
Ось уже більше місяця немає води 
в криницях села Когильне, що у 
Володимирі-Волинському. Люди 
змушені ходити по неї до джерела 
або ж до сусідів, у дворі яких є 
колонки. Та, зважаючи на домашнє 
господарство, багато не наносиш, 
бо треба ж і корів напоїти, і курям 
дати попити, і свині хочуть води.

84-річна Ольга Козел черговий 
раз опустила відро в криницю, спо-
діваючись дістати звідти воду, але 
воно і цього разу виявилося порож-
нім. Жінці знову доведеться йти до 
сусідів по неї, адже потрібно напо-
їти невеличке господарство: кілька 
курей, курчат та дві собаки, і вдома, 
щоб було чим вмитися і що напи-
тися. Проблем додає спека надворі. 
І так вже більше місяця не тільки 
вона, а й її односельці, потерпають 
від відсутності у криницях води.

— Ось бачите, яка біда на нашу 
голову. Більше місяця змушена но-
сити воду то від сусідів, то з джерела, 
— бідкається Ольга Дмитрівна. — А 
мені ж багато не треба, бо великого 
господарства не маю, тільки пару 
курей та курчат. Але й вони вдень 
випивають відро. От змушена в рюк-
закові шкільному носити в пляшках 
з джерела. Та ще й доводиться гука-
ти, щоб дали набрати, бо ставок, на 
території якого воно знаходиться, 
загороджений. А там, окрім сторо-
жа, величезний собака. Провести 
централізоване водопостачання ко-
штує грошей, яких у мене немає. От 
так і живу.

Когиленець Юрій Сидорук роз-
повідає, що люди нарікають на став-
ки, які орендує їхній односельчанин 
Ігор Литвинюк. Ніби, там пробу-
рили свердловини і йде викачуван-
ня води. Саме це, за словами Юрія 
Сидорука, і призвело до того, що 
криниці повисихали. І якщо в одно-
му кутку села ще пролягає центра-
лізована труба, по якій тече вода і 
люди можуть до неї підключитися, 
то на іншому — її немає. І ситуація 
там складніша. А в минулі роки води 
не тільки було багато в криницях, а 
й затоплювало погреби. Зверталися 
до голови Льотничівської сільської 
ради Миколи Потапюка з цією про-
блемою, а він говорить, що це при-
рода винна.

Вдалося побувати й на терито-
рії орендованих ставків та почути 
коментар орендатора. Зі слів Ігоря 
Литвинюка дізналася про те, що 
колись тут дійсно була свердлови-
на, але хтось із місцевих закидав її 
камінням. Коли розчищали ставок, 
викликали спеціалістів, щоб спро-

бувати просвердлити нову, але ви-
явилося, що це неможливо через 
сильний плавун. А щоб люди не 
брали воду з підводного джерела 
просто зі ставка, під’єднали шланг 
і вивели за огороджену територію. 
На запитання, чому територію ого-
родили (це питання також турбує 
місцевих жителів), Ігор Литвинюк 
відповів, що були змушені це зро-
бити, бо люди скаржилися на те, 
що корови можуть втопитися. Та й 
минулого року потонула дитина в 
незагородженому ставку. Тому за-
ради безпеки довелося загородити. 
Окрім того, йому доводилося бувати 
в інших регіонах України, де люди зі-
штовхнулися з такою ж проблемою. 
І звинувачують вони засуху. Чому 
односельчани винуватять у відсут-
ності води його діяльність — орен-
датор не розуміє.

Голова Льотничівської сільської 
ради Микола Потапюк розповів, що 
до нього дійсно зверталися когилен-
ці та звинувачували орендатора у 
відсутності води в криницях. Та на 
його прохання відповісти, звідки їм 
відомо про нові свердловини, люди 
знизували плечима і говорили, що 
тільки чули про це.

— Для того, щоб пробурити 

свердловину, потрібен дозвіл, а до-
зволу ніхто не давав, — розповідає 
Микола Максимович. — Я приїж-
джав разом з дільничним міліціо-
нером, ми оглядали місцевість, але 
жодної свердловини, про яку гово-
рять когиленці, виявлено не було. 
Окрім того, наскільки мені відомо, 
там не можна за певними геолого-
розвідувальними показниками її 
просвердлити. Можливо, люди ба-
чать, як вода б’є ключами у ставках 
і думають, що це і є те, про що вони 
говорять. Але це — лопаті, які при-
значені для охолодження води. Ві-
рогідніше, що причина відсутності 
води в криницях — засуха та без-
сніжна зима. Бо в минулі роки люди 
скаржилися на те, що погреби зато-
плювало. Єдиним виходом є підклю-
чення до централізованого водо-
постачання. І чомусь впевнений, що 
ситуація зміниться на краще, коли 
підуть дощі.

Те, що рівень води знизився у 
річках та озерах, деякі спеціалісти 
пояснюють відсутністю дощів та 
снігу минулої зими. Можливо, саме 
це й вплинуло на рівень води в кри-
ницях Когильного. Але точніше на 
це можуть відповісти знавці.

Жанна МАРКОВСЬКА
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У центральній бібліотеці для ді-
тей (пр. Грушевського, 1) відбу-

лася творча гутірка дружин учас-
ників АТО та їхніх діток — «Під 
покровом любові». До проведення 
заходу долучилися відділ органі-
зації благодійності та соціального 
служіння Волинської єпархії УПЦ 
КП, мистецька студія «Мальован-
ка», Волинський центр допомоги 
бійцям АТО. Майже п’ять щасли-
вих годин провели разом матусі з 
дітками, відображаючи пензлем на 
справжніх полотнах свій настрій 
та емоції. І хоча жоден з учасників 
заходу раніше не тримав пензля 
у руках, — все вдалося! Перший 

малюнок був спільним. Діти вига-
дували сюжет, матусі допомагали. 
Другий малюнок жінки малювали 
самі, у повній тиші, віддавшись 
власним відчуттям. Дітлахи в цей 
час розважалися, частувалися сма-
коликами, бавилися в ігри.

«Любов перемагає!» — під та-
ким гаслом організатори гутірки 
планують провести в містах Євро-
пи виставку творчих робіт дружин 
та дітей учасників АТО, адже дру-
жини та діти військовослужбовців 
є справжньою опорою для наших 
захисників і їхня любов сприяє на-
ближенню перемоги.

Життя

Дітей учасників АТО 
оздоровили на Світязі
Десять волинських дітей учасників антитеро-
ристичної операції за фінансової підтримки БФ 
«Волинь-2014» з 9 до 15 серпня відпочили та 
оздоровилися на мальовничому озері Світязь. 
Впродовж тижня на базі пансіонату «Шацькі 
озера» вони брали участь у різноманітних 
спортивних змаганнях, конкурсах ерудитів, а 
також насолоджувалися купанням у цілющій 
воді Світязю.

У Луцьку — великий бокс
23 серпня в Луцьку на відкритому майданчику 
за фонтанами на проспекті Волі відбудеться 
матчева зустріч з боксу збірних команд міст 
Луцька та Києва серед юніорів, молоді та 
чоловіків. Змагання особисто-командні, відпо-
відно до чинних правил АІВА. Буде проведено 
тринадцять поєдинків. Командна першість ви-
значатиметься за найбільшою сумою набраних 
балів у всіх боях.

Незабаром вулиця Лютеранська матиме оновлене 
дорожнє покриття

Луцький кликун знову на варті міста!

Вулиця Лютеранська знаходиться 
в Старому місті. Тут щодня про-

ходить багато лучан та гостей міста. 
На цій вулиці розміщений один із 
туристичних об’єктів — Будинок 
скульптора Миколи Голованя, проте 
її дорожнє покриття в незадовільно-
му стані. На необхідності ремонту 
цієї вулиці неодноразово наголо-
шував міський голова Микола Ро-
манюк, тож вона була включена до 
переліку об’єктів дорожньої інфра-
структури, які ремонтуватимуть у 
2015 році.

Розроблено проект капітального 
ремонту дороги та тротуарів. Згідно 
з ним передбачено переукладання 
наявного дорожнього покриття з 
бутового каменю. Буде відновлено 
й тротуар, викладено бруківку. За-

гальна площа ремонту дорожнього 
покриття та тротуарів становить 
близько 1,5 тис. кв. м. Ремонтні ро-

боти на вулиці Лютеранській роз-
почнуть після завершення робіт на 
вулиці Крилова.

Відбулася творча гутірка для дружин 
учасників АТО та їх діток

«Мистецька вулиця» запрошує гостей

Біда: у селі Когильне  
висохли криниці

22–24 серпня в рамках захо-
дів з нагоди Дня Незалеж-

ності України на «Мистецькій 
вулиці» Луцька (вул. Лесі Укра-
їнки) відбудеться ярмарок виро-
бів декоративно-прикладного та 
ужиткового мистецтва. Майстри 
народної творчості презентува-
тимуть унікальні вироби тради-
ційних народних ремесел: різно-
манітні вишиванки, вишуканий 
керамічний посуд та інші вироби 
з глини, витончені солом’яні ви-
роби, плетені вироби з лози, ляль-
ки-мотанки, прикраси з бісеру і ще 
багато-багато іншого. При цьому 
охочі зможуть взяти участь у май-
стер-класах досвідчених майстрів, 
виготовивши власними руками 
сувенір на згадку. А ще на ярмар-
ку можна скуштувати питні меди, 
медівку, медовий квас, які презен-
туватимуть медовари Волині, а та-
кож придбати корисні та лікуваль-
ні продукти бджільництва.

Ольга Козел

«– Вар-туй! Вар-туй! — про-
тяжний голос із Ви-

шнього замку.
— Вар-туй! Вар-туй! — доли-

нуло з Окольного замку, від Глу-
шецьких воріт.

— Вар-туй! Вар-туй! — відгу-
кується хтось на протилежному 
кінці міста, біля Стирових воріт.

Це замкова «кличеть» на стінах 
нагадує лучанам, що вони можуть 
спати спокійно, що на міських 
укріпленнях пильні очі та тонкий 
слух, які не допустять ні злого та-
тарина, ні іншого ворога в сонне 
місто». (В. Пясецький «Пройдімо-
ся давнім Луцьком»).

З нагоди 930-річчя нашого 
Древнього Лучеська в місті відро-
джується професія Луцького кли-
куна, а отже, повертається давня 
традиція «кликання» та інформу-
вання лучан. Звичайно, виглядає 
дивакувато — у вік інформаційних 
технологій повертати кликуна, але 
ж саме кликун і є середньовічним 
прототипом сучасних ЗМІ. Від-
тепер щодня о 12.00, а у вихідні та 
святкові дні о 12.00 та 19.00 Луць-
кий кликун із В’їзної вежі Луцько-

го замку сповіщатиме городян про 
те, що в місті все добре, а також 
виголошуватиме інформацію про 
важливі події, які відбуваються в 
місті. 

Отож, 23 серпня 2015 року на 
19.00 запрошуємо всіх охочих на 
Замкову площу, де прочиниться 
брама часу — і ви почуєте Голос 
Древнього Лучеська. 

Історична довідка. В епоху 
Середньовіччя кликун повідомляв 
населенню найрізноманітнішу ін-
формацію: про вшанування услав-
лених полководців, про прибуття 
в місто чужоземних послів, про 
чергову роздачу хліба або гранді-
озну циркову виставу, про виклик 
громадян у суд, про винесення 
вироків і виконання страт тощо. 
Будь-яка важлива юридична спра-
ва підлягала «обволанню» клику-
ном у людних місцях. У Луцьку ж 
кликуни, окрім іншого, стояли на 
нічній варті в замку та «клика-
ли» — постійно перегукувалися, 
а в разі пожежі чи нападу ворогів 
били на сполох. Саме ритуал «кли-
кання» обумовив появу місцевої 
назви — кликун.

Люди нарікають на ставки, які орендує їхній односельчанин Ігор 
Литвинюк. Ніби там пробурили свердловини та йде викачування води


