
Екс-голова Тараканівської сільської 
ради Рівненської області Наталія 
Бороденко потрапила в ТОП-5 кре-
ативних художників України. У цьо-
му переліку майстри, які пишуть 
свої роботи кавою та вином, шоко-
ладом, праскою, а ще за допомогою 
цвяхів, ниток та молотка. Наталія 
Бороденко розробила оригінальну  
техніку створення картин. Свої ро-
боти жінка малює лаком для нігтів. 
Аналогів таким картинам в Україні 
немає. Нещодавно в Дубенському 
замку відкрилася її перша персо-
нальна виставка «Магія душі». 

Використовувати лак для картин 
Наталія Бороденко почала випадко-
во. Це був період  її роботи в шко-
лі, коли довелося замінити вчителя 
уроків малювання. Якраз відбувався 
семінар із образотворчого мисте-
цтва, де потрібно було представити 
роботи. Вона хотіла зробити щось 
оригінальне. Фарбами  вдома ніхто 
особливо не захоплювався,  зате був 
чималий вибір лаків для нігтів, бо 
дві доньки та мама  були  небайду-
жі  до манікюру. Знайшовши в бать-
ковій майстерні деревоволокнисту  
плиту та взявши в руки лак для ніг-
тів, за одну ніч пані Наталя створила 
чотири яскраві  та неординарні кар-
тини. У 2006 році жінку обрали го-
ловою Тараканівської сільської ради 
Дубенського району. Тоді  вона ці  
картини забрала на роботу. А через 
років 8 згадала про них і вирішила 
продовжити таке захоплення, пові-
домляє видання «ВСЕ».

Свої картини Наталія Бороденко 
пише на ДСП. Для фону використо-
вує автомобільний лак, потім малює 
олівцем, а після цього береться за 
лак для нігтів. Пише не на мольбер-
ті, а на підлозі. Адже лак — не фарба, 
він розтікається. Коли зображення 
підсихає, Наталія покриває його ще 
й прозорим лаком, аби закріпити. 
Робота дуже клопітна і делікатна. 
Одного разу через поспіх зображен-
ня таки почало розпливатися — по-
передній шар лаку не встиг висохну-
ти. Довелося рятувати картину за 
допомогою фену.

«Лакові картини яскраві, вони 
переливають і наче грають. А ще змі-

нюють колір, залежно від освітлен-
ня. Так, коли на зображення потра-
пляє ультрафіолет, воно одне, при 
денному світлі стає іншим, коли тем-
ніє — з’являються ще якісь відтінки. 
Лак не любить лише жовтого світла, 
— розповідає Наталія Бороденко. 
—  Дехто, дивлячись на мої роботи, 
навіть думав, що вони з бурштину.  
Картини стала  брати під скло, тому 
що іноді відвідувачі, роздивляючись 
зображення,  починають водити по 
них руками. Натомість деякі малюн-
ки прозорим лаком ще  не закріпле-
ні, тож це може їх зіпсувати. Зате, 
використовуючи лак, не варто  тур-
буватися про колір. Моїм першим 
роботам майже 16 років, але вигля-
дають вони, як нові».

Жінка дізналася, що окрім неї, 
у світі лаком малюють ще троє ху-
дожників. Один із них, який живе 
в Мексиці, одну картину пише 4–5 
тижнів. Натомість Наталія Боро-
денко створює одну роботу за 4–5 
днів. Щоправда, лаку йде чимало. 
Уже сьогодні жінка знайшла, де його 
можна купувати літрами.

Художницею себе вона не вва-
жає, адже має педагогічну освіту. 
Проте в родині майстри є. Так, бать-

ко Наталії в юності вишивав карти-
ни. Щоправда, згадала вона про це 
вже за деякий час після його смерті. 
Жінка випадково знайшла дві його 
роботи. Їх вдалося відреставрувати. 
Після цієї знахідки пригадалося, як 
батько розповідав, що ще в армії ви-
шивав. Та й вдома були вишивані 
картини. Просто на це тоді не звер-
тали увагу. 

 «Я малюю емоції, — каже про 
свої роботи жінка. — Коли мені 
хочеться затулитися від світу, то 
на картині з’являється парасолька. 
Коли на душі легко, то малюється 
щось танцююче. У мене є картина, 
де намальовані троянди, хоча я їх не 
дуже люблю. Одного разу мені захо-
тілося залити їх чорним лаком. Я так 
і зробила. А наступного дня дізнала-
ся, що в той неспокійний «темний» 
день помер мій найкращий друг. Я 
це наче відчула. Взагалі пишу тільки 
те, про що мовчу».

Сьогодні Наталія Бороденко — 
авторка 40 картин. Свої роботи ху-
дожниця не продає. Лишень одну 
подарувала.  Мріє створити власний 
музей та колекцію картин для май-
бутніх онуків.
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Недільного дня 10 квітня до 
Луцького зоопарку сходилися 

і дорослі, і дітвора. Як наголоси-
ла директорка підприємства Люд-
мила Денисенко, відзначення днів 
народження тварин — поширена 
практика в зоокуточках світу. До-
волі часто такі свята організовують 
у провідних зоопарках України. А 
Луцьк тільки започатковує цю гарну 
традицію. І першими іменниками 
тут стали тигренята, яким у квітні 
виповнився рік.    

Щодо розваг, то активну участь у 
відпочинковій програмі взяли: кре-
ативна агенція «Art Project», івент-
агенство «Кулька-Булька Луцьк Свя-
то на замовлення», студія «Фейс-арт 
Аквагрим «Радість». Тож дітям та 

дорослим запропонували і буль-
башкове шоу, і конкурс малюнка на 
асфальті, і рухливі ігри, й інтелекту-
альні вікторини. А охочих мати об-
личчя «під тигра» взагалі зібралося 
стільки, що майстриня Олена Шан-
далюк працювала без відпочинку 
кілька годин поспіль.

Спонсором дійства виступила 
компанія «Тигрес». Тут іменникам 
приготували і смачний подарунок, і 
м’ячі для гри. Упаковувати презенти 
дорослим допомагали дітлахи, які 
розмалювали коробки та написали 
на них вітання та побажання. Пра-
цівники зоопарку занесли ці дарун-
ки в літній вольєр тигренят, де вже 
самі винуватиці свята на очах у своїх 
гостей намагалися дістатися до вміс-

ту пакунків. Це, до речі, викликало у 
всіх найщиріші емоції!

Крім того, співробітниці «Тигре-
са» теж долучилися до розважальної 
програми. Переможцям конкурсів 
вручали призи із символікою кор-
порації.

«КП «Луцький зоопарк» щиро 
вдячний усім за розуміння та під-
тримку. Старт такому дійству, як дні 
народження наших підопічних, був 
вдалим. Тому слідкуйте за подаль-
шими анонсами. Разом ми зробимо 
наш зоокуточок найкомфортнішим 
місцем відпочинку на природі для 
всіх лучан та гостей міста», — під-
креслили в прес-службі зоопарку.

Життя

На Волині сусід побив 
сусідку
До Любомльського відділу поліції 
звернулася 62-річна мешканка села 
Згорани. Посеред білого дня на 
вулиці села її побив сусід. З’ясувалося, 
що напередодні між заявницею та 
53-річним сусідом виникла супер-
ечка. Медики діагностували в жінки 
травматичне пошкодження медіаль-
ної зв’язки та передньої хрестоподіб-
ної зв’язки лівого колінного суглоба.   

Міністерство екології планує 
профінансувати будівництво ізолятора 
для тварин

Тигренята Луцького зоопарку відсвяткували перший день 
народження

У Луцьку пройшли змагання з картингу

Луцькі юнаки-баскетболісти найсильніші 
в Україні

На базі комунального закладу 
«Міжшкільний навчально-

виробничий комбінат» пройшли 
міські змагання з картингу. Мета 
змагань — здійснення патріотич-
ного виховання дітей, стимулю-
вання творчого, інтелектуального, 
духовного та фізичного розвитку 
гуртківців, подальший розвиток, 
вдосконалення, популяризація на-
уково-технічної творчості, авто-
спорту серед учнівської молоді.

У змаганнях брали участь 22 
вихованці гуртка «Юний кар-
тингіст» Луцького ЦНТТУМ (ке-
рівник гуртка Ковальчук Сергій 
Ігорович) віком від 6 до 15 років. 
Програмою змагань передбачалася 
особиста першість у швидкісному 
маневруванні в шести класах кар-
тів: «Мікро», «Міні», «Піонер-А», 
«Піонер-Б», «Кадет», «Популяр-
ний-ЮНАКИ».

Переможців нагородили ме-
далями та дипломами Луцького 
міського Центру науково-техніч-
ної творчості учнівської молоді 
управління освіти Луцької міської 
влади. Нагороди вручали голо-
вний суддя змагань Доленко Олег 
Миколайович, ветеран спортивно-
технічних видів спорту член феде-
рації картингу Волинської області, 
Ковальчук Ігор Вікторович, дирек-
тор спортивно-технічного клубу 
«Волинь-карт», Дяченко Сергій 
Віталійович, суддя, член федера-
ції картингу Волинської області, 
Ковальчук Сергій Ігорович, суддя, 
керівник гуртка «Юний картин-
гіст» Луцького міського ЦНТТУМ.

Приємно було спостерігати за 
тим, яке задоволення отримали від 
цього спортивного дійства та його 
результатів організатори, учасни-
ки, батьки та гості змагань.

У Харкові в спорткомплексі 
«ЗІРКА» були зіграні матчі 

фіналу WINTER BASKET BATTLE 
з баскетболу 3х3, організаторами 
яких були Федерація баскетбо-
лу України спільно з федерацією 
баскетболу Харкова. Ці змагання 
давали шанс спортсменам випро-
бувати свої сили, а кращим — по-
трапити до лав збірної України 
U-18.

Команда Луцька «Лавіс», яка 
складалася з двох лучан — Павла 
Масицького та Максима Дейни 
і двох рівненчан — Володими-
ра Жартуна та Івана Мисковця, 
успішно пройшла відбірковий 
етап WBB 3x3 за участі найсильні-
ших команд України та потрапила 

у фінал у категорії «юнаки U18».
У фіналі, в запеклій боротьбі, 

програючи за 40 секунд до завер-
шення гри, наші хлопці провели 
ряд влучних атак і перемогли ко-
манду господарів з Харкова з ра-
хунком 16:14. Переможний м’яч 
закинув Павло Масицький, за що 
отримав приз найкращого гравця 
за вирішальний гол.

Ще один гравець нашої коман-
ди — Іван Мисковець — став пере-
можцем у конкурсі данків (кидки 
м’яча в кільце зверху вниз однією 
або двома руками).

Переможці отримали нагоро-
ди, призи та грошову винагороду 
від організаторів і спонсорів тур-
ніру.

Художниця з Рівненщини пише 
полотна лаком для нігтів

8 квітня відбулася зустріч заступ-
ника луцького міського голови 

Юрія Моклиці та директора КП 
«Ласка» Богдани Новарчук з в. о. 
міністра екології та природних ре-
сурсів України Анною Вронською.

У рамках зустрічі обговорено 
питання щодо фінансування бу-
дівництва притулку для тварин 
та процесу очищення річки Сапа-
лаївки з облаштуванням та бла-
гоустроєм прибережної захисної 
смуги. В. о. міністра повідомила, 
що, на жаль, фінансування з дер-
жавного фонду екології дуже об-
межене, проте подавати проекти 
радить, адже всі екологічні запити 
будуть розглядатися.

Щодо будівництва притулку 
Анна Вронська повідомила, що 
такі заходи необхідні, проте, че-
рез нестачу коштів, змушені фі-
нансувати їх частково. Досягнуто 
домовленості, що першочергово 
міністерство спробує в цьому році 
профінансувати будівництво ізо-
лятора (приміщення, де утриму-
ють тварин з підозрою на сказ) на 
території КП «Ласка». Зведення 

такого об’єкту сприятиме профі-
лактиці та діагностиці сказу, адже 
відловлену тварину з підозрою на 
цю недугу необхідно утримувати 
в ізоляторі протягом 14 діб, аби 
підтвердити чи виключити захво-
рювання. Таким чином, після дво-
тижневої ізоляції тварини поку-
сана нею людина має можливість 
уникнути вакцинації, якщо під-
озра на сказ не підтвердиться. У 
разі виявлення — вживатимуться 
усі необхідні заходи щодо безпеки 
населення та недопущення розпо-
всюдження цієї хвороби.

На зустрічі обговорювали та-
кож різні аспекти співпраці, реа-
лізації проектів, які не потребують 
фінансів. Варто відзначити, що 
в. о. міністра знає про роботу, яку 
виконують у КП «Ласка», а також 
про досягнення директора Богда-
ни Новарчук — її візити до інших 
міст щодо впровадження програм 
гуманного регулювання чисель-
ності безпритульних тварин, а та-
кож конференції, які відбувалися 
на території міста Луцька з цього 
ж питання.

У Малайзії спіймали 
гігантського 7-метрового 
пітона 
Пітона знайшли працівники будівельного май-
данчика в місті Пайя Терубонг. Його спіймали 
за декілька хвилин і передали співробітникам 
місцевого Департаменту дикої природи. Малай-
зійський пітон має довжину 7,5 метрів і важить 
близько 250 кг. Рекорд наразі належить пітону з 
американського штату Міссурі, який мав довжи-
ну 7,67 метрів і важив майже 159 кілограмів.


