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У лучанки Анастасії Біжук незвичай-
не, солодке, хобі: вона виготовляє 
оригінальні букети й композиції з 
цукерок. Серед її найрізноманітні-
ших витворів ви знайдете і ті, яким 
будуть раді дорослі, і ті, якими зди-
вуєте свою малечу. Адже цукерки 
та квіти — мабуть, найпопулярніші 
подарунки з будь-якого приводу. А 
якщо їх поєднати, виходить безпро-
грашний варіант.

— Вже два роки цим займаюся, 
— розповідає 19-річна майстриня, 
— але на початках не знала ні самої 
методики, ні де матеріали купувати. 
Думала: це ж, напевно, стільки часу 
займає. Але натрапила в Інтернеті на 
урок, де по фотографіях тлумачили 
крок за кроком. Потім знайшла, як 
робити квіти з гофрованого паперу. 
А далі — аби лише фантазія не під-
водила.

Зараз дівчина навчається на тре-
тьому курсі ВНУ імені Лесі Україн-
ки на факультеті образотворчого 
мистецтва. Доводиться поєднувати 
ремесло й освіту — і там, і там Анас-
тасія намагається встигати. 

— У кожній моїй композиції є 
квіти, а в кожній квіточці, неваж-
ливо, чи це троянда, чи орхідея, чи 
тюльпан, — цукерка, — пояснює 
Настя. — Солодощі підбираю під 
замовника, та здебільшого всі по-
годжуються з тими, що я викорис-
товую. Найчастіше беру кругленькі 
трюфелі. Вони дуже смачні й усім 
подобаються. Усі матеріали на ком-
позицію купую сама. Чомусь пік 
замовлень припадає на кінець літа, 
вересень. От нещодавно одна жіноч-
ка замовила п’ять букетів. Як вияви-
лося, повезе їх у Італію як презенти. 
Хоче, щоб цукерки були суто укра-
їнські, а не якісь дорогі на кшталт 
«Фереро». Уперше мої букети будуть 
за кордоном. 

— Отже, попит на твої вироби є? 
— перепитуємо молоду майстриню.

— Так, я й не сподівалася, що 
вони стануть настільки популярни-
ми, — відповідає Настя. — Спочатку 
знайомі замовляли. Потім спробува-
ла виставити букети на рекламних 
сайтах. Одначе найбільше почали 
цікавитися після того, як презенту-
вала роботи на сайті «Однокласс-
ники». Щоразу стараюся закинути 
якісь нові композиції, адже одне і те 

ж не цікаво робити.
Дівчина зізналася, що таке ре-

месло приносить непогані заробіт-
ки:

— Букети коштують від шістде-
сяти гривень. Інколи просять зро-
бити на п’ятдесят. Усе залежить від 
того, які у людини статки та що вона 
хоче. 

На запитання, скільки часу йде 
на виріб, пояснила, що звичайний 
кошик тюльпанів за годину мож-
на зробити. А коли щось більше, 
то «треба посидіти, подумати, що й 
куди, покрутити».

— Якщо кошик із тюльпанами, 
— пояснює, — то головне зробити ці 
тюльпани, адже кожен треба виріза-
ти, склеїти, прикрутити на цукерку, 
а потім на паличку. Машинка трохи 
більше займає часу. Самими цукер-
ками обкладати її неважко, а от доки 
каркас зробиш, то треба трохи поси-

діти, щоб правильно вирізати, щоб 
усі деталі були рівні. Бо ж не прине-
сеш клієнтові криву машинку. Тому 
перед святами, скажімо, 8 Березня, 
раджу робити замовлення за три 
тижні-місяць. 

— А чи не плануєш відкрити сту-
дію та професійно займатися цією 
творчістю, зважаючи на те, що по-
пит на вироби є? — цікавимося.

— Так, я думала про це, — розпо-
відає про плани дівчина, — та поки в 
мене на першому місці університет, 
та й фінансових можливостей нема. 
Запитували мене, чи навчаю цьому 
ремеслу. Якщо людям цікаво, то я б із 
задоволенням поділилася досвідом. 
Думаю, влітку це буде можливо.

Настя розповідає, що букети з 
цукерок поширені в Україні, проте 
всі роблять їх по-різному. Й у нас, 
каже вона, не зустрічала таких май-
стрів, вироби яких би припали їй до 
душі. А от деякі майстрині з Росії 
вразили Анастасію своїми шедевра-
ми: 

— Їхні роботи дуже гарні. Кві-
ти з гофрованого паперу, як живі. 

Дивишся — і справді задоволення 
отримуєш від тих букетів. От на 
такі роботи треба рівнятися. Вони 
дарують естетичну насолоду. Такий 
презент поставити десь у кабінеті чи 
кімнаті — і милуватися. 

— Але ж цукерки треба з’їсти, — 
ведемо мову далі.

— Можна з’їсти, а потім інші 
понастромлювати туди, — пояснює 
Настя. — От із моїх тюльпанів, що у 
кошиках, цукерки легко виймають-
ся, а з інших, закручених троянд, 
— трохи важче, бо там приклеюю. 
Але я не їла б, мені було б шкода. 
Добре, що я цього не бачу (смієть-
ся — авт.). От тюльпанчиків іще не 
так шкода, а тортики, які я роблю… 
Вони ж по колу в цукерках, тож мені 
краще цього не бачити! Знайома за-
мовляла солодку машинку для свого 
дворічного синочка. Каже, добре, що 
встигла сфотографувати її, бо за дві 
хвилини від солодощів лишилися 
тільки обгортки. А загалом, коли ді-
тлахам дарують такі композиції, їм 
дуже цікаво. От, наприклад, якщо 
для дівчинки, то можна ляльку якусь 
зробити у яскравій сукенці. Й іграш-
ка, і солодощі — два в одному. 

Людмила ШИШКО
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14 лютого лучани можуть оригінально зізнатися 
в коханні

У галереї мистецтв зацвіли 
тюльпани

Волинські депутати проти 
одностатевих шлюбів

У День святого Валентина усі зако-
хані лучани мають нагоду розпо-

вісти про свої почуття через великий 
екран у центрі міста, пишуть «ВН».

Як повідомили організатори, 
акція «День зізнань — Romantic 
edition» відбуватиметься 14 люто-
го на так званій площі «Ангела ба-
жань» — на перехресті вулиць Лесі 
Українки та Кривий Вал.

Якщо зізнання надійдуть орга-
нізаторам, їх побачить усе місто на 
великому екрані. Таке задоволення 
лучанам обійдеться щонайменше у 

25 гривень. Так, за одне фото з під-
писом потрібно віддати чверть сотні 
гривень. Якщо фотографій декілька 
— за кожну по 20 грн.

Свої фото та зізнання можна 
надсилати до 10 лютого. А покажуть 
їх у День святого Валентина о 18:30.

Нагадаємо, у листопаді минуло-
го року в рамках акції «День зізнань 
і закоханах пар Луцька» усі охочі 
мали нагоду розповісти про свої по-
чуття через великий екран біля Цен-
трального універмагу.

Вона має на меті надання під-
тримки найбільш соціально 

вразливим і нужденним меш-
канцям міста. Під час акції про-
водиться збір: коштів для при-
дбання засобів особистої гігієни 
(підгузок) і продуктів харчування; 
продуктів довгострокового збері-
гання; предметів побуту, що були 
у використанні (побутова техніка, 
меблі тощо).

За бажання учасники акції ма-
ють можливість надати допомогу 
адресно й особисто. Збір благодій-

ної допомоги проводиться щодня 
з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 
17.00 за адресою: м. Луцьк, вул. Да-
нила Галицького, 18. Телефон для 
довідок: 72-23-88, факс (0332) 72-
23-88. Територіальний центр соці-
ального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Луцька. Рек-
візити для перерахування коштів: 
р/р 35423001007117, ГУ ДКУ у Во-
линській області м. Луцька МФО 
803014, ін. код: 21733149.

Територіальний центр 
соцобслуговування

Студія «Суцвіття» презентува-
ла у Луцьку виставку-ярмарок 

«Стрітення: птаха до гнізда, пагін 
до життя». В експозиції — сучасна 
травомотанка. Тут представлені 
роботи справжніх майстринь-
флористок Дзвенислави Курти, 
Марії Вейди, Катерини Федон-
чук. Виставку приурочено до Дня 
святого Валентина й особливо до 
свята Стрітення Господнього, яке 
символізує зустріч весни. 

У галереї мистецтв Луцька 
зручно розмістилися тварини та 
квіти з сіна. «Ми намагалися пока-
зати символічних зимових тварин 
— лосів та оленів, а також весня-

них — котиків і зайчиків, птахів», 
— пояснює Катерина Федончук. 
Усі вироби зроблені винятково з 
сіна, адже, за словами флористки, 
цей матеріал в українців є симво-
лом добробуту. В давнину, якщо 
когось із родини проводжали у да-
леку дорогу, то слід за ним посипа-
ли саме сіном.

Ці вироби можна також при-
дбати. Наприклад, трав’яні тюль-
пани, що зацікавили не одного 
відвідувача, вартуватимуть від 100 
до 300 гривень — залежно від роз-
міру.

Виставка триватиме до кінця 
лютого. Весь цей час у стінах мис-
тецької галереї проводитимуть 
майстер-класи з виготовлення тра-
вомотанки. Вартість квитка — 50 
гривень. При цьому виготовлений 
виріб можна буде забрати з собою.

Ольга УРИНА

Чергова сесія Волинської облас-
ної ради 6 березня 2012 року 

може ухвалити заяву щодо став-
лення до гомосексуалізму та недо-
пущення легалізації одностатевих 
шлюбів в Україні. Відповідний 
проект рішення підготував депу-
тат Волиньради від ВО «Свобода» 
Віталій Собко. «Дедалі сильніше 
українцям нав’язують переконан-
ня, що гомосексуальність — норма 
сучасного світу, що це явище по-
трібно не тільки не засуджувати, 
а всіляко боротися за права «дис-
кримінованих» аж до повної лега-
лізації таких стосунків, — ідеться 
у проекті рішення. — У зв’язку з 
цим ми, депутати Волинської об-
ласної ради, звертаємося до Пре-
зидента Віктора Януковича, Ка-
бінету Міністрів і Верховної Ради 

України з проханням і вимогою не 
допустити руйнування віковічних 
устоїв нашого народу, категорич-
но не поступатися традиційни-
ми моральними та родинними 
цінностями, які є нормою життя 
переважної більшості українсько-
го суспільства й, зокрема, Волин-
ського краю. Ми проти того, щоб 
неприродний і ненормальний спо-
сіб життя впроваджували як при-
родний і нормальний».

Цим зверненням обранці гро-
мади підтримали Декларацію Все-
української Ради Церков і релігій-
них організацій «Про негативне 
ставлення до явища гомосексуаліз-
му та спроб легалізації так званих 
одностатевих шлюбів (реєстрації 
одностатевих партнерств)», ухва-
лену 15 травня 2007 року. 

Українці найбільше п’ють 
пиво та горілку
45% опитаних компанією Research & Branding 
Group українців найчастіше вживають пиво. 
Респондентів просили відповісти, які алкоголь-
ні напої вони вживають частіше за інші. 41% 
опитаних частіше за інші вживають горілку, 
23% — сухе вино, 18% — шампанське, 14% 
— коньяк, бренді, 12% — кріплене вино. Крім 
того, 4% респондентів відповіли, що частіше 
п’ють слабоалкогольні коктейлі, 2% — мартіні, 
вермути, по 1% — віскі, джин, ром, лікери. 

Львівський аеропорт отримав 
офіційну назву — імені 
Данила Галицького
Вийшов наказ Міністерства інфраструктури України 
про зміну назви ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». 
Наказом визначається, що з 6 лютого 2012 року 
повинна використовуватися така назва аеропорту: 
Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галицького». Нагадаємо, раніше 
депутати Львівської міської ради пропонували назва-
ти львівський аеропорт іменем Степана Бандери.

Солодкі кошики від Анастасії Біжук

Мені краще не бачити, як їдять цукерки

НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ 

Триває благодійна акція «Лучани 
лучанам із добром та милосердям»

Каже молода майстриня з Луцька про свої солодкі букети-композиції


