
Всі охочі мали змогу взяти участь у 
святковій програмі: хто співав, хто 
малював, а хто і корову доїти вчив-
ся. Спеціально для хлопців провели 
змагання з армрестлінгу.

Парад наречених, караоке, ма-
люнки на асфальті та конкурси для 
дітей — так починалося святкування 
Дня молоді у «ПортСіty». Проте най-
більш очікуваними були дві головні 
події цього дня — «Парад нарече-
них» і «Перша леді Волині–2015».

У п’ятому Параді наречених узя-
ли участь близько 30 волинських 
красунь. Це не обов’язково мали 
бути заміжні жінки. Так, 19-річна 
учасниця Яна Жук розповіла, що 
хоч іще незаміжня, але бере участь 
уже вдруге задля того, щоб отрима-
ти нові для себе емоції. 

Організатори хотіли, щоби не-
заміжні лучанки усвідомили все 
значення події, яка на них очікує в 
майбутньому. Натомість заміжні — 
знову відчули себе нареченими та 
пригадали один із найважливіших 
днів свого життя.

20-річна Оксана Прокопюк роз-
повіла, чому взяла участь у цього-
річному Параді наречених: «Мені 
завжди подобалися масові заходи 
такого типу. Дуже гарно, коли у ве-
сільних сукнях дівчата проходять 
містом, а на них захоплено дивлять-
ся не лише перехожі на вулицях, а й 
виглядають із вікон будинків луча-
ни. Для мене це можливість заново 
пережити і пригадати подію триріч-
ної давнини — моє власне весілля». 

Парад стартував від Палацу 
урочистих подій, а дівчата про-

йшли проспектом Соборності аж до 
«ПортCity».

«Родзинкою цього параду стали 
розкішні віночки з живих квітів, що 
прикрашали зачіски всіх учасниць і 
символізують єдність, — розповіла 
засновниця параду наречених Олена 
Кіц. — А все тому, що дійство про-
ходить під гаслом «Молодь єднає 
Україну». 

Головною нареченою Волині 
2015 року стала Ольга Костюк. Ді-
вчина зізналась, що перемога для неї 
виявилася неочікуваною, так як уже 
отримала відзнаку за найкращий 
макіяж. 

Продовженням свята був «Бур-
гер-чемпіонат». У ньому взяли 
участь п’ять хлопців, які попере-
дньо внесли за це символічну пла-
ту. Завдання полягало в тому, щоб 
протягом п’яти хвилин з’їсти яко-
мога більше бургерів. Перемогу в 
гастрономічному змаганні виборов 
лучанин Сергій, якому вдалося «за-
пихнути» в себе за відведений час аж 
8 бутербродів.

Під вечір стартував IX Студент-
ський конкурс краси «Перша леді 
Волині–2015». За це звання змагало-
ся дев’ять волинських студенток ви-
щих навчальних закладів і училищ. 
Учасницями були Юлія Бречко, На-
талія Савчук, Вікторія Паршенко, 
Катерина Кравчук, Вікторія Задо-
рожна, Маргарита Закоштуй, Ірина 
Домнюк, Вікторія Захарчук. Кон-
курували дівчата у представленні, 
виході в національних костюмах, а 
також у вечірньому образі. Ціка-
винкою для глядачів стало дефіле у 
купальниках, яке передбачало ще й 

інтелектуальний конкурс. Дівчата 
виявились обізнаними у темах спор-
ту, географії, історії та приватному 
житті Президента України Петра 

Порошенка.
У перервах між конкурсами ви-

ступали співаки, проводилися бла-
годійні аукціони, а також освідчува-

лися в коханні.
Отже, за результатами оцінок 

журі другою віце-леді Волині стала 
Вікторія Задорожна, першою віце-
леді — Катерина Стасюк. «Першою 
леді Інтернету» визнали Вікторію 
Паршенко. 

Титул першої леді Волині–2015 
отримала студентка хімічного фа-
культету СНУ ім. Лесі Українки На-
талія Савчук, яка тепер представ-
лятиме Волинь на конкурсі «Перша 
леді України». 

«Цього року святкування Дня 
молоді у Луцьку було розраховане 
на різні вікові групи, — розповів 
Валерій Пельц, керівник оргкоміте-
ту. — Вперше заходи до Дня моло-
ді ми проводили не у парку, а біля 
ТРЦ «Порт-Сіті». Свято було не 
лише розважальним, а і мало благо-
дійну складову, адже протягом дня 
відбувалися благодійне фотографу-
вання, армрестлінг, аукціон». 

Любов ШЕКЕЛЬ
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Фестивалі

У Луцьку відбувся 
кінофестиваль «Відкрита ніч — 
дубль 18»
У ніч на 28 червня у Луцьку відбувся кінофестиваль «Від-
крита ніч — дубль 18». Разом із лучанами учасниками 
фесту була молодь із 40 міст України та 12 міст світу. За 
5,5 години вдалося переглянути 47 короткометражних 
фільмів. У Луцьку приз глядацьких симпатій отримала 
стрічка «Одягнена історія». Загальний приз симпатій за 
підрахунку голосів у 40 містах України і 12 містах світу 
отримала короткометражка «Вікно» Віктора Насипаного. 

Джамала вирішила не 
поспішати із заміжжям 
Співачка Джамала вкрай рідко говорить про 
особисте. Але раптом зізналася, що поки не го-
това вийти заміж за чоловіка, з яким зараз має 
стосунки. Артистка шкодує, що в студентські 
роки відштовхнула закоханого в неї хлопця 
через зосередженість на власній професії. Не-
зважаючи на зволікання з весіллям і присвяту 
пісні колишньому, наречений співачки не 
влаштовує їй сцен ревнощів із цього приводу. 

Діти з Волновахи знайомилися з історико-культурними місцями Луцька

З 11 червня до 1 липня група з 
18 дітей із міста Волноваха До-

нецької області відпочиває та 
оздоровлюється у приміському та-
борі «Ровесник». Такий захід є про-
довженням співпраці у рамках під-
писаного 25 лютого Меморандуму 
про співробітництво між Луцьком і 
Волновахою. 

У неділю вони прибули на екс-
курсію в обласний центр, де мали 
можливість ознайомитися з істори-
ко-культурними місцями. Зокрема, 
побували на екскурсії у Волинсько-
му краєзнавчому музеї, ознайоми-
лися з історією меморіального комп-
лексу «Вічна Слава», прогулялися 
вулицями Старого міста і відвідали 
Луцький замок. 

У Луцьку відсвяткували 
День молоді парадом 
наречених і чемпіонатом 
із поїдання бургерів 


