальній мережі або контактують 
із організаторами по телефону. 

— У нашій роботі понад усе — 
безпека, — каже Віка. — Між дво-
ма базами натягуються канати. 
Альпіністські мотузки (так звана 
«динаміка») практично повністю 
«гасять» ривок, тож у кінці польоту 
стрибуна плавно виносить на «ма-
ятник». Окрім того, всі елементи 
системи — карабіни, мотузки, спус-
кові пристрої — дублюються, щоб 
унеможливити непередбачувані си-
туації з відмовою якогось елемента 
спорядження. Цим і відрізняється 
роуп-джампінг від банджі-джам-
пінгу (стрибки з гумовим канатом), 
в якому будь-які додаткові елементи 
страховки відсутні.

Команда інструкторів склада-
ється з трьох людей. Якщо великий 
наплив, то залучають помічників. 
Троє знизу приймають і відстібають 
стрибунів, троє зверху — одягають 
спорядження, перевіряють кріплен-
ня, дають настанови. 

— Якщо вже піднявся на трубу, 
то маєш стрибнути, — розповідає 
Ігор, в активі якого понад 500 стриб-
ків і постійне перебування на вишці. 
— Хоча підштовхнути не можна, та 
коли бачимо, що сам уже не стрибне, 
легенько штурхаємо. За стільки часу 
вже навчилися розрізняти, коли лю-
дина просто боїться, та врешті-решт 
збереться з силами і стрибне, а коли 
справді фізично стає недобре і не 
треба змушувати. Тоді спускаємо на 
землю з інструктором. Не допуска-
ємо напідпитку, якщо навіть хтось 
підніметься «з душком», відразу від-
правляємо вниз по драбині. Щодо 
того, щоб приходити голодним, 
то це не обов’язково: ні під час по-
льоту, ні після нікого не нудить. Як 
виявляють емоції перед стрибком? 
Більшість просто матюкається. Дех-
то запитує, чи не вдариться у вишку. 
Інші починають розмірковувати, 

навіщо вони це роблять, що скаже 
мама тощо. 

Охочих відчути екстрим вияви-
лося так багато, що організатори, 
впевнено ставши на ноги й придбав-
ши все необхідне спорядження, ви-
рішили долучитися до благодійнос-
ті. За словами Віки, гроші, зібрані за 
два дні, а один стрибок вартує 100 
гривень, вони віддають у дитячий 
онкогематологічний диспансер. 

— Не вистачить, аби допомогти 
всім діткам, але хоча б двом-трьом 
спробуємо, придбаємо ліки, а части-
ну грошей передамо на шейкер (апа-
рат для змішування крові), — каже 
дівчина.

— Чесно кажучи, я боюсь висо-
ти, тож, стрибнувши, подолав свій 
страх, — ділиться враженнями від-
разу після стрибка оператор АЗС 
Олексій. — Головне — довго не сто-
яти на трубі. По-моєму, важче під-
німатись нагору, ніж зробити крок 
для стрибка. Після того, як понад 18 
поверхів підтягуєшся на руках, іще 
хвилин 5-10 треба віддихуватися. 
Нагорі вітряно, холодно, вишку хи-
литає, тому хочеться якнайшвидше 
спуститись. А шлях один — тільки 
стрибати. В падінні швидкість не-
ймовірна: за першу секунду проліта-
єш 10 метрів, за другу — 12. Забиває 
подих, але ніякого ривка нема. На-
весні стрибатиму знову! 

Хоч теплий сезон закінчився, ро-
уп-джампери не збираються позбав-
ляти лучан гострих відчуттів. Віка 
поділилася планами на зиму: збуду-
вати на «Іскрі» триметровий трамп-
лін і запускати звідти на сноубордах, 
лижах. Людина вистрибуватиме на 
висоту дев’ятого поверху і звідти 
з’їжджатиме вниз. Отже, розігріти 
кров можна буде й у морози.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Життя
У Луцьку відкривають «Школу 
самозахисту» 

Волинські байкери поїдуть із 
подарунками в дитячий будинок 

Мінкультури замовило для бібліотек 
книжок на 20 мільйонів

Вільні байкери Луцька та Волині 
їдуть у гості в дитячий будинок 

«Сонечко», що у м. Ківерці, та за-
прошують із собою. 

Двічі на рік — на відкриття та 
закриття мотосезону — вільні бай-
кери скидаються між собою гро-
шима, на які купують подарунки і 
їдуть до дітей, щоби подарувати їм 
«шматочок щастя». 

Байкери запрошують приєдна-
тись до акції усіх небайдужих. Пе-
редавання подарунків відбудеться 
3 листопада, вступний внесок — 
від 100 гривень (бажано), проте 
організатори будуть раді будь-якій 
допомозі, адже чужих дітей не бу-
ває.

Цією акцією мотоциклісти на-
магаються привернути увагу до 
дітей-сиріт, адже громадський 
обов’язок кожного — допомагати 
ближнім. Мовляв, якщо «бруталь-
ні байкери» можуть таке вчинити, 
то інші люди — і поготів.

Поповнення фондів публічних 
бібліотек обійдеться Україні 

в 20 мільйонів гривень. Які саме 
книжки замовило Міністерство 
культури України, невідомо. 

Національна парламентська 
бібліотека України 2 жовтня укла-
ла низку угод із видавництвами на 
придбання книжок для поповне-
ння фондів публічних бібліотек 
України на 20 мільйонів гривень. 
Про це пишуть «Наші гроші» з по-
силанням на «Вісник державних 
закупівель».

Замовлено понад півсотні на-
йменувань видань за ціною від 12 

до 100 гривень за примірник і на-
кладом від 1,5 до 100 тис. екземп-
лярів.

Відбір книжок здійснювався 
Міністерством культури України. 
Як зазначалося, назви замовлених 
видань не оприлюднено. Відомо, 
що закупівля проводиться на ви-
конання наказу цього відомства 
від 13.08.2012 №853 «Щодо здій-
снення придбання україномовних 
книжок для поповнення фондів 
публічних бібліотек». Одначе на 
сайті Мінкультури цей наказ від-
сутній.

Купуючи будинок, лишився 
ні з чим
До чергової частини Луцького міськвідділу 
міліції звернувся 23-річний житель району. 
Чоловік повідомив, що його ошукали під час 
купівлі будинку. Як з’ясувалося, він іще навесні 
передав до одного з агентств нерухомості гро-
ші на купівлю й оформлення будинку. Попри 
це, агентство досі не виконало зобов’язань. 
Гроші (20 тисяч гривень) узяв директор уста-
нови — 34-річний мешканець Ківерцівщини. 
Наразі за цим фактом триває перевірка. 

Віка сама здійснила 300 стрибків

Священик із Америки привіз на Волинь 
стародавню ікону 

13

Настоятель парафії Української 
автокефальної православної 

церкви Київського патріархату 
святої Софії Київської в Чикаго 
Іван Боярчук по всьому світу зби-
рає українські національні релік-
вії та повертає їх в Україну. Цього 
разу священик привіз до Луцька 
ікону засновника УПА «Поліська 
січ» Тараса Бульби-Боровця.

— Це його приватна ікона, яку 
він залишив Спілці визволення 
України, — розповів настоятель. 
— Її я викупив у колекціонера. 
Я знав, де вона є. Тепер  хочу по-
дарувати особисто голові (голові 
ВОДА Борису Клімчуку. — Авт.). 
Скажу для чого. Я знаю, хто він є. 
Хай згадає, де був його прадід. 

Іван Боярчук проживає в емі-
грації у США. Одна з важливих 
справ його життя — це повернен-
ня в Україну раритетних речей, 
пов’язаних із історією визвольно-
го руху та повстанською армією. 
Найближчим часом священик має 
намір повернути зброю з іменними 
підписами Степана Бандери. Усьо-
го близько 10 одиниць, на яких ви-
гравіюваний напис «С. С. З.», що 
означає «смерть сталінським за-
гарбникам». 

— Я думаю, що мені вдасться 
більше усього зібрати за кордо-
ном, бо воно мусить бути там, де 
воно має бути, — наголосив Іван 
Боярчук.

До слова, священик займаєть-
ся й поверненням різноманітних 
книг. Відомо, що всього він привіз 
в Україну з-за кордону майже пів-
тори тонни літератури.

Ольга УРИНА

Волинська обласна молодіжна 
громадська організація «Айкі» 

спільно з «Молодіжною плат-
формою» та за підтримки Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки 
спеціально для усіх охочих органі-
зовують «Школу самозахисту». 

Проект був створений, щоб 
люди змогли захистити себе у не-
безпечній ситуації. Адже рівень 
злочинності в Україні, зокрема в 
Луцьку, дуже високий. За статис-
тикою, здебільшого жертвами зло-
чинних нападів стає молодь віком 

від 16 до 24 років.
Програма навчання у «Школі 

самооборони» складатиметься з 
двох частин: теоретичної та прак-
тичної. Насамперед учасникам бу-
дуть розповідати про психологію 
самооборони й інші теоретичні 
знання, які важливі для самоза-
хисту. Практична частина перед-
бачає навчання бойових прийомів, 
які потрібно застосовувати у разі 
небезпечної ситуації.

«Школа самозахисту» — це 
проект, який діятиме для учасни-
ків на безоплатній основі. 

Волинські охоронці стали 
кращими на чемпіонаті зі 
стрільби
У Донецьку відбувся чемпіонат Департаменту ДСО 
при МВС України з прикладної стрільби. У ньому взяло 
участь 28 команд, які представляли всі регіони України. 
Багато команд набрали однакову кількість очок, тож усе 
вирішували особисті бали учасників. Перемогу виборо-
ла команда Державної служби охорони при УМВС Украї-
ни у Волинській області, на другій сходинці — охоронці з 
Севастополя, а на третій — представники Запоріжжя. 

У Луцьку стрибки з 56-метрової 
труби стали дуже популярними


