
У зв’язку зі складною фінансо-
во-економічною ситуацією 

в Україні, цьогоріч не буде про-
ведено ремонти тротуарів на 
проспектах Відродження, Волі 
та вулиці Конякіна, які  були  за-
плановані  в  переліку,  затвер-
дженому  сесією  міської  ради.  
Не ремонтуватимуть і низку ву-
лиць. 

За повідомленням департа-
менту житлово-комунального 
господарства міської ради, зараз 
триває ремонт проїжджої части-
ни проспекту Соборності. Роз-
почалися підготовчі роботи на 
вулиці Чернишевського. 

Також відбувається капі-
тальний ремонт тротуару на 
проспекті Перемоги та прибу-
динкової територій на вулиці 
Шота Руставелі. 

Дорожньо-транспортна пригода 
з тяжкими наслідками сталася 

в селі Литовеж Іваничівського ра-
йону, повідомили у прес-службі 
Департаменту ДАІ МВС України. 

Водій автомобіля BMW-730 ру-
хався по трасі Ковель–Володимир-
Волинський–Червоноград–Жовк-
ва у напрямку Нововолинська, не 
вибрав безпечну швидкість, не 
врахував дорожню обстановку, не 
впорався з керуванням. Виїхавши 
на смугу зустрічного руху, скоїв 
зіткнення з автобусом Mercedes-
Benz Sprinter, що рухався в проти-
лежному напрямку. 

Внаслідок аварії водій авто-
мобіля BMW від отриманих травм 
загинув на місці пригоди. А три 
його пасажири, водій та дванад-
цять пасажирів автобуса Mercedes 

отримали тілесні ушкодження. 
Травмовані доставлені до лікарні. 

Наразі триває слідство. 

За словами заступника дирек-
тора департаменту соціаль-

ного захисту населення ОДА 
Оксани Гобод, списки родин 
військовослужбовців нині на 
стадії формування. «З числа мо-
білізованих ми мусимо визначи-
ти, кому надано статус учасника 
бойових дій, і з’ясувати, чи ко-
ристуються їхні сім’ї природним 
газом. Після цього призначать  
адресну допомогу, яка становить 
810 грн. Якщо ж будуть родини, 
яким і цього бракуватиме, то 
треба шукати резерви у місце-
вих бюджетах, аби паливо цим 
сім’ям дісталося безкоштовно», 
— сказала Оксана Гобод. 

Також в області вивчають 
потреби таких сімей у дровах, 
щоб забезпечити їх цим видом 
палива. 

Соціум

6
Відомості.інфо

№31 (723) 

14 – 20 серпня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

У Нововолинську 
затримали наркоторговця 
Співробітники сектору боротьби з незаконним 
обігом наркотиків Нововолинського міського 
відділу міліції викрили 24-річного жителя 
міста, котрий розповсюджував наркотичні 
засоби. Затриманий упродовж тривалого часу 
збував «Субутекс» і бупренорфін. Їх хлопець 
продавав за місцем проживання та на вулицях 
Нововолинська. Наркоторговцю загрожує до 
10 років позбавлення волі. Триває досудове 
слідство. 

286
Дров волинянам 
на опалювальний період 
вистачить 
Начальник обласного управління лісового і 
мисливського господарства Василь Мазурик 
зауважив, що від усіх видів рубок лісу лісники 
можуть забезпечити 200 тис. куб. м опалювального 
матеріалу, що значно більше потреби області. 
Необхідно лише відпрацювати систему заготівлі 
та передачі дров, систему оплати, а також списки 
громадян, які потребують опалювального ресурсу. 

стільки російських 
медпрепаратів із 306 
зареєстрованих заборонить 
увозити МОЗ, якщо ліки 
російського виробництва 
потраплять у перелік санкцій 
України проти РФ. 

Подарував дружині на день 
народження... фонтан 
Микола Матусевич із Володимира-
Волинського не тільки вміє гарно й 
зі смаком облаштувати територію 
довкола будинку, створювати ланд-
шафтний дизайн — він ще вирощує 
гливи, знає «горіхові» секрети і 
навчить, як правильно прищепити 
плодові дерева. 

У нашому місті Миколу Во-
лодимировича знають як збирача 
старожитностей: має навіть доби 
Галицько-Волинського князівства, є 
й давніші, налічує їх сотнями — хоч 
зараз музей відкривай. І повсякчас, 
коли стрічаюсь із ним, відкриваю 
його по-новому: виявляється, воло-
димирський колекціонер ще й май-
стер на всі руки. 

На його обійсті, що на вулиці 
Озерній, і справді є що подивитися. 
Поруч із дерев’яною альтанкою, яку 
господар зробив власноруч за спеці-
альними кресленнями, протікає під 
містком невеликий струмок, обкла-
дений природним каменем-кругля-
ком. А початок він бере зі штучного 
джерельця, що перетворюється у во-
доспад. Усе це, як і гойдалка, — робо-
та вмілих рук нашого співрозмовни-
ка, котрий у такий спосіб знаходить 
заняття до душі, а своїми виробами 
радує дружину Вікторію й сусідів. А 
недавно їй на день народження по-
дарував... фонтан, який мелодійно 
дзюрчить, заспокоює і наповнює по-
вітря живильною прохолодою. 

— Що то було радості! Всі сусіди 
приходили дивитися, дивувались і 
не вірили, що сам змайстрував, —
розповідає Микола Матусевич. — А 
насправді нічого складного тут не-
має — аби лише бажання і трохи 
фантазії. Дізнавшись про мрію Віти, 
а вона у мене також любить красу, 
кохається у квітах і до моїх виробів 
додає щось своє, я кажу — жіноче, 
— знайшов у Інтернеті зо п’ять де-
сятків різних фонтанів-водоспадів, а 
вже серед них вибрав десять, із цієї 
кількості — один. Ще з минулого 
року почав збирати, де тільки ба-
чив, камінь-кругляк. Доходило на-
віть до казусів, бо з річки піднімав, 
а він не піддавався, тягнув на дно. 
Їхав автівкою, то дорогою зупиняв-
ся і підбирав нікому не потрібний 
на узбіччі. У Польщі купив велике 
корито з насосом, гідроізоляційну 
плівку. Застелив нею дно ями за-
вдовжки шість метрів і два з поло-
виною завширшки. Відкіля штучна 
річечка бере початок, вставив кори-
то з насосом (вийшов ще й міні-ба-
сейн), а боки і верх обклав каменем. 
Мій друг Олег Ковальчук порадив 
купити клей, яким склеюють кахлі, 
й додати до нього трохи цементу, 

щоб краще трималися. Що і зробив. 
Правда, трохи більше часу забрав 
дизайн цього міні-струмка: пере-
кладав його кілька разів. Він працює 
за допомогою насоса, який безпере-
бійно перекачує два куби води. Щоб 
вона не псувалася, тобто не «цвіла», 
додаю у неї спеціальний плин «Аль-
ба», який знищує всілякі мікроорга-
нізми. 

Дивлюся на цей Миколин витвір 
— і аж не віриться, що обійшовся 
він йому всього-на-всього в тисячу 
гривень, а дерев’яна альтанка, у якій 
за столом вільно сідають 15 чоловік, 
— у дві. 

— Коли з родиною переселили-
ся на Озерну (вулиця примикає до 
болота і сусідить із Шевченка), не 

знали, з чого нам починати: подвір’я 
нерівне, у бур’янах. Тому найперше 
позасипали ями, навезли на метр 
землі, посіяли газон, — продовжує 
розмову пан Микола, — і з дружи-
ною розпланували, як прикрасити 
наше обійстя. Задумав зробити вели-
ку лавку-гойдалку, щоб на ній кілька 
людей сідало. Трудився два місяці, та 
лишився задоволений. Сини Анато-
лій і Станіслав мою роботу оцінили 
на «відмінно», бо гойдалися навіть у 
негоду, та й для сусідської дітвори то 
добра забава, бо з дашком, не промо-
кає і від сонця захищає. 

— Щоб зробити альтанку, також 
«ходив» в Інтернет по креслення. 
Щось узяв звідти, додав свою ви-
гадку — і ось дивіться, що вийшло, 
— хазяїн веде в дерев’яний будино-
чок, обвитий диким виноградом, 
— гарний, акуратно зроблений із 
лакованих соснових дощечок із візе-
рунками. До бесідки через водойму 
прокладений вигнутий місток — та-
кий бачила хіба у фільмах... 

— Кожна дощечка двічі обро-
блена лаком «Відарон», і вже після 
лакування припасовував їх одна до 
одної — такий спосіб краще захи-
щає дерево від вологи, а отже, виріб 
служитиме довше, — ділиться се-
кретами і показує деревообробний 
верстат білоруського виробництва. 
Тут, у своїй майстерні, він працює 
у вільний час, здебільшого ввечері, 
а то й уночі. На ньому ж змайстру-
вав і різдвяну шопку — подарунок 
для майбутнього храму Віри, Надії, 

Любові та матері їхньої Софії, який 
будується у міському сквері. 

Поряд із газоном, може, за метр 
від альтанки, стоїть теплиця, в якій 
достигають огірки, помідори, пе-
рець. Її господар також сам змай-
стрував, але, каже, перероблятиме, 
бо завелика. А недалеко від неї, 
ближче до господарських споруд, у 
затінку дерев побачила кілька чима-
лих обрізків-колод із тополі. 

— У них закладений міцелій 
глив. Технологія їх вирощування 
проста, її може опанувати кожен, 
— ділиться тонкощами Микола Во-
лодимирович. — І затрати невеликі. 
Міцелій придбав у Польщі (його ще 
продають у одній із київських лабо-
раторій), але попередньо приготу-
вав колоди: вони мають бути сирі, 
щойно зрізані. На сантиметрів сім 
у корі просвердлив дірки й заклав 
у них міцелій. Оце і все. За місяць 
буде врожай, а гливи збирають три-
чотири рази у сезон, то не треба у ліс 
ходити. 

Окремо хочу розповісти про 
«горіхові» секрети, бо, побачивши, 
як із посудини з вологим піском 
прокльовуються тендітні паростки 
волоських горіхів, і про них розпи-
тала. Виявляється, то у такий спосіб 
Матусевич вирощує горіхи. Восени 
їх збирає, заносить у сухе темне міс-
це, де вони зберігаються до морозів, 
а потім — у льох. Кладе їх «на бік» 
у посудину і засипає піском, який 
періодично зволожує. Навесні ви-
ставляє на вулицю, а влітку вони 
прокидаються та прокльовуються. 
Висаджує під осінь. 

У садку Матусевичів багато де-
рев різних сортів, тому не оминула 
запитати: чи, бува, сам не прище-
плює їх? І тут секрети відкрила, бо 
й дійсно так. Якщо, приміром, впо-
добав у когось зі знайомих якийсь 
добрий фрукт і захотів собі такий, 
то по саджанець не обов’язково на 
базар іти. А там, буває, не завжди 
купиш те, що хочеш. Тож навесні 
зробіть на молодій гілці чотири над-
різи і помістіть це місце у кульок із 
гумусом. За літо надрізана гілка по-
пускає корінці, а восени або наступ-
ної весни її вже можна садити на по-
стійне місце. 

Завершуючи розповідь про май-
стровитого хазяїна, відкрию ще одну 
його таємницю (а їх у нього багато): 
наш мрійник планує створити кра-
єзнавчий музей-садибу. Щоб там 
тобі й хата колишня під бляхою або 
черепицею, і колодязь-журавель, і 
млинок, і ставок, і садок вишневий 
—  усе це хоче робити своїми рука-
ми. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Сім’ї військово-
службовців 
отримають по 
810 грн на паливо 

Теремнівський ставок ще не зданий в експлуатацію як місце 
для купання 

На Волині BMW протаранив автобус. Одна 
людина загинула, ще 16 травмовано 

Мрійник планує створити 
краєзнавчий музей-са-
дибу. Щоб там тобі й хата 
колишня під бляхою або 
черепицею, і колодязь-жу-
равель, і млинок, і ставок, і 
садок вишневий —  усе це 
хоче робити своїми руками

У Луцьку більшість 
вулиць так і не 
побачить ремонту 
цьогоріч 

Міський голова Микола Романюк 
під час оперативної наради за 

посередництвом ЗМІ звернувся до 
лучан із проханням — бути обереж-
ними на воді. За його словами, вже 
третя людина втопилась у Теремнів-
ському ставку. Тож він наголосив, що 
«ставок іще не зданий в експлуатацію 
як місце для купання!». 

«Цього року ми не плануємо 
відкривати купальний сезон на Те-
ремнівському ставку, — каже мер. 
— Тут необхідно встановити вишку 
для спостережень за водним плесом, 
узяти штат рятувальників. Сьогодні 
ще тривають роботи». 

Крім цього, Романюк повідомив, 
що на пляж мають завезти пісок, 
встановити водну межу для купання, 
перевдягальні, облаштувати дитячий 
пляж тощо. Також він звернувся до 

міліції, щоб по можливості водойму 
обходив міліцейський патруль. 

Але ж літо закінчується, а купа-

тися лучани хочуть уже. То чому ж 
роботи з облаштування пляжу не 
пришвидшили? 


