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Події

  КОРУПЦІЯ   НОВАЦІЯ

Справу начальника відділу освіти 
передали в суд

На Волині запрацювали стаціонарні пости ДАІ

Прокуратура Волинської облас-
ті закінчила досудове слідство 

і спрямувала до Ківерцівського ра-
йонного суду кримінальну справу, 
яка була порушена відносно на-
чальника відділу освіти Ківерців-
ської райдержадміністрації Б. за 
ознаками злочину, передбаченого 
частиною 3 статті 368 ККУ (одер-
жання хабара). 

Як розповів виконувач 
обов’язків начальника слідчого 
відділу прокуратури Ігор Юрін, 
встановлено, що громадянин Б., 
працюючи на посаді начальника 
відділу освіти Ківерцівської РДА, 
використав своє службове стано-
вище в особистих корисливих ці-
лях.

Колишній державний чинов-
ник обвинувачується в тому, що у 
своєму службовому кабінеті отри-
мав хабар у сумі 100 доларів за 
працевлаштування місцевої жи-
тельки на посаду бухгалтера відді-
лу освіти й успішне проходження 
нею випробувального терміну. 

Ще 400 доларів головний осві-
тянин району вимагав у відвід-
увачів, гарантуючи за ці гроші 
сприяння у влаштуванні дитини 
у дитячий дошкільний заклад №2 
міста Ківерці. 

Крім того, у цьому ж службо-
вому кабінеті чільник відділу осві-
ти отримав від директора приват-
ного підприємства ще один хабар 
— півсотні гривень. Підприємець 

мусив «дати на лапу» корисли-
вому чиновнику, щоб отримати 
погодження на виняткове право 
виконувати будівельні роботи з 
тепло- й енергозбереження у за-
гальноосвітніх закладах Ківер-
цівського району та забезпечення 
подальшої оплати вартості таких 
робіт за державні кошти.

Тепер на колишнього началь-
ника відділу освіти Ківерцівської 
районної державної адміністра-
ції чекає покарання, передбачене 
Кримінальним кодексом України: 
аж до можливого позбавлення 
волі з позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю та з конфіскацією 
майна.

Нині на території області уже 
готові до роботи три стаціо-

нарних пости ДАІ. Пункти дорож-
ньо-патрульної служби розташова-
ні на дорогах державного значення 
на території Дідичівської сільської 
ради Ківерцівського району, побли-
зу села Вишнів на Любомльщині та в 
селі Оконськ Маневицького району. 
Тут обіцяють цілодобово надавати 
допомогу фанам під час Євро-2012. 
Облаштування кожного такого по-
сту обійшлось у 190 тисяч гривень.

Кореспонденту «Відомостей» 
випало побувати на відкритті ста-
ціонарного посту в прикордонному 
Любомльському районі. Як зазнача-
ють працівники ДАІ, на цьому міс-
ці, що за 10 кілометрів від митниці, 
раніше функціонував стаціонарний 
пункт, але його демонтували п’ять 
років тому. Проте з нинішнім пунк-
том його навіть не рівняють.

Зазирнувши у новеньке дво-
поверхове приміщення, ми пере-
коналися, що працівники Дер-
жавтоінспекції працюватимуть у 
комфортних умовах. Пост обладна-
ний новими меблями та сучасною 
технікою, необхідною для роботи. 
Крім цього, є кухня і навіть душова 
кабіна. Щозміни тут чергуватиме чо-
тири інспектори.

Очільник УМВС України у Во-
линській області Богдан Щур за-
значив, що під час Євро-2012 пости 
відіграватимуть роль антикризових 
центрів для футбольних фанатів із 
Європи. Очікується, що транзитом 
через Волинь чимало вболівальни-

ків рухатиметься власним транспор-
том, а на посту ДАІ вони зможуть 
отримати необхідну допомогу. 

— Тут можна буде запитати, як 
проїхати, скажімо, до готелю, лікар-
ні чи станції техобслуговування, — 
каже Богдан Щур. — Також туристи 
зможуть побути тут певний час, аби 
відпочити.

Як розповіли правоохоронці, усі 
новостворені пости мають у своєму 
розпорядженні патрульний авто-
мобіль, стаціонарну радіостанцію, 
телефон, факс, комп’ютер із вста-
новленими автоматичними інфор-
маційно-пошуковими базами ДАІ.

— Думаю, до початку чемпіонату 
на усіх трьох постах ми встановимо 
ще й систему автоматичного контр-
олю за транспортними засобами 
«Рубіж», — зазначає очільник УМВС 
Волині. — Це дасть змогу на відстані 
кілометра й більше виявляти, ска-
жімо, автомобілі, які знаходяться в 
розшуку чи орієнтуванні. Ця систе-
ма не дешева, та, як і пости, оплачу-
ватимемо з позабюджетних коштів.

До слова, система «Рубіж» вартує 
більше як півтора мільйона гривень.

Під час фінальної частини чем-
піонату Євро-2012 на постах ДАІ 
студенти ВНУ ім. Лесі Українки 
допомагатимуть інспекторам спіл-
куватися з іноземцями. Близько 70 
студентів працюватимуть волонте-
рами протягом місяця. Спудеї зі зна-
нням іноземної знаходитимуться на 
постах цілодобово.

Утім, Богдан Щур зауважує, що 
в області є близько 100 працівників 

міліції, які вільно володіють інозем-
ними мовами. 

Прапорщик міліції з обслуго-
вування стаціонарного поста Олек-
сандр Рудий розповів, що він разом 
зі своїми колегами відвідує уроки з 
англійської. Двічі на тиждень спеці-
ально для цього приїздять викладачі 
й по 3-4 години займаються з мілі-
ціянтами. Акцент роблять на осно-
вних питаннях, що можуть цікавити 
туристів. 

Звісно, під час Євро-2012 роль і 
значимість таких постів очевидна: 
наші сусіди звикли отримувати до-
помогу від інспекторів на дорогах. 
Одначе Богдан Щур запевнив, що 
і після чемпіонату про пости не за-
будуть. 

Ольга УРИНА

Головний тренер ФК «Волинь» Анатолій ДЕМЯНЕНКО:

Анатолій Демяненко розпочав 
свою футбольну кар’єру 17-річним 
юнаком, коли потрапив у дубль 
дніпропетровського «Дніпра». 
Сьогодні у нього за плечима не 
лише досвід гравця, а й тренера. Як 
футболіст він запам’ятався «голом 
надії», який забив здалеку під час 
матчу «Динамо» з голландським 
«Утрехтом» у 1986 році. Його ви-
знали кращим футболістом СРСР і 
називали взірцем для наслідування 
як кращого атакувального оборон-
ця. Шлях, яким мандрував Демя-
ненко як тренер, видався доволі 
масштабним. 

Після закінчення кар’єри футбо-
ліста Анатолій Васильович подався 
в тренери «Борисфена», потім три-
валий час був наставником «Дина-
мо». У 2008 році знаний футболіст 
поїхав до сонячного Азербайджану, 
де працював головним тренером ко-
манди «Нефтчі», а з серпня 2010-го 
очолив узбецький клуб «Насаф», із 
яким виграв Кубок АФК — другий 
за значимістю клубний турнір Азії.  
В січні цього року його призначено 
головним тренером футбольного 
клубу «Волинь». 

«Відомостям» вдалося зустріти-
ся з Анатолієм Демяненком, пороз-
мовляти про перспективи луцького 
клубу та випитати секрет про най-
ближчі кадрові зміни в складі ФК 
«Волинь». 

— Анатолію Васильовичу, свого 
часу ви побували в ролі футболіста, 
сьогодні займаєтеся тренерською ді-
яльністю. Яка праця легша?

— Безперечно, футболіста, не-
зважаючи на фізичні навантаження. 
А особливо, коли за заняття улюбле-
ною справою ще й гроші отримуєш. 
Бути тренером складніше, бо це 
величезна відповідальність. Багато 
гравців, кожен із характером. Тут 
важливо бути хорошим психологом.  
Та й не кожен колишній футболіст 
потягне цю важку ношу — тренува-
ти таких, яким колись був сам. Голо-
вний тренер вимагає результату від 
цілої команди футболістів і трене-
рів, і навіть підібрати спортсменів — 

складно і відповідально.
— Ваша поява у волинському 

футболі була доволі неочікуваною. 
Принаймні для вболівальників. 

— Життя — така непередбачу-
вана річ. Сьогодні працюєш в од-
ному місці, завтра — в іншому. В 
грудні мені запропонували очолити 
«Волинь», на той час у мене ще був 
контракт в Узбекистані, але я вирі-
шив змінити місце роботи.

— Вам легко дався переїзд в Укра-
їну? Узбекистанський «Насаф» не 
шкода було покидати?

— Я пропрацював із ними пів-
тора року, створив міцний кістяк 
команди. В «Насафа» хороший пре-
зидент — Алішер Султанов. Я по-
яснив йому, що мені запропонували 
повернутися в Україну, і вдячний за 
те, що він із розумінням поставився 
до мого від’їзду. Недарма кажуть, що 
добре скрізь, а вдома — найкраще. 

— Якою була «Волинь», на ваш 
погляд, у січні, коли ви тільки-но при-
йшли, і якою вона є зараз?

— Найперше, що мене врази-
ло: тут було дуже багато гравців по 
контракту. Дуже багато. Тож що-
найперше треба було розібратися 
з ними. Я перевірив, хто відповідає 
рівню, з деякими розібрався. Смір-
нова, бразильця Гобера перевів у 
дубль, поки у них контракт. Але за-
галом команда зрозуміла за цей час 
мої вимоги. Я хочу, щоб вони грали 
в справжній футбол. І у мене такий 
принцип, що у кожному матчі мої 
футболісти повинні викладатися 
максимально, незалежно від того, 
який суперник — «Шахтар» чи 
«Оболонь».

— Гравці «Волині» не порівнюють 
вас із своїм попереднім наставником 
Віталієм Кварцяним? 

— У нас із Кварцяним різне ба-
чення футболу. Коли команда грає, 
дійсно грає, то у неї більше шансів 
досягти результатів. Я вимагаю від 
своїх підопічних, аби вони не стояли 
на місці, а розвивались професійно, 
більше того, наполягаю на цьому. 

Адже вони приходять не просто по-
бігати, покопати м’яча та розійтися. 
Ми розігруємо різні ситуації, які 
трапляються на полі під час матчу. 
Тому і на тренуваннях хочу макси-
мальної віддачі. Не приховую, що 
«Волинь» було важко перебудувати 
в психологічному плані. Але нічого, 
за три місяці вже маємо результат.

— Ви працюєте за методом «бато-
га й пряника»?

— Футбольна команда в ідеалі в 
такому ритмі й повинна працювати. 
Це моя думка. Десь треба крикнути, 
десь стусана дати, когось погладити 
по голові. 

— Знаємо, що Кварцяний відби-
рав до команди лише високих футбо-
лістів. Як до цього ставитеся ви?

— Світовий футбол показує, що 
ріст не має значення. Візьміть того 
ж Мессі, Хаві, Ін’єсту — хіба вони 
високі? «Баварія» має маленького 
захисника Філіппа Лама. Аби стати 
гравцем «Волині», футболіст має 
бути працелюбним і розуміти, чого 
від нього хоче тренер. 

— Перші кадрові зміни в складі 
клубу ви вже здійснили: привели в ко-
манду Савича, Шандрука, Романчука, 
Наконечного. Що чекає на «Волинь» 
найближчим часом?

— Ми приглядаємося до фут-
болістів, причому не лише україн-
ських. Скажу по секрету, що це бал-
канські країни — Сербія, Македонія, 
Хорватія та Португалія.

— Дозволю собі запитати, хто 
з нинішніх гравців «Волині» вас не 
влаштовує?

— Претенденти на виліт є. Хто 
конкретно мене не влаштовує, поки 
сказати не можу. Проте все прояс-
ниться, думаю, влітку, коли ми фор-
муватимемо команду до наступного 
сезону. Ви ж розумієте, що цих «кан-
дидатів» треба кудись прилаштува-
ти.

— Багатьох уболівальників «Во-
лині» хвилює питання про перехід 
Майкона до іншого клубу, начеб-
то бельгійського. Він вважається 
кращим бомбардиром української 
Прем’єр-ліги. Ви його відпустите?

— Ситуація така, що Майкон 

сам хоче піти. Він потужний фут-
боліст, але якщо не хоче грати, то як 
ти його змусиш? Вже видно, що до 
тренувального процесу Майкон по-
чав ставитися зверхньо. Я дав йому 
трохи відпочити, він тривалий час 
не грав. У нас була серйозна розмо-
ва, він пообіцяв, що наразі гратиме 
далі. Час покаже. Все залежить від 
Майкона. 

— 22 квітня планується другий 
матч «Волинь» — «Динамо». Ви тре-
нували «Динамо», а зараз тренуєте 
волинян. Що відчуваєте під час таких 
матчів? Душа не болить за колишніх 
підопічних?

— Все дуже просто. Я вважаю 
себе професіоналом. Чесно працюю 
та виконую свої обов’язки. Непри-
ємних відчуттів під час таких матчів 
у мене немає. Це робота, треба пра-
цювати й легко сприймати те, що є. 
А те, що, наприклад, «динамівці» мо-
жуть знати тактику поведінки моєї 
команди на полі, — це не виключено. 
Проте життя не стоїть на місці, я чи-
таю багато футбольної літератури, 
дивлюся й аналізую матчі. Тому моя 
тактика підготовки гравців зміню-
ється практично кожної гри.

— Поки ФК «Волинь» перебуває 
на 11-й позиції у турнірній таблиці в 
Україні. Яких результатів чекати від 
команди до кінця сезону? Ваші про-
гнози.

— Сезон закінчується 10 травня. 
Зрозуміло, що поки наше завдання 
— зберегти команду в українській 
Прем’єр-лізі. А вже наступного року 
ставитиму більш вимогливі завдан-
ня, будемо боротися, щоби потрапи-
ти хоча б у шістку кращих. Обіцяти 
не хочу, не люблю слово «обіцяю». 
Будемо працювати, час покаже. 

— Ви покинули «Насаф», виграв-
ши з цією командою Кубок АФК. Це 
аналог Ліги Європи, тільки в Азії. 
Порівняйте, будь ласка, український 
футбол із узбекистанським.

— Різниця велика. Українська 
Прем’єр-ліга стоїть набагато вище 
за усіма показниками: матеріальні 
ресурси, база, інфраструктура, на-
віть ті ж футболісти. 

Ірина КОСТЮК

Анатолій Тимощук отримав 
нагороду від Луцькради
Під час оперативної наради у Луцькій міській раді 
було вручено низку нагород і відзнак. Нагородили й 
відомого футболіста-волинянина Анатолія Тимощука. 
Відтепер Тимощук офіційно — почесний громадянин 
Луцька, таке рішення прийняла міськрада. Щоправ-
да, сам спортсмен не зміг завітати на нагородження, 
тож нагрудний знак отримав його батько Олександр. 
Півзахисник збірної України зараз грає за німецький 
клуб «Баварія». З 1 липня його контракт із мюнхенця-
ми буде автоматично продовжено на рік.

Через проведення 
Інтернету руйнуються 
луцькі будинки
Лучани нарікають, що під час проведення Інтер-
нету в їхніх будинках робітники псують стіни. 
Мер Романюк зауважує, що часто провайдери 
ведуть мережу в будинку без дозволу мешканців, 
руйнуючи при цьому стіни у під’їздах і покрівлю. 
Міський голова доручив заступнику Ларисі Соко-
ловській наказати провайдерам, аби прокладали 
мережу лише з дозволу більшості жителів під’їзду.

Влітку команда поповниться новими футболістами з Сербії та Португалії


