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У свої шістдесят 
два він упевнено 
почувається на 
футбольному полі 

Життя

 «Громада в мене — найкраща!» 

В цьому щиро зізнається Ро-
жищенський міський голова 

В’ячеслав Поліщук, підсумовую-
чи зроблену справу. Бо ж толоку, 
спрямовану на впорядкування рід-
ного міста напередодні Великодня, 
рожищани виконали: посадили три 
сотні дерев, прибрали прибудин-
кові території та власні обійстя й 
запаслися гарним настроєм перед 
найголовнішим у християнському 

світі святом — Воскресінням Ісуса 
Христа. 

На оголошену ще у березні 
акцію «Посади дерево у рідному 
місті!» минулої середи зійшлися 
десятки небайдужих рожищан із 
заступами та відрами, в чоботях 
та спецформі, з великим бажання 
пліч-о-пліч попрацювати над озе-
лененням парку. Серед них — учні 
ЗОШ № 1, активісти ГФ «Народна 

самооборона міста Рожища», біз-
несмени та, безумовно, міський 
голова В’ячеслав Поліщук зі своїми 
працівниками. 

Школярі позагрібали сухе лис-
тя й зібрали сміття поблизу храму 
Різдва Пресвятої Богородиці. Чле-
ни міськвиконкому посадили біля 
обеліска Слави близько двох десят-
ків туй. А в парку відпочинку на 
березі річки Стир висадили майже 
три сотні саджанців. Більшість із 
посаджених дерев рожищенським 
ентузіастам на безоплатній основі 
надало обласне управління лісово-
го та мисливського господарства. 

Ірина ВЛАСЮК  

Номери іноземні, проблеми 
волинські
Засилля авто з номерними знаками іноземних держав — 
проблема для Володимира-Волинського. «Останнім часом 
посилився негативний вплив на стан безпеки дорожнього 
руху з боку водіїв, які мають у тимчасовому користуванні 
автомобілі з польськими номерними знаками. Це серйоз-
на проблема, суть якої полягає в тому, що кількість таких 
транспортних засобів зростає й здебільшого керують 
ними особи, які не мають досвіду, а часто й узагалі доку-
ментів на право керування», — поінформував Володимир-
Волинський міський голова Петро Саганюк. 

Донеччани подякували 
Волині за допомогу 
Донеччани дякують мешканцям Волині за 
чуйність та розуміння, позаяк волиняни до-
помагають жителям Сходу продовольством, 
добрим словом і активно підтримують пере-
селенців. Лист зі словами подяки та підписом 
голови Донецької облдержадміністрації 
Олександра Кіхтенка надійшов до Волинської 
ОДА. 

Стартувала нова 
акція «Help 
ukrainian army 
online» 

«Самооборона Волині» роз-
почала реалізацію черго-

вої ініціативи з допомоги бійцям 
української армії. 

Мета нового проекту по-
лягає у тому, щоб створити 
можливість для людей, які не 
мають багато часу, також до-
лучитися до допомоги армії. 
Акція розрахована як на жите-
лів України, так і на українців 
за кордоном й солідарних із 
нашою державою громадян ін-
ших країн. 

Суть акції дуже проста: 
не виходячи з дому, ви може-
те придбати з будь-якої точки 
світу необхідну амуніцію із 
запропонованого переліку та 
надіслати її на адресу «Само-
оборони Волині». Коли товар 
надійде, він буде переданий 
солдатам, а у розділі, присвяче-
ному цій акції, самооборонів-
ці розміщуватимуть звіти про 
отримання та передачу заку-
плених товарів. 

Для купівлі обрано міжна-
родний інтернет-магазин www.
aliexpress.com як один із найна-
дійніших ресурсів: із безпекою 
оплати й доставки, з помірни-
ми цінами та безкоштовною 
доставкою в Україну. Навіть 
доставка речей за $1 обійдеть-
ся безкоштовно. Також можна 
вибрати аналогічні товари і в 
інших інтернет-магазинах само-
стійно. 

Замовивши товар згідно 
з інструкцією, вам необхід-
но надіслати лист на адресу 
helparmyonline@gmail.com, за-
значивши, що саме ви придбали 
той чи інший продукт, вказати 
дату покупки та трекінговий но-
мер посилки. 

Термін доставки посилок, до 
прикладу, з Китаю в Україну — 
2–5 тижнів. 

Контакти: +38 050 378 24 99, 
Павло Савчук; е-mail: 
helparmyonline@gmail.com. 

Шановні роботодавці! Не залишайте шукачів роботи без уваги!
Волинська обласна служба зайнятості запрошує вас 20 квітня у Колківське вище професійне училище 
(Маневицький р-н, смт. Колки, вул. Грушевського, 43) для участі у випускному іспиті групи плодоовочів-
ників 1-го розряду з числа слухачів-безробітних.
Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з претендентами на роботу, 
отримати рекомендації викладачів, побачити реальних пошукачів праці.
Іспит розпочнеться об 11 год.
Телефон для довідок: 72-53-01, 72-44-90

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти – партнери служби зайнятості:

21 квітня у Маневицькому районному центрі зайнятості
(смт. Маневичі, вул. Луцька, 14)
10.00 год. - семінари на тему: «Робоче  місце: знайти, створити, зберегти» та «Час перемін: ресурси і 
можливості»

23 квітня у Ратнівському районному центрі зайнятості
(смт. Ратно, вул. Набережна)
10.00 год. - семінари на тему: «Робоче  місце: знайти, створити, зберегти» та «Час перемін: ресурси і 
можливості»

До уваги демобілізованих учасників АТО! Волинська обласна служба зайнятості готова сприяти 
Вашому працевлаштуванню!

У центрах зайнятості Вам допоможуть:
• знайти роботу – тимчасову або постійну;
• пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію;
• взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру;
• отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття;
• започаткувати власну справу;
• взяти участь у семінарах та тренінгах.

 
В усіх центрах зайнятості єдина база вакансій по Україні.

Усі вакансії – у вільному доступі.
Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживан-

ня чи перебування. Усі послуги – безкоштовні.
 

Інтернет-портали державної служби зайнятості:
www.dcz.gov.ua та www.trud.gov.ua.

Для отримання статусу безробітного та матеріальної допомоги по безробіттю слід подати такі до-
кументи:
• паспорт громадянина України (або тимчасове посвідчення громадянина України)
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)
• трудову книжку (за наявності), цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період 

зайнятості
• документи про освіту (за наявності
• військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік у військкоматі відповідно до законодавства
• витяг з наказу про звільнення з військової служби.
З метою отримання кваліфікованих консультацій та роз’яснень з питань отримання соціальних послуг, 
матеріального забезпечення демобілізованих із військової служби телефонуйте на «гарячу» лінію 
Волинського обласного центру зайнятості (0332) 72-52-40

Волинь постійно допомагає продуктами 

Сім’я Валерія Івановича невелика 
— дружина Валентина, працівник 
шкільної їдальні, та двоє дорос-
лих синів — Ігор й Олександр. 
Останній, до речі, теж шанувальник 
футболу, грає за місцевий «Колос». 

Батько пана Валерія — виходець 
із Воронезької області Росії. У свій 
час служив у військовому гарнізо-
ні, що базувався неподалік Старого 
Чорторийська, потім працював учи-
телем фізкультури у місцевій школі. 
Там познайомився із майбутньою 
дружиною-полтавчанкою, яка після 
закінчення педінституту приїхала 
працювати вчителькою початкових 
класів. 

— Любов до спорту мені при-
щепив тато, — розповідає Валерій 
Іванович. — Уже з 8 класу я грав за 
збірну району з баскетболу. Прига-
дую, коли наші дівчата взяли перше 
місце в області з цього виду спорту, 
то в селі організували велике свято. 
Грав і у волейбол, і в настільний те-
ніс, загалом любив усі види спорту, 
де, крім руху, потрібно було ще й ду-
мати. Щодо футболу, то, починаючи 
з восьмого класу, з моїм невеликим 
ростом у 173 см стояв за шкільну ко-
манду на воротах. 

Здобувши фах учителя біології 
у Тернополі, Валерій Іванович по-
вернувся працювати у рідну школу. 
Водночас продовжував захищати  
ворота старочорторийської фут-
больної команди аж до тридцяти ро-
ків, поки його поступово не змінив 
інший голкіпер — колишній началь-
ник відділу освіти РДА Михайло 
Ліщук, який декілька років учителю-
вав у школі Ст. Чорторийська. 

— У той час наша команда грала 
на першість області у першій групі, 
— продовжує Валерій Іванович, — 
ми навіть узяли Кубок області й їз-
дили на першість України. 

Переставши активно займатися 
футболом, пан Валерій не розпро-
щався з улюбленим заняттям: Феде-
рація футболу Волині запропонува-
ла йому судити матчі. 

— Так розпочалась моя суддів-
ська кар’єра, — каже мій співроз-
мовник. — Кожної неділі потрібно 
було їхати. Під час суддівства позна-
йомився з начальником Маневиць-
кого райсількомунгоспу Миколою 
Мельником, який уже кілька років 
обслуговував матчі на першість об-
ласті. 

Але згодом у команди Ст. Чор-
торийська щось не заладилось у грі, 
вона посіла останнє місце в першій 
групі та перестала грати на першість 
області, а Валерій Іванович як арбітр 
автоматично перестав судити облас-
ні поєдинки. Футбол став занепада-
ти і в цілому по району. Наступив 
своєрідний штиль. 

— Але завдяки таким ентузіас-
там, як Михайло Ліщук, якого об-
рали головою районної федерації 
футболу, Михайло Бонгар, голова 
районної організації ВФСТ «Колос», 
багатьом іншим невдовзі футбол 
почав відроджуватися, — каже Ва-
лерій Діваков. — І якщо порівняти 
футбол сьогоднішній і десятирічної 
давності, то це небо і земля. Лише те, 
що сільська команда Ст. Чорторий-
ська виграла обласну лігу чемпіонів, 
свідчить про рівень футболу в Мане-
вицькому районі. Якщо колись наба-
гато краще грали Ст. Чорторийськ, 

Прилісне та ще кілька команд, то 
сьогодні у вищій лізі немає такої 
команди, до якої можна їхати і ви-
гравати з великою різницею м’ячів. 
Хоча поряд із престижем команд у 
сільрадах це і головний біль для са-
мих сільських голів через неналежне 
фінансування. Важливим фактором 
для команд є і спонсори. 

На моє прохання досвідчений 
арбітр проаналізував гру декількох 
команд району. За спостереження-
ми Валерія Івановича, у райцентрів-
ської команди є серйозні хлопці, 
що розбираються та вміють грати 
у футбол, але немає належної орга-
нізації. Подобається йому команда 
Прилісного — ставленням грав-
ців до футболу і його організацією 
(тренер — Анатолій Шилак), а та-
кож тим, як прилісненські глядачі 
сприймають гру. Вони розуміються 
на ній, спостерігають, аналізують, 
підтримують команду. Непоганою 
вважає Валерій Іванович колків-
ську команду, гравці якої, на жаль, 
не завжди можуть зорганізувати-
ся та демонструвати стабільну гру. 
Оконськ/Череваха — команда, яка 
показує результат, принаймні саме 
вона виграла у Ст. Чорторийська Су-
перкубок минулого року. 

Як зазначає Валерій Іванович, 
добре грати у футбол не означає 
бути добрим арбітром. Необхідно 
досконало знати футбольні правила 
і вміло їх використовувати у грі. 

— Коли арбітр не впевнений у 

своїх діях (думає, свистіти чи ні), 
тоді починаються розмови на полі, 
потім — на трибунах, а якщо упус-
тив іще один-два епізоди, то ці мо-
менти гравці ловлять дуже швидко, 
— запевняє Валерій Іванович. — І, 
бачачи цю непевність, починають 
давити. А коли всі двадцять чоловік 
на полі та вболівальники давлять на 
арбітра, тоді дуже тяжко завершувати 
гру. Тому треба бути пильним, щоб 
реагувати на перші ж спроби прово-
кацій. Можливо, потрібно й картку 
дістати, хоча не варто нею надто роз-
махувати, бо ж грають здебільшого 
молоді гравці, непрофесіонали, які 
не завжди можуть стримати емоції. 
Даю карточки або за грубе порушен-
ня, або коли гравець не розуміє зміс-
ту зауваження. Минулого сезону в 
мене було два-три видалення. 

У роботі вчителя і футбольно-
го арбітра Валерій Іванович вбачає 
багато спільного: як педагог пови-
нен бачити кожного учня класу і 
знати рівень його знань, так і суддя 
зобов’язаний спостерігати за кожним 
гравцем і вміти передбачати ігрову 
ситуацію. Велику роль відіграє оці-
нювання, яке обов’язково має бути 
прокоментоване. «Загалом усе: і урок, 
і футбольний поєдинок — повинно 
бути проведено з великим професіо-
налізмом та відповідальністю», — на-
останок зазначає шістдесятидворіч-
ний Валерій Діваков. 

Сергій ГУСЕНКО, 
фото автора 

Валерій Діваков зі Старого Чорторийська — 
досвідчений освітянин, а ще його добре 
знають у районі як футбольного арбітра 
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