
Упродовж 20-21 жовтня у Луцьку 
пройшов Відкритий чемпіонат 
Луцька з блискавичних шахів і зі 
швидких шашок. Інтелектуальні 
ігри відбулися в оновленому після 
ремонту приміщенні місцевого клу-
бу «Біла тура». В змаганнях узяли 
участь діти і дорослі. 

На відкриття турніру запросили 
кандидата у народні депутати Укра-
їни по мажоритарному виборчому 
округу від Луцька Ігоря Палицю, 
адже саме завдяки його фінансовій 
підтримці в клубі було проведено 
ремонт. Дітки, одягнені в яскра-
ві костюми шахових фігур, узяли 
участь в урочистостях. Вони закли-
кали меценатів і надалі допомагати 
у розвитку їхнього клубу, батьків, 
дідусів і бабусь просили проявити 
активність у вихованні власної ма-
лечі, заохочуючи її й у подальшому 
відвідувати «Білу туру».

Керівник луцького шахово-
шашкового клубу Ольга Проскуров-
ська розповіла, що їхній заклад — 
єдиний такого типу на всю Волинь. 
Тут відточують свою майстерність 
не лише діти, а й дорослі. Проблема, 
яка дошкуляла місцевим шахістам 
і шашкістам, — це плачевний тех-
нічний стан приміщення. «Ми дав-
но шукали спонсора, зверталися до 
органів влади, благодійних фондів, 
але усі відмовляли. І ось звернули-
ся з проханням провести ремонт до 
Ігоря Палиці, і він відразу погодився 
допомогти, оскільки добре розуміє 
важливість у місті такого клубу, як 
наш. Було замінено вікна, двері, під-
логу. Також за кошти благодійника 
закупили нові крісла. Від імені усіх 
членів нашого клубу хочу висловити 

йому подяку та підтримати у його 
подальшій важливій для людей ді-
яльності», — заявила Ольга Проску-
ровська.

Ігор Палиця розповів, що і на-
далі з радістю допомагатиме шахо-
во-шашковому клубу, оскільки тут 
займаються діти з логічним складом 
мислення. «Хочу, щоб у Луцьку було 
ще більше охочих навчатися пре-
красним іграм, розвиваючи свій ін-

телект. Важливо, щоб діти проводи-
ли вільний час із користю, а не були 
покинуті напризволяще та блукали 
вулицями в пошуках пригод. Бажаю 
вашому клубу побільше чемпіонів і 
усіляких гараздів», — заявив благо-
дійник.

Лучани радо спілкувалися з Іго-
рем Палицею в шахово-шашковому 
клубі, дякували за допомогу.

Віктор ЯРУЧИК

Минулих вихідних в обласному 
центрі пройшла друга гра най-

веселішої та найкмітливішої молоді 
з різних міст України. Це була перша 
чвертьфінальна гра Всеукраїнської 
ліги КВН «Волинь». 

За вихід у півфінал змагало-
ся шість команд: «На парапете» 
(Луцьк — Ковель), «Західний Ґай» 
(Коломия), «Т.Б.П.Ч.» (Рівне), Збір-
на КНТЕУ (Київ), «Коліжанки» 
(Львів), «Отдыхаем вместе» (Хмель-
ницький). Команди розкривали свій 
талант у чотирьох конкурсах: «Ві-
зитка», «Розминка», «Біатлон», «Му-

зичний фрістайл».
На думку журі, найвправнішими 

виявилися хмельничани, друге міс-
це посіли львів’яни, а третє — наші 
сусіди з Рівного. Саме гумористи з 
цих міст продовжать боротьбу в пів-
фіналі. Волинська команда, на жаль, 
посіла останнє місце й припинила 
виступи у цьогорічному розіграші. 

Усі гравці під час виступів си-
пали жартами на актуальні теми 
виборів, української та білоруської 
політик, міських проблем. Також 
веселі й кмітливі змушували гляда-
чів реготати дотепами про взаємини 

сучасної молоді, суржик, проблеми 
використання російської та україн-
ської мов тощо. Запальні осінні жар-
ти припали до смаку всім охочим 
досхочу посміятись, яких, до слова, 
прийшло на турнір чимало.

Друга чвертьфінальна гра про-
йде у Луцьку 10 листопада. 

Турнір КВН на Волині підтримав 
кандидат у народні депутати Укра-
їни Ігор Палиця. Він надав кошти 
на організацію змагань і забезпечив 
призовий фонд сезону.

Валерій ПЕЛЬЦ, голова МГО 
«Волинська асоціація КВН»

Скандал навколо продюсера 
Ігоря Кондратюка та його екс-

підопічного Віталія Козловського 
набирає обертів. Виконавець від-
крито порушує закон, співаючи за-
боронені пісні. А продюсер подає 
за це на нього до суду. Втім, Коз-
ловський вважає, що має право 
виконувати свій старий репертуар. 
«Авторських прав на ці пісні я не 
маю, але права артиста, який упер-
ше виконав і знайшов, аранжував 
їх разом із професіоналами, маю», 
— впевнений він. 

Однак адвокати Кондратюка 
з такою версією не погоджуються 

і збирають відеодокази викорис-
тання співаком чужої власності. 

Наразі невідомо, через що саме 
насправді розгорівся конфлікт, 
хоча продюсер каже, що через бор-
ги артиста. Втім, співак має влас-
ну версію. За словами Віталія, він 
просто хотів піти у вільне плаван-
ня, а Кондратюку це не сподобало-
ся. Після того, як Ігор забрав автів-
ку Козловського буцімто за борги, 
Віталій вирішив підстрахуватися 
та запатентувати своє ім’я. «Його 
ніхто у мене не забере. Тому кра-
ще запатентувати і свій логотип, і 
ім’я, і прізвище», — каже співак.

Кондратюк подає позов на Козловського

У Луцькій міськраді відкрилася художня 
виставка Миколи Рубана

Молоді талановиті гурти України зібрались 
у Луцьку на Volume Fest 

Російська співачка Валерія відсу-
дила 10 тисяч доларів у клініки 

пластичної хірургії, яка незаконно 
використала зображення зірки для 
реклами. Представники клініки 
розвісили плакати з фотографі-
єю артистки, написавши, що вона 
робила у них пластичну операцію. 
Валерія спростувала цю інформа-
цію. Вона заявила, що дійсно була 
у цій клініці й отримала пропози-

цію стати обличчям їхньої рекла-
ми. Та виконавиця вирішила, що 
обладнання у клініці дуже неякіс-
не, а гігієни тут не дотримуються. 
На всіх судових процесах Валерія 
заявляла, що ніколи не стала б до-
віряти такому закладу. «В цілому 
рішенням ми задоволені, — зазна-
чив адвокат співачки. — Хоч нам і 
не вдалося стягнути 30 мільйонів, 
ми змогли довести, що ми праві». 

Микола Рубан — професій-
ний художник, закінчив 

Миргородський кооперативний 
технікум, Львівський державний 
інститут прикладного та декора-
тивного мистецтва, неодноразо-
во брав участь у всеукраїнських і 
міжнародних виставках і плене-
рах. Цими днями лучани мають 
чудову нагоду помилуватися непо-
вторними барвами душі таланови-

того майстра.
На відкритті експозиції Мико-

ла Рубан акцентував на тому, що 
йому особливо приємно виставля-
ти свої картини на рідній Волині. 
Цього разу він представив полотна 
різних творчих періодів останніх 
тридцяти років. Це архітектурні 
пам’ятки рідного міста, портрети, 
морські пейзажі, які випроміню-
ють позитивну енергетику.

20 жовтня в приміщенні Луць-
кого гуманітарного універ-

ситету відбулася «найметалевіша» 
та найдрайвовіша подія Луцька — 
Volume Fest. Фестиваль відкрився 
піснею «Хай буде шоу» Стаса Кот-
ляра, вокаліста гурту «Без Меж». 

«Здебільшого учасниками за-
ходу були молоді команди, оскіль-
ки проект Volume Fest має на меті 
сприяти розвитку молодих і наразі 
майже нікому не відомих гуртів, 
які вже мають що сказати публіці, 
проте ніхто не дає їм такої можли-
вості», — каже Андрій Рус, веду-
чий та один із організаторів фес-
тивалю, за сумісництвом вокаліст 
гурту Rout Cross.

Хедлайнерами вечора стали 
гурти Inkognitum із міста Запоріж-
жя та лучани КЕТО, хоча достой-
ними уваги були всі без винятку.

«На нашому фесті кожен щось 
знайшов для себе: люди «здіймали 
хвилю» чи ж просто стояли або 
сиділи, насолоджуючись музи-

кою, — розповіла співорганізатор 
фестивалю Ірина Ющук. — Додам 
також, що народ не скупився й ки-
дав гривню-дві до скриньки благо-
дійного збору коштів на операцію 
для Стаса Котляра, вокаліста гур-
ту «Без Меж» та учасника проекту 
«Х-фактор», який після чергового 
нападу потребує пересадки сер-
ця».

Публіка лишилася задоволе-
ною, а гурти отримали теплий 
прийом і шанувальників.

Дозвілля

Відомості.UA

№ 43 (631)

25 - 31 жовтня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Валерія відсудила у клініки пластичної 
хірургії десять тисяч доларів

Українець уперше увійшов 
до сотні найкращих ді-джеїв 
світу
Авторитетний британський журнал DJ Mag опублі-
кував свій черговий щорічний рейтинг найкращих 
ді-джеїв світу Top 100 DJs. Уперше в історії до сотні 
найкращих увійшов і представник України. Ним 
став молодий ді-джей і продюсер із Донецька 
Omnia (Євген Смирнов), який посів 58 місце в 
списку найкращих диск-жокеїв світу.

Агілера стане обличчям сайту 
знайомств для повненьких
Американській співачці Крістіні Агілері запропонува-
ли три мільйони доларів за те, щоб вона стала облич-
чям сайту знайомств для жінок із пишними формами. 
Як відомо, зірка наполягає на тому, що задоволена 
своєю фігурою. Тож власники сайту The Big and the 
Beautiful запропонували виконавиці стати їхнім об-
личчям. До речі, 31-річна Агілера не перша, до кого 
звертається сайт. Таку саму пропозицію отримувала 
співачка Адель, але вона її відхилила.

Під час відкриття чемпіонату Луцька з шахів і шашок

У Луцьку триває п’ятий сезон 
Всеукраїнської ліги КВН

14

Відремонтовано шахово-
шашковий клуб у Луцьку
За сприяння кандидата в народні депутати України Ігоря Палиці

За підтримки кандидата у народні депутати України Ігоря Палиці

 ОГОЛОШЕННЯ

3 листопада 2012 року відбудеться Волинський обласний відбірковий конкурс ХІІІ Всеу-
країнського фестивалю «Червона рута» 

у Палаці культури м. Луцька (вул. Б. Хмельницького, 1). 
Реєстрація учасників о 9:00 год., початок прослуховування – о 10:00 год.
Переможці отримають право виступати у фіналі «Червоної рути» в 2013 році у Києві. 
Співорганізаторами відбіркового конкурсу є управління культури і туризму Волинської 
облдержадміністрації, Обласний науково-методичний центр культури. Конкурс проходить за 
інформаційної підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки Волин-
ської ОДА.
Мета конкурсу – здійснити цілеспрямований пошук молодих обдарованих виконавців по всій 
Україні, зокрема в глибинці, відкрити нові імена і вивести їх на велику сцену.
Участь у конкурсі для виконавців є безкоштовною, а вхід для глядачів - вільним, що робить 
захід доступним для всіх бажаючих. 
Відбірковий конкурс проводиться за музичними жанрами: поп-, сучасна танцювальна, рок-, 
акустична, інша музика та український автентичний фольклор, який буде представлений у 
таких напрямках: сольний та гуртовий спів (виконання українських народних пісень в автен-
тичній давній манері співу), виконання українських народних обрядових дійств (показ кален-
дарних обрядів, звичаїв молодіжних зібрань і дозвілля), сольна та гуртова інструментальна 
музика, кобзарсько-лірницьке виконавство (гра на традиційних інструментах в автентичній 
давній манері народної гри і музикування). Виконавцями фольклору є молодь і діти (віком від 
6 років), а не старші люди (бабусі і діди). До того ж вони виступатимуть насамперед із молодіж-
ним і дитячим репертуаром.


