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Обласна рятувальна станція 
ввійде до складу головного 

управління МНС в області.
Про це повідомив під час апа-

ратної наради голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук.

Наразі в штаті рятувальників 
нараховують 24 працівники, біль-
шість серед яких — водолази.

Чільник області зацікавився 
їхніми обов’язками, бо вважає, що 
ця служба дублює функції еменес-
ників.

— Нехай Грушовінчук (началь-
ник обласного управління МНС — 
авт.) забере до себе цих водолазів. 
Люди без роботи не залишаться, а 
бюджет зекономить кошти, — за-
уважив Борис Клімчук.

В управлінні МНС кажуть, що 
це зробити буде неважко — достат-
ньо лише змінити штатне поло-
ження. Контролювати об’єднання 
водних рятувальників з МНС при-
значено заступника голови ОДА 
Віталія Карпюка.

Ірина КОСТЮК

Багатьох туристів, які їдуть на від-
починок чи екскурсію до Італії, ця 
країна вабить великою кількістю 
пам’ятників архітектури та мисте-
цтва, що сягають часів середньовіч-
чя. Не менше людей хочуть тут по-
бувати, бо Італія — центр світової 
моди. А для когось вона — просто 
найромантичніше місце, де можна 
за келихом вина та шматочком 
смачної піци гарно провести час із 
коханою людиною. Однак, якщо ти 
ні разу там не був, то хочеться осяг-
нути та побачити хоча б маленьку 
частинку з усього переліченого. В 
грудні, якраз перед католицьким 
Різдвом, в Італії побувала кореспон-
дент «Відомостей». 

Правду кажучи, подорожувати 
саме в цей час було трохи боязко, 
адже по телевізору часто показува-
ли, як у Європі — то в тій, то в іншій 
країні — через заметілі переривався 
рух транспорту, не працювали аеро-
порти. Проте поїздка планувалася 
зарання, і квитки вже були придба-
ні. До того ж з Інтернету дізналися, 
що саме перед Новим роком в Італії 
розпочинаються розпродажі, тож 
модні фірмові речі можна купити за 
знижками. Випала нагода поєднати 
приємне з корисним. 

До польського міста Лодзь їхали 
автомобілем. А вже звідти до Мілана 
летіли літаком. Так виходить значно 
швидше та дешевше, бо з Польщі 
квиток на літак до Італії коштує 25 
євро плюс 7 євро за багаж вагою 15 
кг. Як виявилося, в Польщі постійно 
діють такі дешеві авіалінії, тому на-
шим сусідам можна їздити до Влох 
(так вони називають Італію) хоч 
кожного тижня. На жаль, в Україні 
такого нема, крім того, необхідна 
шенгенська віза.

Супроводжував нас у поїздці 
друг із Польщі. Саме він попередньо 
забронював квитки на літак і вибрав 
маршрут подорожі, щоб була макси-
мально цікавою. Він дуже добре знає 
Італію, до того ж вільно володіє іта-
лійською й англійською мовами.

Спостерігаючи неповторні пей-
зажі засніжених вершин гір із висо-
ти, не помічаєш, як промайнуло дві 
години перельоту. Особливо гарний 
краєвид під час приземлення — вве-
чері освітлені міста та вулиці між 
горами в долинах схожі на розлите 
золото. 

ВЕРОНА — МІСТО ЗАКОХАНИХ

В аеропорту Мілана польський 
товариш узяв напрокат машину, й 
ми вирушили до Верони. В Італії діс-

татися з одного міста в інше дуже 
легко, оскільки вони з’єднані авто-
банами, на яких швидкість 140 км/
год. вважається середньою. Проте 
ці шосе, на відміну від аналогічних у 
Німеччині, платні. За користування 

ними залежно від кілометражу треба 
заплатити 2-3 євро в одну сторону. 

Розмістившись у готелі, йдемо 
на прогулянку вечірньою Вероною. 
Життя у центрі старої частини міс-
та кипить, усюди повно народу, ма-

буть, багато й туристів. Незважаючи 
на те, що досить прохолодно, при-
близно 0°C, безліч кафе й ресторанів 
пропонують відвідувачам столики 
просто неба. А для тих, хто вже дуже 
замерз, продають, також на вулиці, 
гаряче вино. Склянка коштує два 
євро, але напій справді смачний 

і дуже гарячий. Також працюють 
торгові ятки, крамниці, де прода-
ють різноманітні сувеніри, зокрема 
різдвяно-новорічної тематики. Вза-
галі, здавалося, що там уже настав 
Новий рік: ялинки (бо їх бачили 

кілька) — прикрашені та виблис-
кують вогнями, вулиці — святково 
освітлені безліччю гірлянд найхи-
мерніших форм. І все просякнуто 
духом старовини. Численні споруди, 
збережені у їхньому первозданному 
вигляді ще з давніх часів, і вузькі 
вулички, викладені бруківкою, ство-
рюють враження, наче ти потрапив 
у середньовіччя. І житлові будинки, 
що розміщені тут же, з дерев’яними 
віконницями, які на ніч закривають, 
також мають вигляд стародавніх. 
Узагалі, в Італії навіть нині, якщо 
споруджують будівлю, то зводять її 
так, аби не виділялася з цілісної ар-
хітектурної картини, тому чимало 
сучасних збудовано під старовину. 
Цікаво, що балкони, та й самі вулиці, 
прикрашені великою кількістю зеле-
ні та квітів. Не знаю, що то за сорти, 
але навіть взимку там цвітуть квіти, 
ростуть зелені пальми, якісь кущі, 
хвойні дерева. 

Повечеряти у ресторані — задо-
волення надто дороге. Скажімо, за 
м’ясні страви з гарнірами, десертами, 
вином (до речі, там воно дуже попу-
лярне і подають його у графинах) на 
п’ятьох осіб заплатите більше трьох-
сот євро. Їжа досить специфічна і до 
неї треба звикнути. Приміром, стра-
ви містять багато зелені, якщо м’ясо 
— то ледве просмажене, найрізно-
манітніші макарони та клюски — у 
них це називається «паста». Крім 
того, чи не до всіх страв обов’язково 
подають сир «пармезан». Також по-
пулярні морепродукти, піца.

Зранку у Вероні було сонячно і 
здавалося, що день буде теплим. Од-
нак це лише на перший погляд. На-
справді там висока вологість. Отож 
навіть при 2-3°C з позначкою плюс 
можна змерзнути. Тому порада всім, 
хто надумає відвідати північно-
східну Італію, взимку — одягатися 
тепло, бо ми добряче померзли, тому 
доводилося час від часу зігріватися 
гарячим вином. Однак позитивних 
вражень стільки, що й про холод за-
буваєш. Та й навколишні краєвиди 
зігрівають, адже Верона розміщена 
біля підніжжя Альп на березі річ-
ки Адідже. Зелені трава та дерева, 
клумби з квітами, чисті, сухі вулиці, 
навіть натяку на сніг немає — одне 
слово, все, як влітку. Напевно, весь 
сніг випадає в горах, бо здалеку було 
видно їх білі схили. Вражає ідеальна 
чистота вулиць: ніде не валяються 
ні папірці, ні недопалки, а смітники 
стоять через кожні кілька метрів. 
Спостерігала, як дівчина гуляла з 
собачкою, а та на вулиці «сходила в 
туалет», то молода хазяйка все при-
брала целофановою торбинкою і ви-
кинула у смітник.  

Схоже, що найпопулярнішими 
видами транспорту в італійців є ве-
лосипеди та скутери. Їх і у Вероні, й 
в інших містах, де побували, дуже 
багато: стоять собі припарковані 
просто неба, і ніхто їх не чіпає та не 
краде.

За цілий день була змога роз-
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Події
ВЧАСНО НАГОДИЛИСЯ 

На Горохівщині рятувальники 
допомогли вагітній жінці

2 січня о 10:50 до Горохівського 
райвідділу управління МНС 

області надійшло повідомлення 
про те, що в с. Жабче потрібна ме-
дична допомога жінці, в якої роз-
починаються пологи. У зв’язку зі 
складними погодними умовами 
та через велику кількість снігу на 
дорогах районного сполучення ав-
томобіль швидкої допомоги не міг 
дістатися до місця виклику, а од-
носельці власними автомобілями 
також не змогли вивезти породіл-
лю назустріч лікарям через снігові 
замети.

На допомогу жінці одразу ви-

їхала чергова варта на пожежному 
автомобілі підвищеної прохід-
ності ЗІЛ-131 місцевої пожежної 
команди смт. Сенкевичівка. Подо-
лавши понад 13 кілометрів, ряту-
вальники взяли жіночку «на борт» 
і благополучно доправили через 
снігові замети на автотрасу облас-
ного значення до с. Шклінь, де на 
неї вже чекав автомобіль швидкої 
допомоги з Горохівської централь-
ної районної лікарні. Уже о пів на 
другу дня породілля знаходилась 
під наглядом лікарів, а ближче до 
вечора народила дівчинку.

Володимир НЕСТЕРОВ 

ЗЕКОНОМЛЯТЬ 

Службу водолазів приєднають 
до обласного МНС

ДОЧЕКАЛИСЬ  

Дві волинські спортсменки стали 
власницями нових квартир

Напередодні Різдвяних свят, чу-
довий подарунок під ялинку 

отримали волинські спортсменки 
Надія Боровська та Світлана Геді-
ан. Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук, голова облради 
Володимир Войтович і Луцький 
міський голова Микола Романюк 
вручили їм ордери на довгоочіку-
вані квартири.

Відтепер дівчата мешкатимуть 
у Луцьку на вулиці Арцеулова, 22. 
Це — новий будинок, який здало 
в експлуатацію ВАТ «Луцьксан-
техмонтаж №536». Надія Боров-
ська житиме на другому поверсі у 
двокімнатній квартирі, а Світлана 
Гедіан — в однокімнатній на пер-

шому. 
Вітаючи спортсменок із ново-

сіллям, голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук зазначив: «Я ра-
дий, що цією приємною подією ми 
закінчуємо 2010 рік. Нехай у цих 
квартирах вам живеться комфорт-
но та затишно, а за рік-півтора у 
домівках задзвенять дитячі голо-
си».

Очікується, що поліпшення 
житлових умов спортсменок допо-
може їм ефективніше тренуватися, 
а отже, — здобувати нові високі 
нагороди на міжнародних змаган-
нях, утверджуючи імідж України 
та Волині серед світової спільно-
ти. 

8,4
до стількох відсотків із 2 по 10 
січня 2011 року збільшилися 
середні по Україні крупнооптові 
ціни на нафтопродукти. Про це 
повідомили в консалтинговій 
групі «А-95».

МВС забере ліцензії на зброю 
в наркоманів і порушників 
громадського спокою 
МВС оголосило про початок масштабної перевірки всіх 
легальних власників зброї на дотримання умов її збері-
гання й використання, заявив директор департаменту 
зв’язків із громадськістю МВС України Дмитро Андрєєв. 
За його словами, особлива увага буде приділена тим, хто 
зловживає спиртними напоями, наркотичними засоба-
ми та порушує громадський порядок. У таких громадян 
зброю заберуть, а дозвіл на зберігання анулюють.

В Україні з часом можуть 
легалізувати одностатеві 
шлюби 
В Україні можуть легалізувати гомосексуальні шлюби. 
Про це заявив Євгеній Головаха, заступник директора 
Інституту соціології НАНУ. Головаха зробив прогноз про 
те, що до 2020 року в Україні «значно збільшиться кіль-
кість представників сексуальних меншин». «Якщо при-
єднаємося до європейського співтовариства, постане 
питання про те, узаконювати чи ні одностатеві шлюби», 
— прогнозує Головаха.

І біжутерія якісна та не-
дорога, попри те, що 
продається в центрі турис-
тичного міста. В Україні на-
магалися б втричі дорожче 
з туриста «здерти», ще й 
підсунути якийсь непотріб. 
В Італії ж можете сміливо 
купувати речі на вулиці, і 
вони будуть хорошої якості 
й дешеві, звісно, не знаних 
фірм, а виготовлені у не-
великих приватних цехах. 

ОБЕРЕЖНО 

На Волині вилучено 15 тисяч 
петард

Напередодні новорічних свят 
волинські правоохоронці ви-

лучили 15 тисяч 110 несертифіко-
ваних піротехнічних виробів.

Загалом встановлено 25 фактів 
реалізації піротехніки у невста-
новлених місцях. Як повідомив 
заступник начальника обласного 
управління МВС Микола Лесюк, 
вилучалися ті вироби, які про-
давалися населенню без відповід-
них дозвільних документів. Таким 
чином, вилучено понад 15 тисяч 
петард і салютів, 25 громадян при-
тягнуто до адміністративної відпо-
відальності за порушення правил 
торгівлі піротехнікою.

У міліції кажуть, що під час но-
ворічних святкувань на території 
області не зареєстровано жодного 

випадку травмувань волинян, по-
жеж та інших надзвичайних ситу-
ацій, пов’язаних із піротехнікою.

Ірина КОСТЮК

Італія вразила неповторною красою,  

Будиночок Джульєтти у Вероні

Верона розташована на берегах річки Адідже 


