
Как лекарство для души  

"Лига звезд, лига наций! Лига грез, лига папарации! " – ось такими 

рядками 10 квітня в Палаці культури "Дніпроспецсталь" глядачів вітали 15 

команд з усіх куточків України. У Запоріжжі стартував перший сезон 

"Ліги сміху". Місто стало рекордсменом за кількістю заявок на фестиваль: 

56 команд захотіли випробувати свої сили, але реалізувати плани вдалося 

лише п'ятнадцятьом. Відібрати найкращі команди на фестиваль випала 

нагода кращим редакторам Запоріжжя: Микиті Наливкіна, Олексію 

Савицькому, а також спеціально запрошеному редактору - Володимиру 

Борисову. Обирали для себе команди зоряні тренера: 

Михайло Денисов - учасник команди "Замок Любарта", актор шоу «Країна 

У» 

      

  

  



Віталій Гончаренко - Учасник команди 

"Заинька", актор серіалу "Пацики"

  

Віктор Іваницький - Учасник команди "Заинька", актор серіалу 

"Пацики"

  

  



Назар Пащук - учасник команди "Замок 

Любарта", актор шоу "Країна У"

  

Андрій Богданович - ведучий телеканалу "ТВ-5", чемпіон Вищої 

Української ліги КВН - 2006

  



Анна Костенко - учасниця команди КВН 

"Будильник"

  

  

Відкривала фестиваль команда з Кривого Рогу - "В центре событий". 

Непоганий гумор був добре сприйнятий залом. Незважаючи на те, що 

хлопці виступали першими, вони відразу встигли завоювати серце Назара 

Пащука. 

Її успіх повторила і команда з Черкас "Хвілюватіся немає причин": під 

бурхливі оплески залу їх вибрав Віктор Іваницький. 

Далі тренери, ймовірно, втомилися і просто вирішили посидіти - а як 

інакше пояснити те, що відразу три команди поспіль - "Рука в синице" 

(Скадовськ), Банда "Панда" (Запоріжжя) і "Міст Патона" (Київ) - вони 

вирішили відправити на "лаву  очікування". 

Розворушити Михайла Денисова змогла молода команда з нестандартним 

гумором “Северный единорог" із Запоріжжя: завдяки своїм зусиллям вони 

радісно залітають в сезон. 



Нажаль, "Mirs Pirs" з Одеси не змогли вразити тренерів і перенеслися в 

режим очікування. 

Неймовірний фурор в залі справили приємні мелітопольські хлопці з 

абсолютно не властивою їм назвою "Омерзительная четверка". Їм вдалося 

підняти відразу чотирьох тренерів, але їх вибір припав на Віталія 

Гончаренко. 

Ніякі технічні неполадки не змогли перешкодити команді "Нет парня" із 

Запоріжжя. Незважаючи на такий юний вік, дівчата змогли виступити на 

одному рівні вже з досвідченими гумористами і знайшли для себе хлопця 

в особі тренера - Віталія Гончаренко. 

Перед незвичайною командою з найбільшим на фестивалі складом в одну 

людину не зміг встояти, а точніше всидіти Назар Пащук, чим і наддав 

команді "500" з Дніпра квиток в 1/8. 

Нарешті, зі свого місця піднялася Анна Костенко - підкорити її змогла 

трохи дивна команда з Харкова "Драсте". 

Сімейний дует "Два человека" не зміг справити враження на тренерський 

склад розповіддю про свою нелюбов один до одного. Вони також 

вирушили чекати вердикт: будемо сподіватися, що хоча б це їх згуртувало. 

Запорізька "Калифорния" намагалася здивувати машиною часу, але суддям 

важко показати щось новеньке, і хлопці пішки відправляються за 

лаштунки. 

 Незважаючи на повільний стиль, команда "ФІФА" з Дрогобича досить 

швидко знайшла тренера - ним став Віктор Іваницький. 

Андрій Богданович був дуже вимогливим - це підтверджує те, що він 

піднявся тільки на останній запорізькій команді "С понедельника начнем". 

Тренери вирішили не влаштовувати батл (ймовірно, з тієї причини, що 

фестиваль тривав більше трьох годин) і відразу дібрали собі команди. У 

підсумку в сезон потрапило 12 команд: 

Андрій Богданович: 

«Калифорния», Запоріжжя 

«С понедельника начнем», Запоріжжя 

  



Віталій Гончаренко: 

«Омерзительная четверка», Мелітополь 

«Нет парня», Запоріжжя 

  

Віктор Іваницький: 

«Хвілюватіся немає причин», Черкаси 

«ФІФА», Дрогобич 

  

Назар Пащук: 

«В центре событий», Кривий Ріг 

«500», Дніпро 

  

Михайло Денисов: 

«Северный единорог», Запоріжжя 

«Два человека», Київ 

  

Анна Костенко: 

Банда« Панда », Запоріжжя 

«Драсте», Харків 

На стадії фестивалю сезон залишають: «Рука в синице», «Міст Патона» і 

«Мірс Пірс». Починаючи з першого сезону Запоріжжя Ліги сміх 

прокоментував в'їзд ведучий Ігор Литвиненко: 

- Я думаю, у нас все получилось. Несмотря на технические заминки, 

случившиеся во время записи, все удалось. Я очень доволен и надеюсь, 

что и зритель оценил. А 15 мая по заполненности зала узнаем, получился у 

нас фестиваль или нет.   

Мені випала унікальна можливість пройти за куліси і поспілкуватися з 

учасниками команд. Своїми враженнями поділилася капітан команди “Нет 

парня" Наталія Ольховська: 



-Это был очень эмоциональный, насыщенный старт Запорожской Лиги 

смеха. Конкуренция очень высокая, но за кулисами царит максимально 

дружественная, добрая атмосфера - каждый был рад помочь другому, и это 

прекрасно! Помимо того, что эмоции зашкаливают, появился 

удивительный опыт - первая игра на такой большой сцене. Мы с командой 

до сих пор отойти не можем! Очень волнительно, переживаем, но ждём 

следующей игры - тем более, с таким тренером, как у нас, всё под силу!  

Думка глядача: 

-Мне всё очень понравилось. Все команды хорошо выступили и показали 

высокий уровень. Три часа пролетели для меня совершенно незаметно.  

Получила бурю эмоций и заряд позитива на всю грядущую неделю. 

  

Наступна гра відбудеться 15 травня. В ефір перший випуск 

вийде 23 квітня в 20:20 на телеканалі "ТВ-5". 

 
                                                                                                                      

Саркісова Катерина 


