
Гурт «Фіолет» потрапив до 
десятки кращих україн-

ських провінційних гуртів. Про 
це повідомляє видання аfisha.
tochka.net, яке намагалося від-
найти в Україні поза рамками 
шоу-бізнесу якісні гурти. Отже, 
видання презентувало десятку 
українських гуртів, які справ-
ляються з труднощами, маючи 
хороші шанси прорватися на ве-
лику рок-сцену.

Серед зазначених гуртів фі-
гурує і молодий луцький колек-
тив «Фіолет», якому усього два 
з половиною роки. За цей час 
гурт встиг дебютувати з альбо-
мом «Трохи тепла» та видати 
повноцінний живий альбом, 
записаний на фестивалі «Бан-
дерштат». Серед інших учасни-
ків рейтингу порівняно відомі 
українські молоді гурти «Лос 
Колорадос», «Безодня», «Тонкая 
Красная Нить», We Are, «Етсете-
ра», MushMellow, «Скрудж».

Гарні букети, торти, фрукти, лялька, 
скрипка, футбольне поле, фото-
апарат — це ще не повний перелік 
того, що лучанка Катерина Бай 
творить із цукерок. Солодкі компо-
зиції заполонили її життя понад два 
роки тому, і за цей час на рахунку 
майстрині — вже більше трьохсот 
неймовірних робіт на різний смак. 
А нещодавно юна лучанка пред-
ставила свій творчий доробок на 
персональній виставці.

— Змалечку я любила робити 
щось власними руками, — розпові-
дає Катерина. — Творчість завжди 
вабила мене, тому в шкільні роки 
я чим тільки не захоплювалася: і 
шиттям, і в’язанням, і плетінням із 
бісеру, і навіть флористикою. Ідею 
створювати композиції з цукерок 
подав мій дядько. Мене це, звісно, 
зацікавило, адже то було щось нове. 
Тож, ознайомившись із азами цього 
мистецтва в Інтернеті, спробувала й 
собі. 

Сказати, що Катерина — творча 
людина, — не сказати нічого, адже 
навіть свою долю вона уже пов’язує 
з прекрасним — навчається на фа-
культеті образотворчого мистецтва 
у ВНУ ім. Лесі Українки. Каже, що 
свого часу малювала й картини — 
для подарунків друзям, а то й на 
замовлення. Та нині створення со-
лодких композицій затягнуло мист-
киню на всі 100%. 

— Я настільки захоплена цією 
справою, що можу дивитися теле-
візор, із кимось розмовляти й од-
ночасно майструвати нову компо-
зицію. І з кожним разом мені все 
цікавіше й цікавіше це робити. Ра-
ніше на виготовлення одного виро-
бу йшло чимало часу, могла днями 
щось майструвати. А зараз роблю 
досить швидко, бо вже знаю техніку 
та послідовність роботи, чітко уяв-
ляю, що і як має бути, — зізнається 
майстриня. 

Спершу, зі слів Катерини, вона 
майструвала переважно солодкі бу-
кети. З гофрованого паперу виготов-
ляла квіти, всередину яких ховала 
сюрприз — смачну цукерку. Та нині 
майстриня настільки урізноманіт-

нила асортимент своїх композицій, 
що, здається, зі звичайних цукерок 
ця дівчинка може створити що за-
вгодно. 

— Щоразу збільшую кількість 
флористичних матеріалів. Якщо ра-
ніше для створення композиції ви-
стачало гофрованого паперу, дроту, 
оазису, органзи та кольорових стрі-
чок, то нині використовую дедалі 
більше цікавих дрібничок. Примі-
ром, зараз літня пора, тому створюю 
роботи в морській тематиці, а тут 
уже дуже широкий асортимент при-
крас — різноманітні камінці, мушлі, 
зірочки тощо, — ділиться Катерина.

У роботі, звісно, допомагають й 
університетські знання. Бо ж, аби 
виріб був гармонійним, потрібно 
знати систему поєднання кольо-
рів, та й без правил композиції не 
обійтись. Кольорова гама має над-
звичайне значення. Навіть ідеаль-
но виконана робота буде виглядати 
тьмяною, якщо вдало не підібрати 
кольорів. 

— Дуже прискіпливо ставлюся 
до своїх робіт. Для мене важливо, 
аби все було охайно. Якщо мені не 
подобається, як виглядає якийсь 
елемент композиції, я не зупиняюся, 
доки не буде ідеально. У своїх ви-
робах використовую лише якісні та 
смачні цукерки. Адже, коли вклада-
єш у композиції свою душу, хочеть-

ся, щоб вони були і привабливими, і 
смачними, — каже дівчина.

Перші свої роботи Катерина да-
рувала хорошим людям. Зараз уже 
має чимало замовлень. Особливо 
багато їх перед святами. Майстриня 
розповідає, що напередодні 8 Берез-
ня виготовила стільки букетів, що 
навіть важко полічити.

Зі своїми роботами знайомить 
людей через сторінки в соціальних 
мережах. Крім того, Катерина має і 
власний сайт-галерею, який їй пода-
рував хлопець. 

Загалом дівчина створила вже 
близько трьохсот композицій, при 
цьому більшість із них оригінальні. 

— Для мене дуже важливо ро-
бити щось нове, вигадувати, реалі-
зовувати цікаві ідеї. От дивлюся на 
якийсь предмет — і уже уявляю, як 
можна його змайструвати за допо-
могою цукерок, — каже майстриня.

Поділилася талановита лучанка 
й своїм секретом успіху. Каже, що це 
поєднання таланту і постійної кро-
піткої праці. 

Ольга УРИНА
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Понад 230 спортсменів пройшли швидкою 
ходою в Луцьку

На День молоді вибрали «Першу леді 
Волині-2012»

В останню неділю червня в Украї-
ні традиційно відзначають День 

молоді. 24 червня у Центральному 
парку культури і відпочинку ім. Лесі 
Українки відбулася святкова про-
грама. Влаштували свято молодіжна 
організація «Студентська республі-
ка» за сприяння відділу у справах 
сім’ї та молоді Луцької міської ради, 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Волинської облдержадміні-
страції. 

Уже вшосте відбувся студент-
ський конкурс краси «Перша леді 
Волині-2012». Участь у ньому взяло 
сім учасниць. Перемогу здобула сту-
дентка Волинського технікуму На-
ціонального університету харчових 
технологій Катерина Твердохліб, яка 
представлятиме Волинь на всеукра-
їнському рівні.

Також у програмі свята було мо-
лодіжне караоке, різноманітні кон-
курси та розваги.

Археологи у Шацьку 
знайшли «ангела»
Експедиція ДП «Волинські старожитності» на 
розкопі у смт. Шацьк виявила унікальні зна-
хідки періоду Київської Русі: бронзову підвіску 
з рельєфним зображенням ангела, ймовірно, 
архангела Михаїла, ХІ ст. і не пошкоджений 
часом кістяний гребінь ХІ ст. Вони (разом із вияв-
леними керамічними та металевими виробами 
цього ж часу) ще раз підтверджують, що пам’ятка 
археології у Шацьку — княжа резиденція, один 
із центрів князів на Волинському Поліссі.

Все більше українок 
народжують після 35 років
За статистикою Інституту демографії і соціаль-
них досліджень, кількість жінок, які народжу-
ють після 35 років, збільшилась у 2,6 разу. І 
якщо до 2011 року середній вік українських 
породілей складав 20-24 роки, то тепер він 
зсунувся у вікову групу 25-29. Окрім того, зміни-
лася модель сім’ї, коли чоловік заробляє гроші, 
а жінка займається тільки дітьми. Тепер здебіль-
шого годувальників двоє, і кожен бере участь і 
у фінансових питаннях, і у вихованні дитини.

24 червня, з нагоди Міжнарод-
ного олімпійського дня бігу, 

у Луцьку відбулися легкоатлетичні 
забіги, участь в яких узяли пред-
ставники фізкультурно-спортив-
них товариств, Волинського об-
ласного центру інвалідного спорту 
«Інваспорт», дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, клубів за міс-
цем проживання міського центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» — усього 236 осіб. 
Після закінчення забігів учасники 
отримали спеціальні сертифікати.

Після цього відбулися VII 
Міжнародні змагання зі спортив-
ної ходьби, участь в яких взяли 
представники Білорусі, Молдови, 
Лівану, а також з дванадцяти об-

ластей України. Чоловіки, жінки 
та юніори змагались на дистанції 
10 кілометрів, юніорки — на двічі 
коротшій. 

Призерами змагань стали: у 
юніорок — Тамара Стасюк (Жито-
мирська область), Ірина Безсилко 
(Білорусь), Валентина Мирончук 
(Волинська область); у юніорів — 
Віталій Рогатичук (Тернопільська 
область), Олександр Жолоб і Ми-
кола Мороз із Волині; у жінок — 
Наталія Концевич (Житомирська 
область), Інна Кашина (Сумська 
область), Оксана Трофимович (Во-
линська область); у чоловіків — 
Олександр Романенко (Вінницька 
область), Ігор Сахарук та Іван Бан-
зерук із Волині. 

У руках лучанки оживають цукерки

Луцький гурт 
«Фіолет» увійшов 
до десятки кращих 
в Україні
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