
Вкотре вихованці заслуженого 
тренера України Олега Хом’яка 
здобули золоті та срібні медалі на 
Чемпіонатах України та світу. З пе-
реможними титулами повернулись 
на Волинь як міцні чоловіки, так і 
тендітні жінки. 

— Цей місяць виявився для нас 
дуже плідним. Анатолій та Вадим  
Гречко, обидва представники Во-
линського регіонального центру ін-
валідного спорту «Інваспорт» стали 
чемпіонами світу з пауерліфтингу 
серед спортсменів з вадами зору. 
Цього разу золото вони привезли з 
Пекіна, показавши найкращі резуль-
тати в триборстві, а у жимі лежачи  
здобули бронзові нагороди. Не обі-
йшлось і без перемог на всеукраїн-
ських змаганнях. Наша спортсменка 
Ірина Воробйова посіла перше місце 
з класичного жиму лежачи на чемпі-
онаті України у ваговій категорії до 
63 кг і стала абсолютною чемпіон-
кою серед усіх учасниць пожавши 
штангу вагою — 97, 5кг, — розпові-
дає тренер Олег Хом’як. — Ще одна 
моя вихованка, Богдана Караван-
ська, виступала на Кубку України 
серед спортсменів з вадами опорно-
рухового апарату. Вона посіла друге 
місце у ваговій категорій до 55 кг, ви-
тиснувши штангу вагою у 76 кг.

Батько та син Гречки уже вдруге 

привозять на Волинь золото з Чем-
піонату світу, а до цього уже доводи-
лось отримувати срібні та бронзові 
нагороди.

За словами спортсменів цього-
річна перемога не далась легко, адже 
їй передували тяжкі години в трена-
жерному залі та кілька виснажливих 
спортивних зборів, що розпочались 
ще у червні. 

— У Пекіні зібрав в сумі 587,5 
кілограм. Так присів зі штангою ва-
гою 200 кілограм, жим лежачи – 135 

кілограм і 252,5 кілограм — станова 
тяга, — розповідає Анатолій — «Ро-
дзинка» була саме в становій тязі, 
бо я до останнього трохи програвав 
своїм російським суперникам. Коли 
брався за останній підхід за мною 
ціла команда з Росії спостерігала, 
ледь не 20 людей не спускали очей. 
І коли я таки підняв штангу вагою 
252,5 кілограми, вони наче з’їли кис-
лиць, бо така вага дозволила вийти 
мені на перше місце.

Свій максимальний результат 
на Чемпіонаті Світу показав і Вадим 
Гречко.

— Особливо добре вийшло при-
сідання — вдалось здолати 200 кі-
лограм, коли раніше міг лише 192,5. 
Загалом зібрав 552,5 кілограми, що 
привело мене до перемоги. І я, і тре-
нер не очікували на такий резуль-
тат, бо дуже впала власна вага перед 
змаганнями, але ми дуже задоволе-
ні, адже суперник відстав від мене 
аж на 50 кілограм. Тепер готувати-
мемось до всеукраїнських змагань 
навесні та наступного Чемпіонату 
світу, що пройде влітку, — ділиться 
Вадим Гречко.

Не менше талановита вихованка 
Олега Вікторовича — Ірина Вороб-
йова. Аж не віриться, що ця тендіт-

на, маленька жінка запросто може 
підняти більше як сотню кілограмів 
заліза. Ірина розповідає, що до спор-
тивного залу в 2005 році прийшла не 
заради перемог, а хотіла просто три-
мати себе у формі. А спробувавши 
піднімати штангу, зрозуміла — це її. 
З Олегом Хом’яком вона тренується 
лише третій рік, але вже на першо-
му занятті тренер довів спортсменці, 
що вона може більше.

— Почавши працювати з Оле-
гом, результати одразу пішли вгору. 
Я стала жати в екіпіруванні 130 кіло-
грамів, що на 40 кіло більше від моїх 
попередніх результатів, — доповнює 
Ірина. — Цього року на Чемпіонаті 
України з жиму лежачи без викорис-
тання спеціального екіпірування в 
Мукачево показала той результат, 
на який і розраховували. Суперни-
ків у своїй категорії випередила на 
10 кілограм, а в абсолютній першо-
сті виграла шість очок в суперниці. 
На наступних змаганнях буду жати 
більше як 100 кілограмів. Це буде 
сюрпризом для суперників, адже в 
Мукачево я не показала свій макси-
мальний результат, а лише той, який 
був потрібний для виграшу. Нині 
наполегливо працюватиму над тим, 
аби потрапити в збірну України. 

До слова, тренуються всі спортс-
мени у мережі фітнес-центрів «Інтер 
Атлетика».

Ольга УРИНА

Новоспечені зіркові батьки 
Алла Пугачова та Максим 

Галкін всі дев’ять місяців слід-
кували за перебігом вагітнос-
ті сурогатної матері. Про це в 
інтерв’ю «Комсомольской прав-
де» розповів молодий татко. 

За словами Галкіна, весь 
час вони з дружиною вивчали, 
у яких умовах живе сурогатна 
мати, слідкували, аби вона ні в 
чому не мала потреби. «Ми сте-
жили, аби у неї були гроші на 
оновлення гардеробу у зв’язку з 
новою фігурою. І коли на остан-
ніх місяцях вагітності їй стало 
важко за продуктами ходити, 
ми з Аллою найняли спеціальну 
жінку, яка допомагала сурогат-
ній матері по господарству», — 
поділився зірковий татусь.

Він також розповів, що за-
раз виховувати новонароджену 
двійню їм з Аллою допомагають 
дві няні, яких Примадонна оби-
рала особисто.

«Нянь вибирала Алла. Вона 
задіяла своїх подруг, знайомих. У 
пошуку няні нам допомогла дру-
жина мого брата і наша близька 
знайома співачка Ірсон Кудико-
ва. Загалом, до цього питання ми 
дуже відповідально підійшли», 
— пояснив Галкін.

Дітей Пугачової 
й Галкіна 
допомагають 
доглядати дві 
нянечки
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Ірина Воробйова

Померла зірка 
популярної в 
СРСР програми 
«Кабачок 13 
стільців»

У неділю, 13 жовтня, на 88-
му році життя після важкої 

хвороби в одній з московських 
клінік померла народна артистка 
Росії Ольга Аросєва. 

Останнім часом Аросєва 
була зайнята в трьох спекта-
клях Театру Сатири — «Ідеальне 
вбивство», «Як пришити ста-
реньку» і «Реквієм по Радамесу». 
Як зазначили в театрі, одна з ви-
став буде знята з репертуару. 

«Оскільки спектакль «Як 
пришити стареньку» – свого 
роду бенефіс Аросєвої, він йти 
більше не буде. В «Ідеальному 
вбивстві» у неї є дублер», — роз-
повіли в театрі.

Нагадаємо, у 1970-ті роки ак-
триса брала участь в популярній 
телепрограмі «Кабачок 13 стіль-
ців» у ролі пані Моніки.

Спорт і культура

Келлі Озборн зробила 
манікюр за $1 мільйон
Донька рокера Оззі Озборна, британська співачка і 
телезірка Келлі похизувалася дорогим манікюром, 
який містить білі діаманти, вартістю один мільйон 
доларів. Та, не варто поспішати осуджувати доньку 
Озборна за марнотратство. Виявляється, дівчина 
зробила такий дорогий манікюр заради благодій-
ності. Новими нігтиками Келлі вирішила проре-
кламувати коштовний лак. Артистка сподівається, 
що завдяки їй буде продана пляшечка лаку. А всі 
отримані з продажу кошти підуть на благодійність.

Челентано вперше 
завітає до Києва
Кажуть, 75-річний італійський співак і 
актор Адріано Челентано може відвідати 
Київ уперше. Йому нібито запропонували 
кругленьку суму за участь в одному з теле-
шоу. Щоправда, на телеканалі, в ефірі якого 
має з’явитися Челентано, поки цю інформа-
цію не підтверджують, але й не спростову-
ють. За чутками, Челентано візьме участь 
у телешоу, де заспіває дві пісні та привітає 
телеглядачів з Новим роком.

Анатолій Гречко

У селі Жидичин Ківерцівського 
району відбулося справжнє ко-

зацьке дійство. Напередодні свята 
Покрови жидичани та приїжджі гос-
ті на кілька годин стали мешканця-
ми козацького табору. Вибухи гар-
мат, постріли козацьких рушниць, 
звук литаврів та аромат куліша по-
лонили відвідувачів дійства, а поява 
байкерів та можливість осідлати «за-
лізних» коней справили незабутнє 
враження на юних гостей.

Жидичинський сільський голова 
Олег Данкевич розповів, що козаць-

ке свято в Жидичині відбувається 
уже втретє. Окрім традиційної при-
сутності козаків Стрілецького брат-
ства, на свято запросили і воїнів 
Української повстанської армії, бо 
вони, як відомо, є продовжувачами 
козацьких традицій.

— Це своєрідне об’єднання вла-
ди, церкви та козацтва. Приємно, 
що на свято завітало багато молоді 
та дітей, вони цікавляться історією, 
а отже є сподівання, що виростуть 
свідомими українцями, — сказав 
сільський голова.

Святкове дійство зібрало більш 
як півтисячі гостей і кожен міг зна-
йти собі заняття до душі. Молодь 
гуртувалася, аби позмагатися у 
влучності. Козаки люб’язно інструк-
тували усіх бажаючих, як правильно 
стріляти з лука. Діти ставали у чергу, 

аби проїхатися на мотоциклах у ком-
панії справжніх байкерів. Величезну 
аудиторію збирав один з ініціаторів 
свята гармаш Козацького Стрілець-
кого братства Володимир Перчук. 
Здавалося, цей козак може хоч до 
ранку розповідати про особливості 
козацької зброї, її будову, кулі тощо. 
Крім того, що гості свята слухали 
цікаві розповіді, вони ще й мали 
можливість постріляти із козацьких 
рушниць. Забавлялися відвідувачі, 
граючи на старовинному інструмен-
ті козацької доби – литаврах. А хто 
зморився від енергійного відпочин-
ку, пригощався медовухою та сма-
кував куліш, якого, до речі, козаки 
зготували аж 300 літрів.

Ірина КОСТЮК

Волинські спортсмени стали чемпіонами 
міжнародних змагань з пауерліфтингу

У Жидичині розгорнувся козацький табір


