
«У Лапландії, де живе Дід Мороз, 
росте величезний горіх. І його 
плоди не звичайні, а з бажаннями. 
І от саме під Новий рік ці горіхи 
дозрівають і падають. Їх дбайливо 
збирають ельфи та складають у 
торбу Дідові Морозу. А той роз-
носить чарівні горішки діткам». 
Таку казку вигадала лучанка Ольга 
Кравчук. Невдовзі разом із чолові-
ком подарують її усім малюкам, до 
яких планують завітати, адже у них 
відповідальні ролі Діда Мороза та 
Снігурки. 

— Склали програму, та не стан-
дартну, — розповідає Оля. — Також 
презентуємо від себе невеличкі по-
даруночки. Я робила чарівні горіш-
ки: виймала середину в звичайному 
волоському, клала туди папірець із 

побажанням, склеювала половинки 
та розмальовувала золотою фар-
бою. Виходить золотий горішок із 
бажанням. Плюс солодощі. Й усе це 
загортаю в таку велику «карамель-
ку», на якій написано: «Лапландська 
цукерка, виготовлена в резиденції 
Діда Мороза». І склад зазначено: 
«чарівний горішок бажань і цуке-
рочки щастя». Робимо це, щоб діти 
справді повірили в казку, в те, що 
Дідусь Мороз існує. Йдучи додому, 
даруємо цю цукерку та кажемо: «По-
тім ви розіб’єте чарівний горішок, і 

бажання збудуться». 
Дитина розіб’є горіха, дістане 

папірець, прочитає і знатиме, що її 
чекатиме цього року. Наприклад, 
може бути написано, що матиме у 
прийдешньому році багато нових 
друзів, посмішок, подарунків тощо. 

Вітальна програма розрахована 
на 15 хвилин. Попри те, що замов-
лень багато, Ольга переконує, що від 
такої роботи отримує лише задово-
лення, адже «дарувати малечі казку 
й радість не важко». 

Крім того, досвід роботи з ді-
тьми у подружжя Кравчуків уже є. 
Як зізналась Ольга, ще торік улітку 
вони з чоловіком вирішили узяти-
ся за оформлення весіль. Закупили 
всі необхідні матеріали, та бізнес не 
пішов, замовлень не було, тож до-
велось усе розпродувати. Невдовзі 

після цього на російському сайті 
побачили костюм панди на повен 
зріст, який дозволяє актору вільно 
рухатися. 

— Вбрання нам дуже сподоба-
лося, почали шукати можливості, як 
його купити. Було ризиковано, адже 
мусили спочатку надіслати гроші, а 
потім чекати на костюм. А він дуже 
дорогий, має спеціальну вбудовану 
турбіну, що качає повітря. Повірте, 
це не одна та навіть не десять тисяч 
гривень. Потім чоловік їздив у Київ: 
там є організація, що займається 

ляльками на весь зріст. Учився, як 
у костюмі ходити, танцювати. У ве-
ликих містах розваги з аніматорами 
дуже популярні, їх замовляють на 
різні корпоративи, у нас поки що 
це новинка. Ми дали оголошення, і 
нашу панду також замовляли: хто на 
весілля, хто на ювілей. Був випадок 
(сміється. — Авт.), що дзвонять і за-
питують: 

— Ви здаєте в оренду панду?
— Так, — кажу.
— А що вона робить?
— Танцює, співає та людей зу-

стрічає.
— А де вона у вас живе?
— На балконі. 
— А що їсть? 
І тут я розумію, що люди, які те-

лефонують, подумали, що ми здаємо 
в оренду живу тварину. Ми тоді дов-
го з чоловіком реготали. 

Потім подружжя Кравчуків при-
дбало інші костюми: Губки Боба, 
Лунтика, Лева Алекса з «Мадагаска-
ру», Маші та Ведмедя. 

— Малюки люблять ці мультики, 
й ми вже робимо цілі програми на 
дитячі дні народження, — веде далі 
Ольга. — Костюми якісні та дуже 
схожі на мультяшних персонажів. 
Тож діти засипають запитаннями: 
«А ти справжній?», «А чому ти такий 
великий, а по телевізору малень-
кий?». От був чоловік Лунтиком на 

дні народження, а котрийсь із малю-
ків питає: «Чому в тебе губа не вору-
шиться?». На костюмі ж вона просто 
намальована. А той відповідає: «Я ж 
із Місяця, а тому не такий, як усі. Че-
рез це й не ворушиться». 

Зі своїми костюмами Ольга та 
Вадим Кравчуки беруть участь у різ-
них благодійних заходах, відвідують 
дитбудинки.

— Там також дітки, і вони теж 
хочуть побачити щось нове, пораді-
ти, — пояснює Ольга. 

Ми поцікавилися, хто Ольга та 
її чоловік за фахом, адже їхня сьо-
годнішня зайнятість вимагає актор-
ської майстерності.

— Головне — любити дітей і 
віддавати їм душу, тоді все вийде, 
— пояснює Ольга. — А за освітою 
я перекладач, хоча за покликанням 
(задумалась. — Авт.)… люблю те, що 
роблю тепер. А мій чоловік за фахом 
мав би ремонтувати техніку, та зараз 
ось навчився класти підлогу. Проте 
це лише підробіток. Та й організація 
дитячих свят і новорічні привітання 
— також як підробіток. 

Людмила ШИШКО 
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Події

Колесніков перепросив за 
поламані потяги Hyundaі
«Хочу попросити вибачення в усіх пасажирів, 
які запізнилися через поломки швидкісних 
потягів. Хоча залізниця і компенсувала фінансові 
втрати за квитки, та пасажирам від цього не 
легше», — сказав екс-міністр інфраструктури 
Борис Колесніков. Він пообіцяв, що за три тижні 
південнокорейські спеціалісти усунуть всі 
недоліки у поїздах. За його словами, незважаючи 
на проблеми, потяги все одно будуть курсувати. 

Банк «Таврика» визнали 
неплатоспроможним
20 грудня правління Національного банку України 
прийняло рішення про зарахування «Таврики» 
до категорії неплатоспроможних. Із моменту 
введення тимчасової адміністрації фінустанова 
розпочинає відшкодування коштів вкладникам, 
але не більше 200 тисяч гривень. Телефон гарячої 
лінії: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — 
0-800-308-108. ПАТ «Банк «Таврика» — 0-800-500-
999, 044-205-59-85.  

Дід Мороз і Снігурка подарують маленьким 
лучанам лапландську цукерку 

Щоб керувати цією лялькою, Вадим Кравчук проходив спеціальне навчання
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Діти дуже люблять Губку Боба

Зима для луцьких комунальників прийшла несподівано 

Снігопади минулого тижня ста-
ли справжнім випробуванням 

для комунальників. Чи впоралися 
вони з ним у Луцьку? З одного боку, 
на вулицях обласного центру їздила 
техніка, яка прибирала сніг, із ін-
шого — декілька днів Луцьк стояв 
у заторах через кучугури снігу та 
слизькі дороги, а пішоходи заледве 
розминалися на прочищених части-
нах тротуарів. 

І це при тому, що на зимове 
утримання вулиць міста з місцевого 
бюджету виділяється 750 тисяч гри-
вень. Згідно з інформацією бюлете-
ня №137 (739) «Вісника державних 
закупівель», переможцем тендера 
стало підприємство «Луцькспецко-
мунтранс». Саме воно за 750 тисяч 
упродовж зимового періоду має опі-
куватися снігоочищенням, вида-
ленням снігу та сколу, ліквідацією 
ожеледі та боротьбою зі слизькістю 
доріг. Кожен лучанин може оцінити 
сам, що зроблено. Судячи з комен-
таря, який «Відомості» отримали в 
управлінні житлово-комунального 
господарства Луцької міської ради, 

до такої кількості снігу комунальни-
ки були не готові. 

— На вивезення снігу передбаче-
но незначну суму, — сказав заступ-
ник начальника УЖКГ Микола Осі-
юк. — На вулицях міста працюють 
10 самоскидів, два навантажувачі 
і один «карпатець» «Луцькспецко-
мунтрансу». До того ж ми додатково 
залучили три КамАЗи вантажопід-
йомністю 10 т, чотири 30-тонники та 
чотири навантажувачі. 

Очевидно, що така кількість тех-
ніки зі снігом не справлялася. Зате 
дуже часто комунальники ставали 
причиною заторів на дорогах. По-
стає питання, чому б не працювати 
в нічний час? Виявляється, луцька 
техніка, за словами Миколи Осіюка, 
не пристосована для роботи вно-
чі. Не знаємо, звідки було вивезено 
сніг, але кучугури лежали навіть у 
центральній частині міста. І ще одна 
особливість зимового утримання 
доріг по-луцьки: замість того, щоб 
забирати сніг із проїжджої частини і 
вивозити, його просто поскидали на 
тротуари. В результаті на багатьох 

вулицях пішоходи, серед яких і діти, 
змушені ходити по дорозі. 

Погода наприкінці року підго-
тувала ще один сюрприз комуналь-
никам: прийшовши «зненацька» у 
середині грудня, зима в кінці місяця 
«радує» плюсовою температурою. І 
тепер увесь сніг, на вивезення якого 
заклали мало грошей, почне танути. 
А разом із ним «танутимуть» і до-
роги. Цікаво, що дешевше: вивозити 
сніг чи ремонтувати шляхи? 

Наталка СЛЮСАР

Ольга та Вадим Кравчуки в образі Діда Мороза та Снігурки

Увага! 
Допоможіть знайти людину! 

Лучанин Скоморохов Дмитро зник 
13.12.2012 у районі автозаводу, 
востаннє його бачили приблизно о 
20.00 біля Луцького автобусного парку. 
На вигляд хлопцю 22-25 років, був 
одягнутий у чорну шапку, синю куртку, 
сірі штани та чорні черевики. При собі 
мав маленьку чорну сумку через плече. 
Якщо хтось бачив його, будь ласка, 
зателефонуйте за номерами (098) 91 11 
398, (096) 80 93 537 або (095) 45 89 968. 

 ПОГОДА

У західних областях 27 груд-
ня мінлива хмарність, без опадів. 
Уночі +7°C, вдень +6°C. 28 грудня 
похмуро, дощ. Вночі +5°C, вдень 
+3...0°C. 29 грудня мінлива хмар-
ність. Вночі -1...0°C, вдень +1°C. 

У північних регіонах 27 груд-
ня хмарно, без опадів. Уночі +5°C, 
вдень +6°C. 28 грудня похмуро, 
дощ. Вночі +4°C, вдень +5°C. 29 
грудня хмарно, без опадів. Уночі 
-2...0°C, вдень -1...0°C.

У Києві 27 грудня хмарно, без 
опадів. Уночі +6°C, вдень +7°C. 

28 грудня невеликий дощ. Вночі 
+3°C, вдень +5°C. 29 грудня без 
опадів. Уночі 0°C, вдень -2...-1°C. 

У східних регіонах 27 груд-
ня похмуро. Вночі +7°C, вдень 
+10°C. 28 грудня похмуро, дощ. 
Вночі +7°C, вдень +10°C. 29 груд-
ня невеликий дощ. Уночі +5°C, 
вдень +6°C.

У південних областях 27 
грудня хмарно. Вночі +9°C, вдень 
+11°C. 28 грудня без опадів. Уночі 
+6°C, вдень +7...+8°C. 29 грудня 
хмарно. Вночі 0°C, вдень +4°C. 


