
У третій чвертьфінальній грі Ліги 
КВН «Волинь» перемогу здобула 
команда «Перша сільська збірна». 
Гра відбулася 8 грудня у луцькому 
Палаці учнівської молоді. 

За путівки до півфіналу змага-
лося сім команд КВН: «Без понтов» 
(Чернівці), «Фіфа» (Ужгород), «Чор-
нобровці» (Дубно), «Перша сільська 
збірна», «ЧистоГон» (збірна Західної 
України), «Ікра» (Луцьк), «Вікторія 
Бекхем» (збірна Волині). 

Оцінювали гру цього вечора: 
журналісти Андрій Собуцький і 
Михайло Гарщаль, музиканти Ан-

дрій Тимчук та Адам Горбатюк, де-
путат обласної ради Олег Батюк. 
До лічильної комісії, крім Руслана 
Місюка та Валерія Пельца, увійшов і 
чемпіон Вищої української ліги КВН 
Володимир Жогло. 

Команди змагались у чотирьох 
конкурсах: «Візитка», «Розминка», 
«Біатлон», «Музичний фрістайл». 

Вже у «Візитці» стало зрозуміло, 
хто найсильніший: найвдаліше смі-
шили публіку «ЧистоГон» і «Перша 
сільська збірна». І якщо у команді 
«ЧистоГон» гравців двоє, то «Першу 
сільську збірну» представляв один 
гравець — Тарас Стадницький, який 

раніше виступав за відому львівську 
команду КВН «Набла». До слова, 
«ЧистоГон» є переможцем минулого 
сезону волинської ліги КВН. Ця ко-
манда цікава тим, що один із гравців 
— майор СБУ, а інший — майор мі-
ліції. Полюбився луцькій публіці й 
Міша з «Фіфа» — щойно він виходив 
на сцену, присутні у залі починали 
сміятися. Саме ці три команди ви-
явилися найсильнішими у третьому 
чвертьфіналі та здобули право грати 
у півфіналі Ліги КВН «Волинь». 

Загалом із трьох чвертьфіналь-
них ігор до півфіналу потрапи-
ло дев’ять команд: «Коліжанки» 
(Львів), «Отдыхаем вместе» (Хмель-
ницький), «Т.Б.П.Ч.» (Рівне), «Про-
спект металургів» (Запоріжжя), 
«Вікенд» (Тернопіль), «Малышка 
Емили» (Київ). 

Так, за результатами чотирьох 
конкурсів перемогу здобула «Перша 
сільська збірна». На другому місці з 
відривом у неповний бал — «Чисто-
Гон». Третіми стали хлопці з Ужгоро-
да — команда КВН «Фіфа». Четверте 
місце — у луцької команди «Ікра» зі 
Східноєвропейського університету. 
На п’ятому — «Без понтов», на шос-
тому — збірна Волині «Вікторія Бек-

хем», на сьомому — «Чорнобровці».
Протягом тижня шляхом інтер-

нет-голосування буде визначено де-
сятого півфіналіста. 

Як повідомили організатори 
Ліги КВН «Волинь», молодіжна гро-
мадська організація «Волинська асо-

ціація КВН», на 16 лютого заплано-
ване проведення «Кубка Любарта». 
У цій грі візьмуть участь чотири 
команди, серед яких і минулоріч-
ні володарі цього кубка — команда 
«Торнадо Люкс» (Берегомет).
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ФК «Дніпро» став найкращим 
клубом у Європі
Дніпропетровський «Дніпро» увійшов до четвірки 
європейських клубів, які за підсумками першої по-
ловини сезону домоглись унікального досягнення 
— виграли всі офіційні поєдинки вдома. Стовідсот-
ковим показником перед рідними вболівальниками 
разом із українською командою можуть похвали-
тись іспанський «Атлетіко», португальський «Порту» 
і болгарський «Левскі».

Ігор Сивий на «Богатирських іграх» у Луцьку

Чемпіон Європи з пауерліфтингу Ігор Сивий піднімає штангу вагою 300 кг
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Чемпіон Європи і п’ятиразовий 
чемпіон України з пауерліф-

тингу, майстер спорту Ігор Сивий 
— уособлення справжньої чолові-
чої сили та мужності. У свої 21 хло-
пець встиг досягти того, про що юні 
спортсмени можуть лише мріяти. 
Проте зупинятися на цьому силач не 
збирається. Цього року він відкрив 
для себе «Богатирські ігри», в яких 
посів третє місце. Звиклий до пере-
мог Ігор каже, що наступного року 
готовий позмагатися за звання най-
сильнішої людини України. 

Нині він — студент-заочник 
факультету «Олімпійський спорт» 
Східноєвропейського університету. 
Крім навчання, спортсмен має й за-
няття для душі — працює тренером 
у двох луцьких спортклубах. Осо-
бливого секрету перемог, зі слів Іго-
ря Сивого, він не має, мовляв, усе за-
вдяки наполегливим тренуванням. 

— Ігорю, розкажіть, чому ви 
обрали такий важкий вид спорту, 
як пауерліфтинг. 

— Я не відразу став важковиком. 
У 6 класі пішов на гурток із легкої ат-
летики, що діяв при школі. Спочатку 
два роки бігав, а згодом мені сподо-
балося метання списа, я відчував 
силу в руках, тому вирішив спро-
бувати себе ще в цьому виді спор-
ту. Не останню роль зіграв і тренер 
Олександр Козлович, сказавши, що 
той, хто буде добре метати, їздити-
ме на збори до Ялти і виступатиме 
на змаганнях. Мої товариші, як і я, 
одразу захотіли стати метальника-
ми. В мене непогано виходило мета-
ти спис уже з перших разів. Тому зі 
шкільного гуртка я перейшов уже на 

більш серйозний рівень, до профе-
сійних тренерів. 

— Метання, як я розумію, ви 
покинули. Чому?

— У 10 класі я показав четвертий 
результат по Україні серед металь-
ників списа. Та під час тренувань 

травмував лікоть, який до кінця не 
вилікував. Лікарі, оглянувши мене, 
порадили зав’язувати з метанням, 
якщо хочу зберегти руку. Довелося 
прислухатися до порад медиків, але 
спорт я не покинув — просто змінив 
його на інший. Пішов у «Динамо», 

де познайомився з тренером Воло-
димиром Шумаковим, якому одра-
зу повідомив, що хочу професійно 
займатися пауерліфтингом. Якщо 
чесно, я некомфортно почувався у 
метанні списа, мені було замало на-
вантаження, і я подумував над тим, 
у який вид спорту міг би перейти. 
Ще з дитинства тягав важкі речі, 
мені це легко давалось. А мої перші 
результати в «Динамо» були доволі 
непоганими: міг вижати лежачи 100 
кг, присідав із 140 кг, станова тяга 
(підйом штанги стоячи) — 180 кг. 

— Ваші перші змагання в якос-
ті пауерліфтера були результатив-
ними?

— Вже через півроку тренувань 
у «Динамо» я виступив на своїх пер-
ших змаганнях із пауерліфтингу об-
ласного рівня, де посів третє місце. 
Результати жиму лежачи мені вда-
лося покращити до 115 кг, присідан-
ня — до 170 кг, станової тяги — до 
200 кг. Далі був чемпіонат України з 
пауерліфтингу, де я виборов лаври 
переможця у своїй віковій і ваговій 
категоріях. Загалом протягом остан-
ніх чотирьох років я був чемпіоном 
України п’ять разів. 

— Півроку для спортсмена-по-
чатківця — це мало, щоби досягти 
таких показників.

— Так, у порівнянні з іншими 
хлопцями, які займалися зі мною в 
«Динамо», я дуже швидко показав 
хороші результати. Річ у тому, що я 
не стільки володів навичками тех-
нічного виконання вправ, як просто 
мав силу підняти вантаж. Вийшло 
так, що обігнав юнаків, які тягали 
штангу по чотири-п’ять років. 

— У чому секрет вашої сили? 
Чи були в родині спортсмени-важ-
ковики?

— Ні, серед моїх рідних профе-
сійним спортом ніхто не займався. 
Мама продавцем працює, батько — 
будівельник. Головне, на мою думку, 
— це бажання та стабільні наполе-
гливі тренування. Тоді я тренувався 
три рази на тиждень по три-чотири 
години. 

— Такі посилені тренування 
вивели вас на чемпіонство євро-
пейського рівня?

— В 2010 році у Дніпропетров-
ську проходив чемпіонат Європи 
з пауерліфтингу та жиму лежачи, 
на якому я посів перше місце серед 
юнаків 19-20 років вагою до 125 кг. 
Потім ще змагався з пауерліфте-
рами за Кубок України, що прохо-
див у Обухові в 2010-му, де теж був 
першим. Після цього у мене була 
перерва з виступами на змаганнях. 
Лише цьогоріч виступав на «Бо-
гатирських іграх», які проходили 
в Луцьку, де довелося потягатися 
силою з найдужчими чоловіками 
Західної України. Став бронзовим 
призером. У майбутньому планую 
ще не раз виступити на міжнарод-
них змаганнях серед важковиків, а 
також спробувати себе наступного 
року в «Богатирських іграх». Уже 
зараз можу присісти з вагою 300 кг, 
жму лежачи 195 кг і піднімаю стоячи 
300 кг без екіпірування. Думаю, що 
це ще не межа, а прагнути є до чого, 
бо професіонали показують резуль-
тати в сумі за трьома показниками 
900-1000 кг. 

Спілкувалась Ірина КОСТЮК

Волинські ялинки поїдуть          
у Крим
Попри популяризацію штучних ялинок, попит на живу 
хвою зростає. Волинські лісівники отримали замов-
лення з Миколаївської, Херсонської, Дніпропетров-
ської, Одеської областей. Кримські заготівельники 
уже на Волині. Тисячу дерев по 1,5-2 метри заввишки 
зв’яжуть і фурою повезуть до Сімферополя. Загалом 
цього року, як кажуть лісівники, Волинь планує прода-
ти понад 100 тисяч ялинок, при цьому лише третину 
— в себе в області.

«Перша сільська збірна» впевнено перемогла у Лізі КВН «Волинь» 


