НАША КОНЦЕПЦІЯ

Клуб здоров'я та краси
МИ Є НЕ САЛОНОМ КРАСИ, А КЛУБОМ відкритого типу
для жінок, чоловіків, дівчат, дітей всіх вікових категорій;
У НАС ПРАЦЮЄ ДРУЖНА КОМАНДА ПРОФЕСІОНАЛІВ
з багаторічним досвідом і вищими освітами;
ПОСТІЙНО НАВЧАЄМОСЯ і розвиваємося;
СФОРМОВАНИЙ КОЛЕКТИВ
практично з самого створення клубу;
ПРАЦЮЄМО З ПРОФЕСІЙНОЮ, натуральною продукцією
та косметикою, яку перевіряємо безпосередньо на собі;
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД до кожного клієнта;
ПРИСЛУХАЄМОСЬ ДО ПОРАД та рекомендацій клієнтів,
приймаємо пропозиції, зауваження, побажання;
У НАС ВИ ЗНАЙДЕТЕ ДОМАШНЮ АТМОСФЕРУ;
МОЖЛИВІСТЬ ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ З ДІТЬМИ,
які не будуть сумувати;
У НАЯВНОСТІ КЛУБНІ КАРТКИ
та суперзнижки для постійних клієнтів.

У НАШОМУ КЛУБІ ВИ МОЖЕТЕ
ОТРИМАТИ ТАКІ ПОСЛУГИ:
ФІТОБОЧКА
МАСАЖ: релакс (аромамасаж, шоколадний,
медовий, в чотири руки), загальний,
оздоровчий, шкребковий, шведський,
антицелюлітний (ручний, апаратний,
баночний, медовий, фітнес-масаж)
ОБГОРТУВАННЯ
(шоколадне, медове, антицелюлітне,
грязево-водорослеве, ліфтингове,
моделююче, йогуртове, парафінове)
СПА-КОМПЛЕКСИ
ПРОГРАМИ З КОРЕКЦІЇ ФІГУРИ
КОСМЕТОЛОГІЯ
(чистки, пілінги, догляд за обличчям, масаж
фонофорезом, мезотерапія, депіляції)
МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
НАРОЩУВАННЯ ВІЙ, фарбування брів,
татуаж тіла хною, візаж
м. Рівне, вул. Д.Галицького, 19, оф. 908

т.: +38 098 569 11 09
facebook.com/mella.melissa.1
instagram.com/melissa.klub?igshid=irpec2fn64ye
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Іти на ВИбори…
Від перших же цих слів ви відразу ж могли подумати: “І навіть в колонці редактора присутні вибори”. Так, як же без них,
але насправді в моїх словах не буде жодного
слова агітації та роздумів про політичну
ситуацію в місті.
Впродовж останнього місяця стрічка
у соціальних мережах плавно почала змінюватися на тих, хто балотується і закликає підтримати певну політичну силу,
та “клан” інших, які поставили собі припис
про те, що взагалі нікуди не балотуються.
А згодом прочитала фразу, яка для мене
розставила усі крапки над “і”: “Мудрі, які
бояться йти в політику, завжди будуть
страждати від того, що ними керуватимуть не такі розумні, як вони самі”.
І насправді для мене в цих словах є частка істини. Адже не раз, спілкуючись з людьми, чула, що “політика – не для мене, це
брудна справа, та і взагалі, хай іде хтось,
але не я”. Хоча насправді спілкуєшся з професіоналом, чуйною людиною, яка могла б
бути максимально корисною для міста та
його мешканців.
Це все від нашої невпевненості: не виберуть, буде соромно, що набрав мало голосів; не знаю, яку політичну силу обрати;
всюди треба гроші, а у мене їх недостатньо… Але якщо ставити перед собою цілі,
то знаходиться час та ресурси, політичні сили та інше. Та це все можливо тільки тоді, коли ви у точці відліку прийняли
рішення про те, що готові брати відповідальність та діяти.
Бо Рівне ж дійсно починається з нас:
чисті подвір’я та під’їзди, пофарбовані
майданчики та цілі лавочки, навіть відсутність корупції залежить від того, як ми вирішили – “подякувати” лікарю в кишеню чи
оплатити благодійний внесок у касі.
Не варто боятися йти в політику, адже
тільки від зусилля кожного залежить, чи
залишиться це такою ж брудною справою. Йдіть і готуйтеся до пліток, чуток,
наклепів, до роботи 24 на 7 та практично
відсутністю вдячності, бо “ви ж просто
робите те, що мусите”.
Шлях до змін – він завжди тернистий,
але ж ніхто й ніколи не обіцяв, що буде легко!
Головний редактор журналу
"РІВНЯНИ" Ольга ЛІРНИК.

Журнал "Рівняни"
розповсюджується
у кафе, ресторанах,
розважальних
закладах Рівного.
Придбати видання
можна у редакції
"ОГО" за адресою:
м.Рівне,
вул. Шкільна, 2
та в мережі кіосків
"ОГОпрес".
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О Б Л И Ч Ч Я Н О М Е РА
Добігає кінця депутатська каденція Рівненської міської ради сьомого скликання, а тому це найкращий
час, аби підбити перші підсумки роботи. Олександра
Нестерука мешканці Рівного знають як одного із найактивніших депутатів, адже щоденно та самовіддано
він працює не лише на благо мешканців округу, але й
міста в цілому. Він уже багато років поспіль є міським
депутатом від фракції ВО “Батьківщина” і свого часу
став єдиним кандидатом в депутати, якого виборці
підтримали як до обласної ради, так і до міської.
Для об’єктивної оцінки роботи Олександра Нестерука ми
опитали жителів міста, які зверталися до нього як до представника громади із власними проханнями та дорученнями
від мешканців виборчого округу.
Основні напрямки діяльності Олександра Нестерука під
час нинішньої каденції

РОБОТА У МЕЖАХ ВИБОРЧОГО
ОКРУГУ №5 І НЕ ТІЛЬКИ
“Роботу Олександра Нестерука вважаю відмінною. На
мою думку, для добробуту і нашого мікрорайону, і Рівного
він робить найбільше. Якби всі так працювали, як він, то
місто було б набагато кращим і комфортнішим. Приміром, у
парку “Хімік” він досягнув позитивних змін. Завдяки тому, що
наш парк такий гарний зараз, я став частіше там гуляти, насолоджуюся відпочинком на природі. Зараз там є спортивні
та дитячі майданчики, працює фонтан. Розвиток парку, на
мою думку, – це саме його заслуга. На місцевих виборах я
і вся моя сім’я проголосуємо за нього. Іншого кандидата я
навіть не розглядаю”, – говорить мешканець мікрорайону
“Ювілейний” Валерій КРИНИЦЬКИЙ.
“На Вербовій, 38, були проблеми з асфальтом на прибудинкової території – він був добряче попсований. Протягом
кількох років ми не могли вирішити ці негаразди, доки не
звернулися до Олександра Нестерука. Зараз проблема на
стадії вирішення, відбуваються ремонтні роботи: відновлюють тротуари, облаштовують територію біля будинку. Це
відбувається завдяки за сприяння пана Нестерука та його
підтримки у вирішенні наших проблем”, – зазначає голова
ОСББ “Карпати Рівне” Володимир ГУДЬ.

Як розповідають самі рівняни, Олександр Нестерук допомагав не лише мешканцям його виборчого округу.
“Ми давно просили, щоб у нашому дворі поставили лавку,
щоб ми могли там посидіти, поговорити та просто відпочити. Але ніхто нам не допомагав, до кого б ми не зверталися. А
потім ми зустріли міського депутата Олександра Нестерука,
розказали йому про цю лавку, про наш двір. І, знаєте, він відразу відгукнувся. І зараз маємо місце для відпочинку”, – дякують рівнянки Галина ВОЙТОВА та Ганна РОМАНЮК за
те, що Олександр Нестерук допоміг облаштувати їхній двір
на Соборній, 430.
Крім вищезгаданого, благоустрій дворів на вулиці
Соборній, 263-264 та на вулиці Гурія Бухала – теж заслуга
саме цього міського обранця. Завдяки його старанням, рівняни отримали в тому числі нові дитячі та спортивні майданчики. Зокрема він добився, щоб заасфальтували дорогу
та прибудинкову територію на вулиці Соборній, 257.
Між іншим, наприкінці вересня, завдяки ініціативності
Олександра Нестерука та допомозі його колег з фракції ВО
“Батьківщина”, у парку “Хімік” з’явилася власна алея сакур
Канзан, яка вже у травні має вразити рівнян своїми ніжними
та яскравими барвами.
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ДОПОМОГА
СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ
МЕШКАНЦЯМ РІВНОГО
Невід’ємна частина соціальної роботи Олександра
Нестерука – меценатство. Одним із напрямків благодійності є допомога людям з інвалідністю. Наприклад, перед
Міжнародним днем людей з інвалідністю він завжди відвідує
обласну організацію Рівненщини Українського товариства
сліпих. Не лише для того щоб привезти найнеобхідніше –
крупи, олію, солодощі, сир, інші продукти, які стали частиною продуктових пакетів, що традиційно роздають у ці дні
людям з інвалідністю, – а й щоб просто поспілкуватися, дізнатися про життя та потреби підопічних товарства.
“Це вже приємна традиція для нас – отримати такі продуктові пакети, ми щороку очікуємо, що буде подібна допомога.
Зараз складні часи для всіх людей, у тому числі й для тих, хто
має вади зору, тож пакети з продуктами – реальна підтримка
для нас”, – розповідає член УТОС Олександр БУЗНА.
“Ми намагаємося допомогти нашим інвалідам по зору
міста Рівного, чим можемо. І для цього нам потрібна підтримка, тож багато років поспіль звертаємося за поміччю
до Олександра Нестерука, який завжди радо відгукується
на наші звернення, прохання, консультує та допомагає”, –
говорить голова Рівненської обласної організації УТОС
Любов БОРОВСЬКА.

ПІДТРИМКА
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНИ В РІВНОМУ
Віра займає особливе місце у житті Олександра
Нестерука, адже він переконаний: “Потрібно жити із Богом у
серці”. Саме тому не один рік підтримує Православну Церкву
України (перед цим Українську православну церкву України
Київського патріархату) в місті Рівному.
“Передусім я, як керуючий Рівненською єпархією, як настоятель Свято-Покровського собору дуже вдячний пану
Олександру Нестеруку за те, що він посприяв організації
щонедільної трансляції Богослужінь. І це має багато плюсів.
Перший, це той, що задовго до пандемії, велика частина наших парафіян (це люди похилого віку), не могли, часто через стан здоров’я, регулярно відвідувати літургії. І завдяки
трансляціям ці люди отримали можливість приймати участь
у церковній службі. А другий – як показують соціологічні до-
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міч. Це якщо розповідати коротко про роботу Олександра
Нестерука, то може й дня не вистачити”, – розповідає протоієрей Василь ПРИХОДЬКО, настоятель Свято-Софіївської
парафії Православної Церкви України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ
ЗАХОДІВ У МІСТІ РІВНОМУ

слідження, ці трансляції дивиться велика кількість віруючих.
І не тільки з міста Рівного. А третій плюс, це те, що коли Світ
зіштовхнувся із цим лихом – коронавірусом, коли вперше в
історії, навіть церкви вимушені були зачинити двері (Слава
Богу, ми не відмінили Богослужіння, бо це неможливо, тож
літургії відбувалися за зачиненими дверима), завдяки тому,
що в нас були налагоджені подібні трансляції, не тільки
люди похилого віку, а й практично вся наша єпархія й усі
наші парафіяни мали можливість спокійно, щонеділі дивитися службу й приймати у ній участь”, – зазначає керуючий
Рівненською єпархією Православної Церкви України,
архієпископ Рівненський та Острозький ІЛАРІОН.
“Від самого початку Олександр Нестерук всіляко сприяв
будівництву храму: допомагав з транспортом, будівельними матеріалами та іншими речами, необхідними в будівництві. Помагав з розв’язанням найрізноманітніших завдач,
які виникають під час будівництва. Він завжди помагає. І
слава Богу, що є такі люди, які готові завжди прийти на по-

Можна сказати, що культура та мистецтво відіграють
першочергове значення у розвитку будь-якої громади.
Враховуючи це, Олександр Нестерук охоче долучається до
організації культурно-масових заходів. Став одним зі спів
організаторів фестивалю “Рівненські пироги”, який вже
кілька разів відбувався у нашому місті. Також дуже яскрава
подія – фестиваль дерев’яних скульптур “Українська казка”,
який відбувся у парку “Хімік”. Продемонструвати свої уміння
приїхали 12 майстрів-різьбярів з Харкова, Одеси, Житомира,
Львова, Сум і Закарпатської області. Організатором дійства
був скульптор Олександр Козачук, а Олександр Нестерук –
меценатом:
“Я довгий час шукав спонсорів для цього фестивалю.
Через те, що Олександр Нестерук опікується парком “Хімік”,
я звернувся саме до нього. Він радо пішов назустріч, пообіцяв сприяти організації та дотримав свого слова. Він став
одним зі спонсорів проекту. Для прикладу, допоміг з виплатами премій скульпторам, допоміг дістати деревину, забезпечив проживання та харчування та багато іншого. Як
результат цього, після фестивалю в парку з’явилися оригінальні скульптури – це прекрасна фотозона для відвідувачів. У майбутньому планую провести уже міжнародний фестиваль дерев’яних скульптур, прагну, аби люди розуміли, що
є майстри, які здатні працювати з деревиною”, – розповідає
скульптор по дереву Олександр КОЗАЧУК.

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА СПОРТУ
Олександр Нестерук – людина спортивна, впродовж життя він займається спортом, приділяє цьому велику кількість
вільного часу: його хобі – риболовля в літній період, бокс,
важка атлетика. Крім того, активно долучається до організації спортивних заходів. Олександр Нестерук був меценатом
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не одного футбольного турніру, зокрема “Шкіряний м’яч” та
“Кубок майбутніх Чемпіонів”. За цей проєкт був нагороджений на конкурсі народного визнання “Гордість міста” у номінації “Найкраща благодійна акція”. Також він став одним з
організаторів етапу Кубка України серед стронгменів “Рівне
стронгмен CUP”.
Один з найактивніших міських депутатів ще й керівник
Рівненського осередку Всеукраїнської громадської організації “Федерація стронгмену України”.
“Олександр Нестерук неодноразово нам допомагав. Він,
наприклад, бере активну участь в організації змагань. У
дійсності організація на місці та частина фінансування – це
те, що він бере під свою відповідальність. Також Олександр
Нестерук активно посприяв розвитку Рівненського осередку Всеукраїнської громадської організації “Федерація
Стронгмену України”. Також ми неодноразово зверталися
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до Олександра Нестерука, якщо потрібно було допомогти
у вирішенні питань щодо нашої Федерації, які стосуються
Рівного чи Рівненщини. Ми впевнені, що він завжди прийде
на допомогу. Нещодавно у мене виникло до пана Нестерука
прохання особистого характеру, то він мені дуже допоміг,
підказав правильне рішення, адже в Рівному я мало кого
знаю, окрім Олександра Нестерука”, – говорить всесвітньовідомий спортсмен Василь ВІРАСТЮК, український
богатир, дворазовий чемпіон світу та володар титулу
“World Strongest Man”, чотириразовий чемпіон світу у
команді, рекордсмен України та світу.
“Олександр Нестерук сприяв організації яскравих спортивних заходів у Рівному. Останній раз це було два роки
тому – турнір “Найсильніша людина України – 2018”. Це
був фінал найпотужнішого змагання для наших силачів.
Загалом, рівненський осередок та його голова Олександр
Нестерук – зразкові, єдині у своєму роді. Розвиток осередку – це регулярні проведення спортивних заходів та змагань, підготовка та сприяння у підготовці спортсменів, які
беруть участь у змаганнях в інших регіонах. У тому числі й
у Чемпіонаті України. Крім того, це інформаційно-просвітницька та мотиваційна робота, популяризація здорового
способу життя. Олександр Нестерук виконує цю роботу
на високому рівні, він наш найближчий соратник, з яким
ми пліч-о-пліч розвиваємо не тільки богатирський спорт,
а й загалом масову фізичну активність не тільки в рівненському регіоні, а й в Україні загалом ”, – зазначає Сергій
КОНЮШОК, президент Федерації Стронгмену України,
переможець турніру “World Record Breaker 2009”, чемпіон світу зі стронгмену 2012 року у ваговій категорії 110
кг., рекордсмен України та світу.
Допомагає Олександр Нестерук і представникам інших
видів спорту:
“Олександр Нестерук завжди готовий прийти на допомогу. Якщо потрібна його поміч, він ніколи не відмовить.
Охоче сприяв усьому, що стосується спорту – організація змагань, підтримка спортсменів та тренерів не лише в
Рівному, а і в області. Це людина, яка готова завжди прикласти всі сили заради розв’язання нагальних проблем. Я його
знаю давно й ні разу не чув відмови, коли потрібно було підсобити. Наприклад, двічі на рік у Рівному відбуваються турніри з боротьби. В ньому беруть участь спортсмени з усієї
України та з-за кордону. Й Олександр Нестерук завжди бере
активну участь в організації цих яскравих спортивних подій.
Він заслуговує найвищих похвал! Це, без сумніву, прекрасна
людина, дієвий міський депутат та меценат”, – розповідає
старший тренер відділення греко-римської боротьби
ДЮСШ №1 міста Рівного Михайло ЛИТВИНЧУК.
“Олександр Нестерук цікавиться нашою роботою тривалий час, ми співпрацюємо близько 20 років й завжди отримуємо якісну допомогу. Він часто надавав підтримку в організації поїздок на змагання, у придбанні екіпірування для
спортсменів, допомагав з належним облаштуванням залу, в
підготовці атлетів – всього одразу й не перелічити. Це різноманітні напрямки його меценатської діяльності. Завжди відкритий у спілкуванні, він неодмінно сприятиме вирішенню
завдань, необхідних для забезпечення процесу підготовки
спортсменів.
А ще, для прикладу, долучився до проведення першого в
Рівному Чемпіонату України з жіночого боксу, в якому взяли
участь спортсменки усіх вікових груп. Це, крім іншого, були
відбіркові змагання до Чемпіонату Європи, який мав відбутися у Софії (Болгарія).
Олександр Нестерук взяв на себе наступні зобов’язання:
знайти місце проведення, організувати трансляцію поєдинків і забезпечити переможців призами. Він, як завжди, дуже
серйозно поставився до організації змагань”, – розповідає
Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ, президент Федерації боксу Рівненської області.

О Б Л И Ч Ч Я Н О М Е РА
“Знайомий з Олександром Нестеруком близько десяти
років. Свого часу я займав посаду заступника начальника
штабу, а потім став командиром військової частини. Ми з
ним дуже плідно співпрацювали. І його внесок у розвиток
військової частини А-1671 вельми солідний. Він дуже нам
сприяв як депутат міської ради. Ще у 2011 році, задовго до
початку війни, задовго до того, як чимало людей взялися
допомагати військовим, зробив, приміром, дуже важливу
справу – допоміг з ремонтом даху на КПП. Це була одна із
найнагальніших проблем для нашої частини. Крім того, завжди сприяв забезпеченню благоустрою військової частини, вирішенні побутових питань військовослужбовців стосовно забезпечення виконання закону щодо соціального
захисту військовослужбовців. Ми зверталися за поміччю,
адже молоді офіцери з дітьми не завжди могли віддати їх у
відповідний дитячий садок.
У 2016 році ім’я Олександра Нестерука занесене до Книги
пошани військової частини. Хочу сказати, що він один із тих,
хто завжди тримає своє слово. Ніколи не кидає слів на вітер.
Це відкрита та надійна людина”, – розповідає Олександр
КЯГО, на даний час пенсіонер Збройних сил України.

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ
У цей непростий час, коли Україна проходить неймовірно складні випробування, справжні патріоти не стоять осторонь, підтримуючи в боротьбі за Незалежність у міру своїх
сил та можливостей:
“Від самого початку російської агресії проти України, коли
я організовував роботу прес-служби ОК “Захід”, існували великі проблеми з необхідною технікою. Після невеликого
телефонного дзвінка, він забезпечив модемами повністю
всі бригади ОК “Захід”. А також власнм коштом забезпечив
наявність інтернету. Це, без сумніву, пришвидшило роботу
всіх підрозділів. Та й, загалом, коли б не довелося звертатися за підтримкою, ніколи не чув від нього відмови. Поміч
завжди була своєчасною. Це людина, до якої можна зателефонувати у разі потреби а він вирішить усі питання. Завжди
можна розраховувати на його підтримку, яку він не раз надав у цей складний період. За це ми йому щиро вдячні. Те,
що він здійснив, багато кому не вдавалося, а він просто взяв
і зробив”, – розповідає Анатолій ПРОШИН, начальник
служби зв’язків з громадськістю Командування сухопутних військ України.
“Наше знайомство з Олександром Нестеруком припало на
активну фазу війни. Він у той час допомагав і тим, хто воює, і
ветеранам. Але до цього я багато про нього чув, коли тільки
приїхав служити у Рівне й винаймав квартиру на території
його округу. На власні очі бачив, як змінювався парк “Хімік”.
І всі говорили, що це саме завдяки цьому міському депутату.
Тож уже можна сказати, що ми були заочно знайомі. Як я
можу його охарактеризувати? По-перше, це небайдужа людина, яка прагне щось зробити на користь інших. По-друге,
він, як уже було сказано, активно підтримував українських
військових від самого початку війни, особисто мені дуже
багато допоміг: підтримував як морально, так і матеріально. Він також сприяв тому, що ветерани отримали власне
приміщення, там вже почався ремонт. Найголовніше, що
можна сказати, він – небайдужий, відкритий, завжди напоготові допомогти, багато працює для добробуту кожного жителя Рівного, якому потрібна поміч у цей момент. Через це
я його і підтримую, адже якби таких громадських діячів було
більше, то і порядку було б теж більше”, – зазначає Федір
КАПУСТИНСЬКИЙ, ветеран АТО / ООС.

“Я ХОЧУ, АБИ ЛЮДИ
З ОПТИМІЗМОМ ДИВИЛИСЯ
В МАЙБУТНЄ”
Що ж надихає Олександра Нестерука так активно працювати? На це питання він відповів сам:
“Багато років поспіль у мене є заповітна мрія, аби рівняни
були найщасливішими, прагну для цього зробити якомога
більше добрих справ. Переконаний: у цьому світі без доброти жити неможливо! І хочу, аби місто Рівне було сучасним,
зручним, безпечним, по-справжньому європейським, яким
пишатиметься кожен його мешканець. А тому прагну підтримувати корисні ідеї, працювати на благо Рівного і рівнян,
адже хочу, аби люди з оптимізмом дивилися у майбутнє, розуміли, що є перспективи, мали надію на краще”.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА:

Нестерук Олександр Петрович, міський депутат
Рівного від фракції ВО “Батьківщина”.
Народився 2 травня 1969 року в селі Велика
Омеляна Рівненського району, у шкільні роки разом
з батьками переїхав до Рівного.
Освіта:
Після школи спочатку навчався у радіотехнічному училищі №9 при Радіозаводі, яке закінчив достроково і з “червоним” дипломом. У 2010 році
отримав вищу освіту у Київському національному
університеті внутрішніх справа. Отримав юридичну
спеціальність.
А за рік отримав диплом ще й Європейському
університету за спеціальністю “Економіка підприємств”.
28 лютого 2018 року в Національному університеті водного господарства та природокористування здобув кваліфікацію ступінь вищої освіти
“магістр”, спеціальність “право”, професійна кваліфікація “магістр права”.
Громадська діяльність:
Прийшов у політику у 2005 році. Вже у наступному році став депутатом Рівненської міської ради.
Ефективність роботи Олександра Петровича відзначили й мешканці Рівного – вже у 2010 році його
обрали депутатом за мажоритарним округом від ВО
“Батьківщина”.

“ЖИТТЯ НІЧОГО
НЕ ДАЄ ЛЮДИНІ БЕЗ ЇЇ
НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ”

Леоні д Волошин

Молодий та харизматичний, відповідальний та
щирий, професіонал, який завжди стоїть на захисті
інтересів людей... Це все про успішного адвоката та
управлінця Леоніда ВОЛОШИНА. А ще зовсім нещодавно цей молодий та харизматичний чоловік відзначив
свій день народження. Тож саме його ми запросили
до відвертої розмови на сторінках журналу “РІВНЯНИ”.
Про життя та роботу, пошук натхнення та принципи –
читайте…
– П’ятого жовтня ви відзначили свій день народження, з чим вас щиро вітаємо.
– Дякую і приємно, що саме цього разу мені випала честь
стати героєм публікації вашого видання.
– Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Ви молодий, але вже добре знаний адвокат. Скільки років працюєте?
– Свою діяльність у сфері права я розпочав у далекому
2005 році, зареєструвавшись підприємцем ще бувши на той
час студентом Національного університету “Острозька академія”. У 2012 році отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, а вже у 2015 році засноване
Адвокатське об’єднання “ВОЛОШИН і партнери”, що знаходиться у м. Рівне на вул. Лермонтова, 5В, яке також цьогоріч
відсвяткувало свою першу “п’ятірку”.
– Нам відомо, що свою адвокатську діяльність
ви завжди успішно поєднували з керівними посадами на підприємствах. Розкажіть про це детальніше.
– Так, наразі я дійсно одночасно є директором ТОВ
“Степанькурорт”, на яку мене запросили у 2018 році.
Напевно, багатьом відомо, що мінеральна вода Рівненщини
торгової марки “Степанська” містить аналогічний склад мінеральних вод світових курортів “Баден-Баден” та “Аахен”
(Німеччина), які знані цінними лікувальними властивостями. А ще у 2020 році я заснував власну дистрибуційну компанію ТОВ “ВЛС-ГРУП”.
– Вас називають “кризовим управлінцем” саме
у галузі виробництва й розливу мінеральної води
та просування на ринок. Чому?
– Навіть не знаю. Напевно, тому, що з 2008 року моя робота дійсно пов’язана з цією сферою і це мій вже другий проєкт з виробництва та розливу мінеральної води. Є ще одне
виробництво на Київщині, де допомагаю консультативно.
Четвертий проєкт “по воді” – на запуску. Видно, вода – це
моя стихія!
– Нині ж ви ще є кандидатом у депутати.
Балотуєтеся до міської ради?
– Ні, до обласної. Я є кандидатом до даного рівня ради
по округу №5 від м. Рівне (мікрорайони Боярка, Тинне,
Басів Кут, Пивзавод, Новий Двір, Центр, Щасливий) та смт
Квасилів. Вірю, що моя праця правозахисника для людей
буде гідно оцінена.
– Це, безумовно, важко поєднувати стільки
всього: і адвокатура, і керувати фірмами, а тепер
і політика. Як це вдається?
– Напевно, це у крові – мій дід був удостоєний звання
Повного Георгіївського кавалера. А взагалі життя нічого не
дає людині без її наполегливої праці, а тому я не дозволяю
собі бути пасивним та ігнорувати всі можливості та шанси,
які даються життям. А основне – я ніколи не задавався ціллю
“заробити”, вважаю, що така ціль ніколи не приведе до успіху. Я не можу “засиджуватися на місці” й рухатися по життю
в одному напрямку. Мені цікава реалізація різних проєктів,
і це мені допомагає відпочивати від рутинності та у становленні мене як особистості. Мене надихає бути корисним та

потрібним людям чи в якості правозахисника, чи в якості
управлінця, – цим і резюмується моя невеличка цінність як
людини у Всесвіті.
– Із соціальних мереж вбачається, що ваша копітка праця не залишається поза увагою, адже
нещодавно ви отримали відзнаки різних рівнів
та у різних сферах своєї роботи: у серпні 2020
року були нагороджені Почесною грамотою
Рівненської обласної державної адміністрації
за вагомий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
Рівненщини, вагомі трудові здобутки, високий
професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності
України. А раніше, у грудні 2019-го, отримали Подяку Національної асоціації адвокатів
України за сприяння розвитку та зміцнення адвокатури України, відданість професії, високий
професіоналізм, а також з нагоди святкування
професійного свята – Дня адвокатури України.
– Вважаю, що секрет будь-якого визнання полягає у наполегливій праці, яку кожен з нас робить на своєму місці,
у командній роботі колективу, постійному русі вперед та у
самовдосконаленні.
– Що надихає вас на нові звершення і проєкти?
– Я відновлююся у подорожах, і неважливо, чи це в межах
Рівненської області, України чи за кордоном.
– Зрозуміло, що настільними книгами в адвоката є кодекси, закони, а художню літературу читаєте? Які останні книги ви прочитали?
– Серед останніх прочитаних мною є книга Мирослава
Дочинця “Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-річного Андрія
Ворона – як жити довго в здоров’ї, щасті і радості”. Так-от,
там сказано: “Якби моя воля, я б до урядництва пускав тільки
молодих. За ними і старим жилося б легше. Бо нерідко молоді і розумніші, і чесніші, і добріші за нас”. Ця свого роду заповідь чи то порада, на мою думку, є актуальною для кожного
з нас, коли стоятимемо 25 жовтня на дільницях.
“З поганими законами й хорошими чиновниками цілком можна правити країною. Але
якщо чиновники погані, тоді не допоможуть
і найкращі закони”
Отто фон Бісмарк
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#ПОДАРУЙ_СВІТЛО:
У РІВНОМУ ПІДСВІТИЛИ ЩЕ
ДВІ ІСТОРИЧНІ СПОРУДИ

Т Р Е Б А Д І З Н АТ И С Я
“Нам важливо, аби Рівне було красивим містом. Аби кожен, хто проїжджає
поблизу, ще здалека бачив вогні та
світло обласного центру. Нам приємно, що ми змогли долучитися до крутої ініціативи Віталія Коваля. Хочеться,
щоб таких проєктів у місті було більше, – зазначив головний інженер
компанії “Рівнеавтошляхбуд” Павло
ЗАХАРЧУК, який допоміг реалізувати
проєкт підсвічення органного залу.
“Мене переповнюють емоції”, – ділиться враженнями директор музею
Олександр Булига. – Нам надзвичайно
приємно, що музей у переліку об’єктів,
які “засяяли”. Хоч споруда і знаходиться в центрі міста, але світла тут надзвичайно мало. Тому, хай буде світло!”.
“Наш проєкт набирає обертів. Це
вже третій об’єкт, який ми підсвітили.
Дякую благодійникам, які до цього долучаються. Моя мета – вивести Рівне з
темряви”, – сказав Віталій Коваль.

У Рівному набирає обертів проєкт “Подаруй світло” – ініціатива
чинного голови Рівненської ОДА
та кандидата на посаду міського
голови Рівного Віталія Коваля.
Суть проєкту полягає в підсвіченні культових та знакових споруд
міста, таких як театр, музей, собор
та інші. Після освітлення міської архітектури у планах Віталія
Коваля – перейти до підсвічення
вулиць, пішохідних переходів та
всіх темних куточків Рівного.
Цими вихідними у Рівному підсвітили одразу два фасади: в суботу засяяла
будівля органного залу, а у неділю –
краєзнавчого музею. Дійство, яке супроводжувалось камерним оркестром
Рівненської обласної філармонії, сподобалося рівнянам. Соціальні мережі
одразу почали заповнювати світлини
оновлених будівель.
Ініціатор та автор проєкту
“Подаруй світло” Віталій КОВАЛЬ
поділився враженнями від втілення
цього задуму:
“Я щасливий, що ми змогли настільки швидко втілити в життя проєкт
“Подаруй світло”. Приємно здивований тим, що, почувши про цю ідею,
люди самі почали цікавитися, як вони
можуть посприяти, допомогти з освітленням. Я бачу, що Рівне – це місто небайдужих людей. І пишаюся кожним
спільним проєктом у нашому місті. Ми
робимо це разом!” – підкреслив Віталій
Коваль.
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ЮРІЙ ВОЗНЮК: ВІДВЕРТО
ПРО ТЕ, ЩО ПОВ’ЯЗУЄ З ІГОРЕМ ПАЛИЦЕЮ ТА ЧОМУ
ЙДЕ В МЕРИ

літичну силу, від якої йтиме на вибори.
Довго обирали серед партій, які будуть
представлені на виборах, зупинилися
на політичній силі “ЗА МАЙБУТНЄ”. Я
цілком розділяю центристські погляди лідера партії “ЗА МАЙБУТНЄ” Ігоря
Палиці. Переконаний, що на першому місці в Україні має бути позиція
економічного прагматизму, не повинно бути маргінальних поглядів, які
роз’єднують Україну.
– ЩО ПОЄДНУЄ ВАС З ІГОРЕМ
ПАЛИЦЕЮ?
– Ми були колегами в VII-му скликанні Верховної Ради України, надалі вели
будівельні роботи з реконструкції нафтопереробного заводу в Кременчуку.
Мені імпонує його політична позиція
та ставлення до членів партії і ми перебуваємо з ним у постійній комунікації.
Приваблює – активність, професіоналізм, політичні погляди Ігоря Палиці, а
також велика жага до змін на краще в
Україні.

Місцеві вибори вже не за горами – 25 жовтня рівняни обиратимуть голову
об’єднаної територіальної громади. Простіше кажучи, за мера Рівного тепер голосуватиме і Квасилів. Яким буде майбутнє Рівного без Володимира
Хомка, який дванадцять років керував містом, чи зможе використовувати потенційний міський голова власні важелі впливу, і склад нової
Рівненської міської ради – хто у списках? Про це та більше ми поспілкувалися з кандидатом на посаду міського голови Рівного, народним депутатом України VII-VIII скликань Юрієм Вознюком.
Розмова видалася насиченою: незручні запитання та відверті відповіді
читайте нижче.
– ЮРІЙ ВОЗНЮК: ХТО ВІН? ЙОГО
СИЛЬНІ СТОРОНИ.
– Управлінець, політик з досвідом,
батько п’яти дітей, людина з високим
рівнем відповідальності, рівнянин, народний депутат України VII-VIII скликань, кандидат на посаду міського
голови Рівного. Напевно, нескромно
говорити про свої позитивні якості,
адже це мають сказати люди, які працюють зі мною, які близькі до мене.
Думаю, вони дали б більш об’єктивну
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характеристику моїй особі, якостям та
перевагам. Але, у свою чергу, скажу,
що я – максимально активний чоловік.
– ВИ БАЛОТУЄТЕСЯ НА ПОСАДУ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ РІВНОГО ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА МАЙБУТНЄ”. ЦЕ
НОВОСТВОРЕНА ПОЛІТИЧНА СИЛА.
ЧОМУ САМЕ ВОНА?
– На сьогодні виборча система така,
що кандидат на міського голову, кандидат в депутати має обрати для себе по-

– РІВНЯН ТУРБУЄ, ЩО РІВНЕНСЬКА
ТА
ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСТІ
ОБ’ЄДНАЮТЬСЯ У “ВЕЛИКУ ВОЛИНЬ”
І ЦЕНТРОМ СТАНЕ М.ЛУЦЬК. ЦЕ ПИТАННЯ ЦІКАВИТЬ МІСТЯН НЕ МЕНШЕ, НІЖ ВАШІ ВІДНОСИНИ З ІГОРЕМ
ПАЛИЦЕЮ. ПРОКОМЕНТУЙТЕ, БУДЬ
ЛАСКА.
– Однією з умов моєї співпраці з політичною силою “ЗА МАЙБУТНЄ” була
гарантія того, що цього процесу не відбудеться. Крім того, щоб я був вільний
у прийнятті рішень. Я не політичний
самогубець. Я – патріот свого рідного міста. При моєму керівництві місто
Рівне буде головним обласним центром України.
– ЯКЩО ІЗ ІГОРЕМ ПАЛИЦЕЮ ТА
МІФІЧНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ОБЛАСТЕЙ РОЗІБРАЛИСЯ, ТО ЯК З ПОЛІТСИЛОЮ “ЗА МАЙБУТНЄ”? ЧИ ВВАЖАЄТЕ
ВИ СПИСКИ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВІД ЦІЄЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ЧИСТИМИ ТА БЕЗ ОДІОЗНИХ ПЕРСОНАЖІВ?
– Ми підходили до формування
списків партії “ЗА МАЙБУТНЄ” виключно з точки зору професіоналізму та відсутності популізму людей, які йдуть з
нами. Ретельно вивчали кожного кандидата, ознайомлювалися з його життєвою позицією – у нас не має жодних
одіозних особистостей. Я йду в команді

Т Р Е Б А П РА Ц Ю ВАТ И

– ЗНАЄМО, ЩО ПЕРШИМ НОМЕРОМ У СПИСКУ ДЕПУТАТІВ ДО
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Є
ВОЛОДИМИР ХОМКО, АЛЕ НА ПО-

САДУ МЕРА ВІН НЕ ПРЕТЕНДУЄ.
ЯКИМ БУДЕ РІВНЕ БЕЗ ХОМКА, АЛЕ З
ВОЗНЮКОМ?
– Володимир Хомко керував містом дванадцять років. Звичайно, були
помилки, але якщо його тричі переобирали, то в значній мірі – це були
здобутки. Моє завдання як міського
голови – взяти всі найкращі напрацювання, його досвід та мудрість, додати
до цього свою молодість, креатив та
працелюбність і, звісно, вагомий досвід управлінця та політика. Без минулого – немає майбутнього. Рівне стане
якісно іншим! Мені важливий результат та успіх нашого рідного міста. Я
хочу, щоб через п’ять років люди не
пошкодували про свій вибір.
– ЦЕ ВАШ НЕ ПЕРШИЙ ПОХІД У ПОЛІТИКУ. ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 2020
ВІД 2010?
– У 2010 році, десять років тому,
я йшов кандидатом у депутати до
Рівненської міської ради – переміг.
Звичайно, досвіду тоді було мало, але

завжди було бажання працювати і
приносити людям позитивні зміни.
Напевне, люди побачили мою роботу,
якщо у 2012 та 2014 роках проголосували за мене, коли балотувався по моєму
рідному мажоритарному округу №153
у Верховну Раду України. Сьогодні амбіції та бажання працювати, як мінімум
не зменшились, а ось досвід та знання
на декілька щаблів стали вище.
– ЧАСТО МІСЬКІ ГОЛОВИ ВОЛОДІЮТЬ РІЗНИМИ РЕСУРСАМИ: ХТОСЬ
ВПЛИВОМ, ХТОСЬ ЗВ’ЯЗКАМИ, ФІНАНСАМИ, МЕДІА. ЧИ Є У ВАС ЯКІСЬ
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ І НАСКІЛЬКИ ВИ
ГОТОВІ НИМИ СКОРИСТАТИСЯ, ЩОБ
ЗМІНИТИ СИТУАЦІЮ В МІСТІ?
– Я буду користуватися усіма можливими механізмами для досягнення
успіху міста Рівне. Будь то ресурс, який
є у Києві – зв’язками, будь то можливість залучати інвестиції в місто Рівне.
Я використовуватиму усі можливі інструменти впливу. “Вижму” із себе усі
знання та зв’язки, щоб Рівне стало
максимально комфортним містом для
рівнян.
– ПИТАННЯ НЕ ПРО ПОЛІТИКУ.
РЕАКЦІЯ ВАШОЇ СІМ’Ї – ВИ ДВІЧІ
БУЛИ НАРДЕПОМ, НИНІ ЙДЕТЕ У
МЕРИ МІСТА. ЧИМ ВАЖЛИВА ПІДТРИМКА РОДИНИ?
– Як 2012, так і 2014 року, коли йшов
на вибори у Верховну Раду України,
сьогодні, коли балотуюся на посаду
міського голови, реакція моєї сім’ї була
досить напруженою. Звичайно, вони
хвилюються за мене, за непростий похід на високу посаду мера, але знаючи
мене – вони вірять. І це найкраща опора, яка сьогодні у мене є на цьому нелегкому виборчому шляху.
Анастасія Боднарська
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Передвиборна агітація

з мером міста Володимиром Хомком,
директором рівненського пивзаводу
“Рівень” Маріяном Годою, віце-президентом НК “Верес”, засновником компанії “Автоплюс” Андрієм Біланчуком,
директором
МПК
“Текстильник”
Анатолієм Чугуєвцем, директором фірми “ОВІС” Володимиром Федоровичем,
депутатом Рівненської міської ради
Андрієм Кузьмичем, підприємцем
Юрієм Романенком, членом наглядової ради НК “Верес” Іриною Теслюк, керівником КП “Міське об’єднання парків культури та відпочинку” Олексієм
Хмилецьким, дворазовою чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою
Чемпіонату світу з плавання Анною
Хлістуновою-Шарпар, і це далеко не
весь список. Це успішні особистості –
люди, які хочуть зробити в майбутньому Рівне якісним та європейським.
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РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ЗАСЯЯВ
У Рівному підсвітили краєзнавчий музей в рамках
проєкту “Подаруй світло”, ініціатором якого є Віталій
Коваль. Це вже третя культова споруда міста, яка засяяла вогнями. Цього разу завдяки меценатам Олексію
Яницькому, Євгенію Савчуку та Юрію Чабораю музей
тепер з підсвіткою.
Десятки рівнян прийшли того вечора, 4 жовтня, поглянути на дивовижне дійство. Воно супроводжувалося концертом Рівненської обласної філармонії.
– Ці стіни краєзнавчого музею пам'ятають історію, а ми
з вами творимо її сьогоднішніми діями. Тож мені дуже приємно і почесно підтримати проєкт Віталія Коваля та подарувати світло нашому музею, який є однією з родзинок нашого міста, – говорить Олексій ЯНИЦЬКИЙ. – Усім вам хочу
побажати, щоб ви самі несли світло у власних серцях. Адже
можна довго проклинати темряву, а можна запалити свічку.
До слова, за таку підсвітку краєзнавчий музей витрачатиме в день лише 7,51 гривні. Усі ліхтарі енергозберігальні. Це
дозволить архітектурним будівлям залишатися привабливими для рівнян та гостей міста у темну пору доби. При цьому
економити енергоресурси та кошти.
Варто наголосити, що підсвітка органного залу, драматичного театру чи музею не забрала жодної копійки з державного бюджету. Акція #Подаруй_світло втілюється спільно з соціально відповідальним бізнесом. Адже Рівне – це ми!
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Святослав
СТЕЛЬМАЩУК:

«СИЛЬНЕ МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ – СПІЛЬНА
ІДЕЯ ПАРТІЇ «РІВНЕ РАЗОМ»

Т Р Е Б А П РА Ц Ю ВАТ И
Новий склад Рівненської міської
ради буде визначено на місцевих
виборах 25 жовтня. Партії вже провели з'їзди та оголосили списки з
іменами своїх кандидатів у депутати. В одних списках є абсолютно
нові політичні обличчя, в інших –
виключно старі, а у третіх – і
перші, і другі. Серед кандидатів у
депутати від місцевої політичної
сили "Рівне Разом" чимало нових
прізвищ, однак є й досвідчені
політики. Один із таких – нині діючий депутат Рівнеради Святослав
СТЕЛЬМАЩУК. Чи не кожен виборець його округу знає свого депутата, адже йому вдалося вирішити
чимало проблем жителів мікрорайону “Ювілейний”. Сам же політик
розповідає, що звик працювати
на результат та прагне наведення ладу не лише на окрузі, а й у
всьому місті, тому далі вирішив
рухатися із місцевою політичною
силою “Рівне Разом”, адже поділяє
її програму.

РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Я завжди був активним мешканцем
свого рідного міста, і надалі прагну
бути корисним йому. А щоб справді
бути таким, потрібно вирішувати чимало проблем. Так склалося, що у статусі депутата ти маєш більші важелі
впливу, ніж пересічний мешканець чи
громадський активіст. Нині ж, з огляду
на все зроблене на окрузі, є бажання

продовжити роботу в раді, оскільки
бачу позитивні зміни, але водночас
розумію, що є питання, які, у зв’язку
з бюрократичними процедурами, за
одну каденцію ще не встиг втілити в
життя. А оскільки звик працювати на
результат, то прагну завершити розпочате.

ПОТУЖНА
КОМАНДА РІВНЯН
Я поділяю погляди партії “Рівне
Разом”. Ця політична сила єдина, яка
дала можливість нам сформувати
свою команду, а не йти вже з готовим
списком, що не скажеш про інші партії,
де вже були готові списки з людьми,
які керують містом протягом останніх
років. Кандидати від політичної партії
“Рівне Разом” – це люди різного роду
діяльності, які мають різний досвід, але
усіх нас об’єднує спільна ідея – сильне
місцеве самоврядування, захист прав
та інтересів містян, наведення ладу
у рідному для нас усіх місті Рівному.
Наша команда – це рівняни, які не
виконуватимуть вказівки олігархів та
київських керівників, як це є в інших
партіях.

РІВНЕ НАШИХ МРІЙ
Право кожного із нас – жити у комфортному та безпечному місті. А відтак, завдання керівництва міста – забезпечити це право. І програма партії

“Рівне Разом” – це чіткий та прозорий
план дій щодо розвитку Рівного, яка
складається із 9 основних кроків, першим з яких має бути “підготовка міста
до змін”. Це означає, що необхідно
провести публічний аудит комунальних підприємств, розробити стратегію
“Рівному – максимальний бюджет”, накласти мораторій на хаотичну забудову, створити Єдиний контактний центр
для оперативного реагування на звернення рівнян. Наступні 8 кроків – це
розвиток міста у таких напрямках:
Рівне Економічне, Рівне Господарське,
Рівне Безпечне, Рівне Комфортне,
Рівне Здорове, Рівне Культурне, Рівне
Спортивне, Рівне Екологічне. Тобто,
це залучення інвесторів та бізнесу до
розв’язання важливих соціальних проблем міста, реконструкція та забезпечення функціонування водозливної системи міста, якісні зміни у схемі
руху транспорту, прокладання велодоріжок, встановлення додаткових
світлофорів, освітлення пішохідних
переходів, збільшення зелених зон
відпочинку, дитячих та спортивних
майданчиків, кількості паркувальних
місць для автомобілів, закупівля сучасного медичного обладнання, дієві програми підтримки спортивних команд і
спортсменів Рівного, очищення озера
Басів Кут та річки Устя, приведення
до ладу парків та скверів Рівного. І це
лише невелика частина програми партії.
*Передвиборна агітація
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Іван ІВАНОВ: "РОЗВИТОК ГРОМАДИ – ЦЕ
НАСАМПЕРЕД СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ
УМОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО БІЗНЕСУ"
– це насамперед енергія, потенціал, креативність. Водночас
люди не мають часу, аби вічно чекати на обіцяні їм зміни.
Уже багато років нам обіцяють поліпшення життя, але соціальне й фінансове благополуччя населення залишається на
тому ж таки рівні або ще й нижчому. У той час, як розвинуті
країни глобалізуються світовою економікою, рівень вітчизняної економіки падає. І мова навіть не про великий бізнес.
Вагомою складовою вітчизняної економіки є саме малий і
середній бізнес. Саме його представники беруть на себе
роль фінансових донорів, благодійників під час розв’язання
проблем на локальному рівні. Ніхто з Києва не їхатиме до
Гощі чи Садового, аби працювати задля розвитку громад. Я
ж, самостійно ставши на ноги в цьому житті, вирішив повернутися на малу батьківщину. Я підсвідомо відчуваю потребу
віддати належне землі, де я народився, де знайшли вічний
спочинок мої батьки. Для когось це може видатись дивацтвом. Для мене ж це – виконання синівського обов’язку.

За плечима вихідця із Садового Івана ІВАНОВА доволі
непростий та сповнений напруженою професійною діяльність трудовий шлях. Свої перші кроки на професійній стезі він робив, працюючи в органах внутрішніх справ. Далі
була робота в органах прокуратури, Київській обласній та
Бориспільській митницях Державної митної служи України,
Службі безпеки України в м. Києві.
Під час перебування в столиці Іван Іванов доволі часто навідувався на малу батьківщину, особливо до села Садового,
в якому виріс і де поховані його батьки. А 2017 року Іван
Іванович повернувся на Рівненщину й виконував обов’язки
начальника Рівненської митниці ДФС. Після рефорування
митниці, у травні 2020 року, він обійняв посаду першого заступника начальника Поліської митниці Держмитсужби.
Як досвідчений юрист і фахівець митної служби Іван
Іванов добре знає особливості нашого регіону, динаміку
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, проблеми малого й середнього підприємництва, великого бізнесу. А ще добре
знає та розуміє проблеми мешканців сіл району, адже й сам
виріс та сформувався як особистість у селі.
Сьогодні ми бесідуємо з Іваном Івановичем про його рішення йти в політику й присвятити певний час свого життя
розв’язанню проблем громад нашого району й області.
– ІВАНЕ ІВАНОВИЧУ, У РІВНОМУ ВИ ВЖЕ ДАВНО ВІДОМІ ЯК ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ, ПРЕДСТАВНИК КЕРІВНОГО СКЛАДУ ПОЛІСЬКОЇ МИТНИЦІ. ЗВІДКИ БАЖАННЯ ПОВ’ЯЗАТИ ЖИТТЯ З ПОЛІТИКОЮ?
– Не так бажання, як потреба. Не секрет, що нинішня політична еліта – це здебільшого люди, котрі роблять свої перші кроки на цій ниві. І з одного боку це добре, адже молодь
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– П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ ВИ ВЖЕ БАЛОТУВАЛИСЯ В ДЕПУТАТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, А ОТЖЕ ДЕКЛАРУВАЛИ ПЕВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД СВОЇМИ ВИБОРЦЯМИ.
ЯКЩО НЕ ПОМИЛЯЮСЬ, ТОДІ ПАРТІЇ ЗАБРАКЛО ВСЬОГО
32 ГОЛОСИ, АБИ ПРОЙТИ В ОБЛРАДУ. ЧИ ВИКОНАЛИ ВИ
ДАНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВИБОРЧИХ ГОНОК ОБІЦЯНКИ?
– Ніколи не обіцяю того, що не можу виконати. Порожні
слова звучать дуже голосно, але залишають по собі неприємний присмак свідомої облуди. Тому обіцяю лише те, що
мені справді під силу зробити.
Відповідаючи на ваше запитання, можу розказати про
один випадок із мого життя, який, власне, стосується саме передвиборчих обіцянок. Одна з них – допомога в будівництві
душової та сауни на спортивному майданчику Бугринського
ліцею. Перед виборами ми зустрічалися з директором ліцею
Степаном Сондаком і він попросив допомогти йому в цьому
ділі. Зваживши на важливість такої ідеї для комфорту місцевих спортсменів, я пообіцяв свою допомогу. До виборів мені
не вдалось це зробити, але ж після них життя не закінчується. І уявіть собі здивування Степана Сондака, коли я знову
приїхав до нього вже після виборів, але не з порожніми руками, а з будівельними матеріалами.
Таких прикладів є чимало, але чи варто нині про них
згадувати? Скажу лише, що останні 10 років мої думки були
спрямовані на розвиток і лобіювання інтересів району на
різних рівнях – від обласного до столичного.
– ЯКУ З ОБІЦЯНОК БУЛО ВИКОНАТИ НАЙСКЛАДНІШЕ?
– Ту, яка обійшлася найдорожче (усміхається. – І. П.). І я
не жартую. Це справді так. А мова йде про славнозвісну дорогу Тучин-Садове. Роботи над проєктом будівництва розпочались ще 2013 року. Сільська рада доклала всіх зусиль,
аби зі свого скудного бюджету виділити частину коштів на
проєктно-кошторисну документацію. Решту грошей надала
районна рада. Усе складалося добре, і ми були переконані,
що вже наступного року розпочнуться ремонтні роботи.
На жаль, ситуація в Україні внесла свої корективи в поточні
плани й кошти, закладені в державному бюджеті на будівництво дороги, були спрямовані на забезпечення військових.
Для того, аби мрія садівчан здійснилась, знадобилось довгих сім років. Упродовж цього часу я не випускав це питання з поля зору, і врешті мої односельці мають нову дорогу.

Т Р Е Б А П РА Ц Ю ВАТ И
– НЕ МОЖУ ОМИНУТИ Й ФУТБОЛЬНУ ТЕМУ. ВИ – ПРЕЗИДЕНТ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ, А НЕЩОДАВНО
ВЗЯЛИ ПІД ОПІКУ ЩЕ Й ФУТБОЛЬНУ ДІВЧАЧУ КОМАНДУ "ГОЩАНОЧКА". ЧИ ПЛАНУЄТЕ Й НАДАЛІ ФІНАНСОВО
ПІДТРИМУВАТИ ЦІ ПРОЄКТИ?
– Не можна людям дати надію, а згодом зруйнувати їхню
мрію. І футболісти, і юні футболістки розраховують на мою
підтримку, і я не маю права підвести їх. Тому поки це буде в
моїх силах, я робитиму все можливе для розвитку футбольного життя краю та місцевих футбольних команд.
Щодо дівочої команди "Гощаночка", то це загалом окрема
тема для розмови. Ці дівчата викликали величезний фурор
на чемпіонаті України, в якому вони вперше брали участь.
Уперше! А з яким результатом повернулися? Бронзові призери України! Я пишаюся ними й, звісно, гарантую свою підтримку.
Бесідувала Соломія КНЯЖИНСЬКА

– ПРАКТИЧНО ПІД ВИБОРИ НА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ОРБІТІ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ НОВІ ПАРТІЇ, СТАНОВЛЕННЯ
ЯКИХ ПІДКРІПЛЕНО ВЕЛИЧЕЗНИМИ ФІНАНСОВИМИ ВЛИВАННЯМИ. ЧИ Є ВОНИ ДОСТАТНЬО ПОТУЖНИМИ КОНКУРЕНТАМИ ВЖЕ ВІДОМИМ ПАРТІЯМ?
– Доречне запитання. Я скажу так. Найцікавіше те, що
нові партії та лідери з’явились буквально за два місяці до
місцевих виборів. З 2015 року про них ніхто не чув і вони
не зробили нічого конкретного для Гощанщини. Для себе –
можливо. Сьогодні вони стають благодійниками, меценатами, організаторами футбольних проєктів, розповідають, як
вони ремонтують дороги за бюджетні кошти, допомагають
освітянам, медикам тощо.
Я не піарю своєї роботи в соцмережах. Мені важливо
підтримати та допомогти людям, які дійсно цього потребують. Як от Оксана Поліщук із Тучина, якій ми організували
лікування й операцію на нирці, яку пересадили. Випадок
одиничний, але його результат – урятоване життя молодої
дівчини.
– ЯК У ЦІЙ ПЕРЕДВИБОРЧІЙ АГІТАЦІЙНІЙ ГОНЦІ ЛЮДЯМ ВІДСІЯТИ ЗЕРНО ВІД ПОЛОВИ Й ЗРОБИТИ ВИБІР НЕ
НА КОРИСТЬ ПЕВНОЇ ПАРТІЇ ЧИ ДЕПУТАТА, А НА СВОЮ КОРИСТЬ? ТОБТО ЩОБ НАДАЛІ ГОЛОСИ ВИБОРЦІВ ТРАНСФОРМУВАЛИСЯ В РЕАЛЬНЕ ДОБРО ДЛЯ ГРОМАДИ.
– Почати думати й не марнувати свій голос на розкручені
бренди, технічних кандидатів, які не мають бажання особисто долучатися до розв’язання проблем громад, а лише відтягують голоси виборців на користь інших кандидатів.
Місцеві вибори-2020 складні та особливі. Від вибору
людей залежить майбутнє громад. Це потрібно усвідомлювати. Скажімо, у Гощі на посаду селищного голови від
нашої команди балотується професійний управлінець,
менеджер багатьох футбольних команд району й мій друг
Юрій Буркалець. Познайомились ми з ним близько п’яти
років тому під час матчу чемпіонату області з футболу між
ФК "Садове" й командою "Вельбівне". Матч проходив у селі
Садовому. Відтоді ми разом плідно співпрацюємо, допомагаємо вирішувати окремі проблемні питання практично всіх
галузей району та окремих людей. Особисто для мене Юрій
Буркалець є гарантом і водночас мотиватором для залучення інвестицій у громади Гощанської ОТГ. Про завдання та
плани розвитку громади ми розкажемо згодом.

ДВА РОКИ РОБИЛИ ДОКУМЕНТИ,
А ДОРОГУ – ДВА МІСЯЦІ
Мрія людей про нову дорогу до Садового практично
була утопією. Їх годували обіцянками десятки років. Я ж
працюю сільським головою вже 18 років. І завжди, коли
до нас приїжджали керівники різних рівнів, зокрема й з
обласної держадміністрації, то першим проблемним питанням було будівництво дороги, а другим – будівництво
газопроводу. Газопровід проклали вже давно, а дорога
так і залишалася лише в мріях.
Перша надія на будівництво нової дороги з’явилась у
2013 році. Тоді голова РДА Геннадій Владичук пообіцяв,
що всі кошти, які будуть виділятися на капітальне будівництво, спрямовуватимуться на ремонт цієї дороги. Але
сталося те, що сталося, – в Україні почалася війна й ніякої
мови про кошти на капітальне будівництво не було.
Загалом будівництвом цієї дороги мешканці Садового
зобов’язані нашому односельцеві Івану Іванову. Він загорівся ідеєю ремонту дороги до його рідного села та робив
усе можливе для цього. Документацію під його опікуванням почали виготовляти ще 2015 року. Спочатку зробили одну. Не пройшла експертизи. 2018 року відновили її,
унесли корективи. Вартість проєктної документації становила майже 170 тис. грн. З них 50 тис. грн на умовах спільного фінансування – гроші сільського бюджету, а решта
коштів – з районного бюджету. Складний то був процес.
Два останні роки пішли на її виготовлення, експертизу.
Але навіть коли щебінь почали вже возити, то люди ще
не вірили в те, що дорога буде. І от нарешті ця утопічна
мрія садівчан таки здійснилась.
Валерій ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ,
Садівський сільський голова
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ЖИТТЯ –
У МИТТЄВОСТЯХ,
СМАК – У ДЕТАЛЯХ
Галина
Кухтій
M

Т Р Е Б А Д І З Н АТ И С Я
Вона – успішна бізнеследі, щаслива дружина і
любляча мама. А ще комунікабельна та красива жінка,
стримана у своїх словах та цілеспрямована у вчинках. Власниця ресторану модернової кухні “БарМаки”
Галина КУХТІЙ у відвертому інтерв’ю для журналу
“РІВНЯНИ” розповіла про ідею створення закладу, його
місію та цінності.
– Чимало наших мрій родом з дитинства.
Скажіть, ви колись мріяли про те, щоб стати
власницею одного з кращих ресторанів нашого
міста?
– Насправді я ще з дитинства була цілеспрямованою, активною і думала про власний бізнес. Але я не з мрійливих
особистостей, тож сказати, що вимріяла ресторан, не можу.
Натомість завжди знала, що треба ставити цілі та рухатися
до них. І лише завдяки щоденній праці можна отримати відмінні результати.
– Виходить, що життя саме розставляє крапки
над “і” та обирає для нас шлях. Чи не так?
– Я переконалася на власному досвіді, що “ніколи не варто говорити ніколи”. Адже зарікалася, що до 25 років точно
не вийду заміж. Спочатку кар’єра, а далі все інше. А вийшло
так, що я зустріла свого чоловіка рано і вийшла за нього заміж у 18 років. Зараз ми виховуємо трьох прекрасних дітей
шести, п’ятнадцяти та сімнадцяти років і я впевнена, що часто згори краще знають, що нам потрібно.
– Як мамі трьох дітей вдалося так блискуче втілити ідею ресторану модернової української кухні? З чого бере початок ідея створення закладу?
– Насправді все просто і складно водночас. У нас було
приміщення, в яке, на нашу думку, ідеально вписався б ресторан. Ми тривалий час думали, яка ж це має бути кухня і
як розкрити унікальність страв. Зупинилися саме на українській кухні, адже мало знати рецепти, мати ідеї, потрібно ще
й використовувати відбірні продукти, щоб мати найкращий
результат. Завжди є змога обирати якісні та свіжі локальні
продукти, а для італійської кухні, в ідеалі, нам потрібно було
б робити закупи за кордоном. Тому наші страви готуються з
відбірних продуктів, які доставляються 4-5 разів на тиждень
від перевірених місцевих постачальників. Для того, щоб
створити новий смаковий досвід, ми поєднуємо автентичні
рецепти, нові технології та авторський підхід. Завдяки цьому маємо змогу готувати гостям унікальні страви з-під ножа.
– Знаєте, що коли ми говоримо “українська кухня”, то відразу асоціативний ряд: борщ, вареники,
голубці… Важка та досить жирна їжа, як вдалося
перебороти цей стереотип?
– Колись уся їжа була такою, адже люди інакше харчувалися й умови праці були іншими. Зараз же ми показуємо переосмислення традиційних страв без надлишкового вмісту
жиру. Ми трансформуємо автентичні рецепти, яких більше
не зустрінеш в інших закладах.
– А як народилася назва ресторану? Довго пропрацьовували варіанти?
– Так, ми прокидалися й засинали з думками про те, яку
назву повинен мати наш ресторан. А далі все сталося само
собою: все починалось з Бармацьких пагорбів, які щороку вкриті квітучими маками та просто заворожують око.

Колись вони привернули й мою увагу. В той момент, коли я
була у роздумах, за вікнами так і червоніли маки. Саме вони
знайшли своє відображення в імені та логотипі ресторану,
де переплетені три квітки маку. Квітка маку – це один з основних українських символів, який говорить про пам’ять поколінь. Тут є маковий цвіт і маковий плід. Найбільша макова квітка символізує сучасність і наш час. Вона наповнена
кольором і життям. Наступна маківка – та, що символізує
погляд з глибини поколінь і досвід. Плід квітки символізує
переродження і “засівання майбутніх поколінь”. В логотипі
присутні й насінини – те, що проросте в новому часі.
– Виходячи з цього, як можете сформулювати
місію ресторану “БарМаки”?
– Наше гасло: “Життя – у миттєвостях, смак – у деталях”.
А місія ресторану – зберегти код національної культури та
доповнити етнічну історію новими, трансформованими смаками. Минають роки, а моя команда не покладаючи рук виконує нашу місію – творить нові смаки через призму минулого досвіду. Шеф ресторану, Олександр, вважає, що їжа має
бути легкою, надавати ситості, але не обтяжувати. Завдяки
його рецептам гості можуть відчути себе як вдома, куштуючи рідну українську кухню і насолоджуючись довершеністю
її смаків.
– Назвіть хоча б кілька страв, на які гостям точно варто звернути увагу у вашому меню?
– В меню ви знайдете старовинні рецепти, приготовані по-новому. Окремої уваги заслуговують такі страви, як
“Заібуриха”, “Поліська Азія”, “Чебуреки кримськотатарські”
“Вареники з коропом”, “Ковбаска Волинська”, “Качка з кускусом”, “Язиката Феська”. Є у нас і класика української кухні –
страви, що передаються з покоління в покоління: бограч,
банош, червоний борщ з пампушками, сало з часником на
скибці чорного хліба.
– Для роботи ресторану на максимально високому рівні повинен бути колектив, який “горить”
цією ідеєю. Вам вдалося зібрати таких людей?
– У нашому колективі кожен є дуже важливою його складовою. Немає ієрархії та чіткого поділу на тих, хто підпорядковується, і тих, хто ставить задачі. Колектив ресторану
“БарМаки” – це живий організм, де люди мотивовані, креативні, прагнуть до саморозвитку та націлені на результат.
Вірю, що мені вдалося об'єднати людей навколо нашої ідеї,
що вони приходять на роботу з радістю, а йдуть з ресторану
із гордістю.
Бармацький колектив любить і поважає кожного нашого
гостя, тож ми чекаємо саме на вас! Нам є чим здивувати!
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Сергій МУСЕВИЧ:
"МАЄМО ЗУПИНИТИ НАСАДЖУВАННЯ
ІНОРОДНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД БРЕНДОМ
СИТОЇ ЄВРОПИ”
Сергій МУСЕВИЧ – відомий на Рівненщині правозахисник, релігійний проповідник. Захист сімейних цінностей загалом та інституту сім’ї зокрема – те, на чому
базується частина професійної діяльності нашого співрозмовника. У відвертій розмові з Сергієм Мусевичем.
– НА ПОЧАТКУ 2020 РОКУ ШПАЛЬТИ МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ І НЕ ЛИШЕ РЯСНІЛИ ЗАГОЛОВКОМ “ПРОПОВІДНИК
З РІВНЕНЩИНИ НАКЛИКАЄ “БОЖИЙ ГНІВ І СУД” НА МІНІСТРА ОСВІТИ УКРАЇНИ”. ЧИМ ВАМ ТАК “НАСОЛИЛА” ТОДІ
ГАННА НОВОСАД?
– Я вам навіть слово у слово можу процитувати свій тодішній пост у соцмережах: “Закликаю Божий гнів та суд на
міністра освіти України Ганну Новосад. Обійнявши посаду
МОУ, вона відразу ліквідувала шкільну програму “Основа
родини”, а на днях заявила, що має намір зробити все
можливе для того, щоб українська школа стала гендерно
нейтральним середовищем. Теми ЛГБТ та гомосексуалізму мають стати частиною шкільної освіти. Як громадянин,
чоловік, батько, служитель заявляю, що це свідомий злочин проти суспільства та виклик, кинутий Творцю стосовно
Задуму Божого – сім’я”.
Що я сказав тоді не так? Розумію, що фінансові позики та
умови, які ставить перед Україною МВФ, потрібно виконувати й позичене повертати. Але не ціною споконвічних цінностей, закладених Творцем. Я вам навіть більше відповім
відносно цієї теми. Мав нагальну потребу відвідати друзів
у Німеччині. І що ви думаєте? Мені було відмовлено у в’їзді
до цієї країни. Як людині, яка є “нетерпимою до сексуальних
меншин”.
Втім, таку реакцію я якось переживу. А коли ідеї з проведення ЛГБТ-парадів почали переносити в обласні центри
України, у тому числі й у рідне Рівне... Ну… Просто несила
було терпіти. Наші діти нам цього просто не пробачили би. З
цієї причини і було проведено за моєї участі низку зустрічей,
аби запровадити у Рівному марш в захист сімейних ціннос-

тей. І ви, гадаю, пам’ятаєте, скільки рівнян вийшли тоді на
цю акцію. Причому, це було абсолютно добровільно. Про
що це говорить? Пропаганда ЛГБТ. Так. Саме пропаганда – у
Рівному не пройде. Бо це нам чуже і не потрібно ламати цінності сотень тисяч людей через коліно.
– ГАРАЗД. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ ВАРТО ХРИСТИЯНАМ
ІТИ В ПОЛІТИКУ?
– У політиці є представники, які не декларативно, а у повсякденному житті сповідують євангельські принципи: на
виробництві, у сімейному колі, під час спілкування з людьми і… в політиці. Бо бути переконаним християнином – це
насамперед стиль життя. І саме це їх привело до великих
успіхів у кар’єрі. Приміром, народний депутат Віктор Мялик.
Людина, яку знають сьогодні всі. Повірте, він став успішним
не по тій причині, що народився у краї, де видобувають сонячне каміння. Сирота. Натомість сьогодні – батько десятьох дітей. Віктор, ще не маючи мандат народного депутата,
розгорнув надзвичайно активну роботу на своєму окрузі. І
люди це бачать, цінують, дякують та підтримують. Бо в основі своєї роботи у такого нардепа закладена любов до ближнього. Тому мені надзвичайно приємно бути у команді таких
людей. Бо ми мислимо однаково стосовно розвитку України
та захисту її споконвічних цінностей.
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з досвідом, адже, що ще треба, аби спокійно, без політичних
викриків та популістських заяв вдихнути у Рівне молодої та
свіжої енергії, зберігши та примноживши набуте попередньою командою?
– ЧИ ЗГОДНІ ВИ З ТЕЗОЮ, ЩО ВОЛИНЬ ТА РІВНЕНЩИНА
МОЖУТЬ БУТИ ПРИКЛАДОМ САМООРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ?
– Моє коріння з селища Олика, що на Волині. У нас прекрасний край, чудові працьовиті люди. До речі, дуже схожі
ментально та духовно. Ми справді здатні навести порядок
на своїй землі самостійно. І ми це, здається, вже довели і
продовжуємо доводити. Втім, не так як хотілось би. Так.
Волинь та Рівненщина сьогодні виглядають значно заможнішими, аніж інші області України. Ми маємо непогані дороги. Роботи у цьому напрямку тривають далі. Вздовж автомагістралі нас проводжають ошатні будинки, ресторани,
готельні комплекси. Але потрібно розуміти, що левова частка набутого сьогодні нашими областями – результат важкої
праці наших земляків-заробітчан. А хотілось би, щоб вони
могли реалізуватись у себе вдома.
Солідарний з тим, що місцевим радам потрібно надати
більше повноважень на місцях. Адже нам видніше – що для
нас є пріоритетнішим і на що, насамперед, витрачати зароблені кошти.
– ДЯКУЮ ЗА РОЗМОВУ.

– ЗАРАЗ ЯКРАЗ ПЕРІОД “ПЕРЕДВИБОРНОЇ ГОНКИ”. ЯКІ
ЛЮДИ МАЮТЬ ПРИЙТИ ДО ВЛАДИ?
– Я вболіваю за майбутнє рідного краю сьогодні. Я хотів
би, аби ним керували професіонали, кожен у своїй галузі. Не
думаю, що рівнянам було би до вподоби, що їхнім містом
управляв очільник, який не знає і не хоче знати проблем
містян. А посада ця йому потрібна як кар’єрний трамплін у
своїй політичній драбині. Варто обирати достойних людей
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Ігор ЯСЕНЮК: “МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ –

В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРАГМАТИЗМІ”
Маски зірвані. Усі карти розкриті. Новостворена політична партія “За майбутнє” вже представила українській громаді свою команду. Не винятком стала і
Рівненщина. По області добігає кінця робота з відкриття партійних осередків на місцях. Паралельно “За
майбутнє” вже включилась в активну фазу передвиборчих перегонів. Серед рівненської команди досить
багато відомих та успішних особистостей: підприємці,
аграрії, викладачі вищих навчальних закладів, волонтери, депутати місцевих рад минулих скликань, лікарі,
зрештою, народні депутати та очільники міст і селищ.

Втім, чим приваблює усіх цих людей новостворена сила?
Що стоїть за яскравою вивіскою? Які принципи сповідує
та який порядок денний пропонує винести на розгляд виборцю? Про це нам розповів очільник Рівненської обласної організації політичної партії “За майбутнє” Ігор
ЯСЕНЮК.
– ВИ УСПІШНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ. ІСНУЄ ДЕКІЛЬКА ПРИЧИН, ДЛЯ ЧОГО ЛЮДИ БІЗНЕСУ ЙДУТЬ У ПОЛІТИКУ:
ЗАХИСТ ВЛАСНИХ БІЗНЕС-ІНТЕРЕСІВ, НАМАГАННЯ ПОДІЛИТИСЬ НАБУТИМ ДОСВІДОМ З ОДНОДУМЦЯМИ НА
ШИРОКОМУ ДИСКУСІЙНОМУ МАЙДАНЧИКУ, БАЖАННІ
ЗМІНИТИ ТА РОЗВ’ЯЗАТИ НАБОЛІЛІ ТА НАКОПИЧЕНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ РОЗВИВАТИСЬ ТА ПРАЦЮВАТИ
БІЗНЕСУ НА МІСЦЯХ. ВАШ ВАРІАНТ ЯКИЙ?
– Знаєте, практично всі з перерахованих вами варіантів
мають місце бути у моєму рішенні піти у велику політику.
Однак, є чимало інших чинників, і вони значно ширші та лежать у площині майбутнього країни в принципі, намаганні
знайти той фатальний поворот, в якому ми всі звернули не
туди. Адже не є секретом, що практично кожна з політичних
сил у своїх передвиборчих програмах обіцяє ключові для
розвитку економіки тези: збільшення робочих місць, низькі
податки, доступні кредити, європейський рівень життя. А я
завжди цікавився у таких “агітаторів”: “Як?”, “В який спосіб?”.
Відповіді були, повірте, або популістичними, або просто не
зовсім реальними для втілення: написали у програмі, бо так
треба.
Саме в політичній партії “За майбутнє” я знайшов тих однодумців, які, як то кажуть, “на запчастини” розклали при-
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чини й наслідки політичної та економічної ситуації, в якій ми
зараз з вами всі опинилися. Окрім того, пропонують власний план виходу з цього становища, назвавши його “економічним прагматизмом”. І це не може не тішити.
– ЩО ВИ НАЗИВАЄТЕ ЕКОНОМІЧНИМ ПРАГМАТИЗМОМ?
– Політична партія “За майбутнє” є центристською силою,
яка створена заради покращення добробуту людей, незалежно від віросповідання, національності, світоглядних орієнтирів тощо. Ми повинні захистити українське. Не тільки
мову, не тільки територію, не тільки вишиванку, не тільки
віру, не тільки пісню… ні! Ми повинні захистити економіку.
Я згідний з нашим лідером Ігорем Петровичем Палицею, це
нам навмисне насаджують для того, щоб ми не думали про
економіку. Ми повинні з вами розуміти одне: всі, хто проживають в нашій країні – українці, незалежно від того, яка
в них національність і де вони народилися. Нам сьогодні
вбили в голову, що Україна просто не здатна прожити без
позик Міжнародного валютного фонду. Як результат, наша
економіка роками працює не на покращення економічного
клімату у своїй державі, а йде на поводу тих умов, які виставили нам десь у Європі. Звідси й неможливість перегляду
системи оподаткування, найнижча заробітна плата у Європі
та, як результат, наші найкращі фахівці залишають власну
країну у пошуках кращої долі. Ми кажемо “Досить!” Так, позичати потрібно, але на умовах власних національних інтересів. У протилежному випадку Україна перетвориться на
сировинний придаток Європи, а не на самодостатню суверенну державу. Нам сьогодні вже намагаються поставити
під сумнів сповідування наших споконвічних цінностей, як
інститут сім’ї. Це неприпустимо! Цьому потрібно протидіяти!
Тому я тут, я в цій команді. І тут, як ви бачите, ситуація виходить далеко за межі захисту бізнесу, як ви зазначили. Тут
вже варто говорити про захист України в цілому, через сильну економіку, відкинувши всі чвари та теми, що роз’єднують
суспільство сьогодні.
– ВИ ЗАРАЗ ГОВОРИТЕ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ. АЛЕ У
НАС ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД. ЯКИЙ ЗВ'ЯЗОК МАЮТЬ
ОЗВУЧЕНІ ВАМИ ПРОБЛЕМИ З СИТУАЦІЄЮ, ЯКУ МАЄМО
НА МІСЦЯХ?
– Вплив на велику політику розпочинається саме з місцевих виборів. Тим паче нинішніх. Де ми будемо обирати голів
ОТГ, за новим виборчим законодавством. Тому, ми свідомі
того, що саме сильні місцеві громади, здатні вирішувати свої
проблеми на місцях без втручання Києва – це і є першими
кроками до покращення та оздоровлення як української
економіки в цілому, так і до збільшення рівня добробуту наших громадян. Ми хочемо передати владу на місця. Тому,
що сьогодні в ОТГ має перейти вся земля після виборів.
Саме об’єднані громади мають розпоряджатися своєю землею. За якою ціною здавати в оренду, кому здавати в оренду, або самим обробляти. Сьогодні в авральній швидкості
держава розподіляє цю землю, роздає в оренду на 49 років
своїм компаніям, роздає в п’ять разів дешевше, ніж коштує
сьогодні ця земля на ринку, для того, щоб тільки максимально набити кишені, аби земля не потрапила в ОТГ. Ми маємо
це зупинити. І зупинити це ми зможемо, в тому числі маючи
сильні громади, які будуть очолювати наші партійці. Тому
ми йдемо на вибори.
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Аліна КОВАЛЕНКО: “ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

ЧАС ФАХІВЦЯМ ЗАЙНЯТИ СВОЇ МІСЦЯ”
Її називають жінкою з сильним характером. Суворе батьківське виховання, цілеспрямованість та постійна робота над собою зробили її справжнім
фахівцем своєї справи – жінкою, якій неодноразово довіряли свої голоси
мешканці Кореччини. І вона їх не підводила. Невтомна та жорстка на роботі й мила та приємна у спілкуванні. Все це про неї – Аліну КОВАЛЕНКО.
Вчителька географії та біології за
освітою, вона почала свою кар’єру у
1997 році з посади завідувачки оргвідділу райдержадміністрації. Наприкінці
того ж року працює над підготовкою
створення райради.
Аліна
Коваленко,
ексголова
Корецької районної ради, магістр
державного управління – людина, закохана у свій район. За період її перебування на цій посаді (2006-2010 роки)
вдалося здійснити справжній економічний прорив, адже за її керування
були відремонтовані десятки шкіл
та садочків у районі, відкриті ФАПи у
селах Устя, Весняне, Старий Корець,
з’явились нові дитячі садки у селах
Головниця, Черниця. Окрім того, на
рахунку цієї керівниці й відкриття панчішної фабрики із залученням польських інвестицій та поява асфальтного
заводу. Отримали газ у свої домівки десятки сіл району, було прокладено центральну гілку водогону в місті Корець.
Аліна Коваленко – саме та чиновниця,
про яку і говорять її конкретні справи.
Втім, цей перелік далеко не є повним,
а ось пам’ять та повага до цієї жінки на
Кореччині є беззаперечною.
– ПАНІ АЛІНО, ЧИМ ЗАЙМАЄТЕСЬ
СЬОГОДНІ?
– Я працюю в аграрному секторі
району і є заступницею директора
ТОВ “Міатерра”. Це товариство сільськогосподарського напрямку. Ми
є компанією, яка входить до складу
холдингу “Агріколь груп”. Земля наша
знаходиться на території Корецького
району. Ми обробляємо 1300 гектарів
землі. В обробітку у нас на сьогодні
знаходиться 1000 га та на розкорчування 300 га. Сіємо ми переважно кукурудзу, до п’яти сортів.
– ЯК ПРАЦЮЄТЬСЯ В ЦЬОМУ СЕКТОРІ СТАНОМ НА 2020-ИЙ РІК?
– Він надзвичайно цікавий сьогодні
й, напевно, найприбутковіший. Хоча,
у законодавчому полі, він найважчий.
Самі по собі закони не є досконалими.
Якщо для прикладу взяти Закон про
оренду землі й новий закон, прийнятий про продаж землі – вони, на мою
думку, є недосконалими. Через те, що
його на певному етапі використали

для політики, але людям нові положення не роз’яснюють, а тільки використовують на політичному “поприщі”.
– ЯКІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КОРЕЧЧИНИ
ВІДКРИВАЄ РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?
– Ми на сьогодні депресивна територія, на превеликий жаль. Ми є та
територіальна громада, яка на 85% дотаційна. І, на жаль, ми маємо бюджети
досить мізерні. Ми практично жили на
дотаціях. У зв’язку з тим, що буде перегляд бюджетної бази наповнення,
я думаю, що територіальна громада
отримає більші об’єми бюджету для
розподілу.
– ЯКІ НАЙБОЛЮЧІШІ ПРОБЛЕМИ
НА ОКРУЗІ ВИ, НАСАМПЕРЕД ДЛЯ
СЕБЕ, ОКРЕСЛИЛИ?
– Ми маємо “нульову” промисловість. Практично сільське господарство і малий бізнес, який теж виживає
бездотаційно. Особисто для себе я
вирішила: чому я прийшла в цю команду, що мене найбільше зацікавило і найбільше мені сподобалось. На
з’їзді, коли я особисто слухала виступи,
то отримала потужний заряд енергії.
Люди по партії мене ніби окрилили. Я
побачила ідеологію нашої нової сили,
мету, яку ми ставимо. Це мені дуже
сподобалось!
– ТОБТО, ВИ ДЛЯ СЕБЕ ЗРОЗУМІЛИ, ЩО ТАКЕ “ЕКОНОМІЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ”?
– Економічний прагматизм для
мене був завжди цінним поняттям
у політиці. Чому? Через те, що він є
основною складовою наповнення нашого бюджету. Ми повинні створити
сьогодні привабливі умови для інвесторів та підтримати малий та середній
бізнес. І справи підуть. Повірте.
– А ЯКІ ПІДПРИЄМСТВА, НА
КОРЕЧЧИНІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПІДНЯТИСЬ, У РАЗІ ЇХ ПІДТРИМКИ НА
РІВНІ ДЕРЖАВИ?
– На сьогодні, якщо зробити оцінку
життя самого Корецького району, переважно зараз працюють підприємці,
які створили собі сімейний бізнес. А
в моєму розумінні – сімейна справа

може бути на старті, далі вона має
розгорнутися і дати в бізнесі робочі
місця. А цього ми маємо дуже мало.
Невигідно. Тому процвітає тіньовий
бізнес. І він буде існувати доти, доки
держава не “засвітить» своєї підтримки
й зацікавленості у виробництві та розвитку. Загальними гаслами ніби робиться все, але конкретно не робиться
нічого.
– ОТЖЕ, ПРОБЛЕМА ІЗ ПРОМИСЛОВІСТЮ. А ЯК ЩОДО ДОРОЖНЬОГО
ПОКРИТТЯ?
– Напевно, ми нічим не відрізняємось від решти територій нашої держави. Ми маємо красиву трасу Рівне
– Київ. А що відбувається обабіч траси?
Цим ми нічим не відрізняємось від загальної проблеми України. Сьогодні
75% доріг називаються вже тільки “напрямками”. Якщо є дороги, які можна
було б використати, то на них ще радянське покриття, яке вже знищили
лісовози. І мізерні бюджети, які виділяються на місця, не покривають витрати на автомобільне покриття європейське, яке коштує шалені гроші. Ще
коли ми працювали, то могли робити
тільки кілометр-два – більше в рік нам
не виходило. А у результаті об’єднання
можна зробити значно більше, оскільки самі громади будуть власниками
свого власного бюджету. І тоді вже не
скажеш, що з міста не дають, чи то
зверху не дають тощо.
Загалом, ми маємо гарні інвестиційні пропозиції. У свій час нам дали дозвіл на реєстрацію шляхо-будівельної
фірми “ОНУР” у себе в районі. Тоді ми
мали 280% виконання бюджету. Ми
побудували амбулаторії “з нуля”, дитячі садочки. Але це, швидше, виняток з
правил.

РІВНЯНИ
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ЛІКАРКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
ТА ПОКЛИКОМ ДУШІ
“Медицина й освіта – це два основних чинники, що приведуть нас у
майбутнє”. Важко не погодитись з цим висловом, який озвучив відомий
кардіохірург Борис Тодуров на всеукраїнському з’їзді політичної партії “За
майбутнє”. Саме проблематику медичної галузі та шляхи її розв’язання
якнайкраще бачать сьогодні лікарі у регіонах.

Любов Степанівна ФІЛИК є лікарем за спеціальністю та покликом душі. На даний час працює у
Рівненській обласній дитячій лікарні
на посаді заступниці головного лікаря з медичної частини. Лікар вищої
кваліфікаційної категорії за спеціальностями “Дитяча анестезіологія” та
“Організація і управління охороною
здоров’я”. Здобула дві вищі освіти.
Закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського
за спеціальністю “Лікувальна справа”,
а також Рівненський Національний
університет водного господарства та
природокористування, де здобула фах
менеджера організацій та адміністрування. Заміжня. Виховує трьох дітей.
– Я вважаю, що в кожній сфері повинні працювати професіонали. Часто
складається враження, що між тими,
хто приймає закони, і хто їх повинен
виконувати – глибока прірва. У сфері
медицини нерідко так само. Аби це подолати, необхідно на місцевому рівні
надати ширші можливості практикуючим медикам, керівникам лікувальних
закладів, громадськості, благодійним
організаціям, юристам, дозволивши їм
долучатися до створення стратегії розвитку медичної галузі регіону. Саме ці
люди надалі й будуть зобов’язані діяти
відповідно до напрацьованої ними ж
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стратегії, а відтак і нести перед громадою відповідальність за розвиток медицини у своєму регіоні.
Яскравий приклад – нещодавній візит на Рівненщину міністра охорони
здоров’я Максима Степанова. Тема,
якої торкнувся очільник МОЗ, стосувалась і розв’язання проблеми з постачання препаратів для лікування онкохворих дітей, перерозподіл яких не
відбувся вчасно. Пан Степанов зазначив, що вже у жовтні – листопаді розпочинається постачання лікарських
засобів за проведеними тендерами
та укладеними договорами за кошти
2020 року.
На мою думку, в майбутньому, було
б раціональніше для МОЗ України виділяти зазначені кошти й скеровувати
їх на місця в регіони для проведення
закупівель медикаментів на прозорих
конкурсах. Об’єктивно в кожній області закупівлі можна провести швидше,
оскільки вони є значно меншими в
порівнянні із загальноукраїнськими.
Відтак, проблеми можна було б уникнути. Окрім того, саме на місцях медики володіють реальною інформацією
щодо потреби та обсягів використан-

ня таких ліків пацієнтами.
Переконана, що центр має визначати стратегію розвитку країни, а місцева
влада – вирішувати нагальні потреби
людей і територій та реагувати на суспільні виклики. Громади потребують
реального розширення повноважень
та фінансової та бюджетної децентралізації. І це, як на долоні, можна побачити саме в медичній галузі. Аби
подібні реформи були ефективними,
саме владі на місцях необхідно надати можливість на проведення гнучкої
податкової політики щодо податків та
зборів.

“Потрібно надати
більше
можливостей
медикам
на місцевому рівні
долучатися
до створення
стратегії розвитку
медичної
галузі регіону”
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Юрій ХОДАКОВСЬКИЙ:

“МОЄ ХОБІ – РОЗВИВАТИ
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО”
Його добре знають у місті, як того, хто є рушієм позитивних змін у місті. З
його постів у соцмережі “черпають” інформацію майбутні депутати щодо
проблем округів. А ще у нього є давня мрія, в яку він щиро вірить – міський тенісний центр у парку Шевченка. Це все про громадського активіста
Юрія ХОДАКОВСЬКОГО. Про його мрію та її давню історію читайте з перших уст.
– Для мене теніс – це не тільки
спорт. Це стиль життя. Моє хобі – розвивати громадянське суспільство, і я
дійсно маю мрію створити міський тенісний центр, який знаходився б у парку Шевченка.
У цієї моєї мрії є давня історія. Адже
1999 року я очолив та зареєстрував
осередок Федерації тенісу України в
Рівненській області. Таким чином теніс
у Рівному з фізкультурно-оздоровчого
перейшов у організований вид спорту.
З моєї ініціативи з 1 травня 2000
року було відкрите відділення тенісу в
обласній дитячо-юнацькій спортивній
школі. Про цей період у газеті “Вісті
Рівненщини” від 31.08.2001 року пишуть: “Із першої подачі відкрив нові
корти для дітей міський голова Рівного
Віктор Чайка. У День Незалежності
(24.08.2001р.) юні тенісисти – вихованці обласної ДЮСШ – отримали в
подарунок нові ґрунтові корти, де відтепер зможуть залюбки тренуватися
та змагатися зі своїми ровесниками з
інших міст України. Цей чудовий сучасний спортивний майданчик буквально за лічені тижні спорудили
будівельники фірми “Спецбудсервіс”.
Кошти виділив міський голова Рівного
Віктор Чайка, а ініціаторами в цій корисній для здоров’я дітей справі були
голова осередку Федерації тенісу

України в Рівненській області Юрій
Ходаковський та директор ОДЮСШ
Віктор Туров.
А в газеті “ОГО” від того ж числа
писали про свято тенісу у Рівному:
“Чудовий подарунок для шанувальників великого тенісу зробили осередок
Федерації тенісу України в Рівненській
області, парк культури та відпочинку
ім. Т.Г. Шевченка та влада Рівного. За
короткий термін були збудовані два
корти, які й відкрили в День незалежності. Відкриваючи корти, міський голова Віктор Чайка привітав учасників
та вболівальників і зробив символічний перший удар ракеткою по м’ячу”.
Зараз усі ці події – історія. Приємно,
що хоч зараз, вже після карантину,
корти нарешті відкрили й там грають
діти. Але моя мрія – міський тенісний
центр, що дасть можливість Рівному
стати осередком цього виду спорту,
проводити всеукраїнські та міжнародні змагання, залучати туристів та розвивати інфраструктуру. Впевнений,
що цим планам дано здійснитися!

РІВНЯНИ

| 29
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ЧОМУ ЗУБИ КРАЩЕ ЛІКУВАТИ
ПІД МІКРОСКОПОМ?
Сучасна естетична стоматологія – це цілий комплекс різноманітних
методів, які використовують для поліпшення зовнішнього вигляду зубів.
Доброзичлива відкрита посмішка, що демонструє бездоганні білі зуби –
важливий елемент високої самооцінки людини та її привабливості для інших людей. Така посмішка здатна прикрасити будь-кого – саме тому нині
сфера естетичної стоматології користується такою високою популярністю.
І стоматологія як галузь не стоїть на місці. Все частіше як самі стоматологи, так і пацієнти прагнуть отримати максимальні результати за одну
процедуру. І в цьому допомагає фахівцям стоматологічний мікроскоп. Про
переваги його застосування та в яких випадках без нього не обійтися, розповідає стоматолог Сергій ЛУЦИК.
Мікроскопія в стоматології прийшла з загальної медицини й дала
більше можливостей в лікуванні. Вона
допомагає вирішити багато завдань,
які раніше були не під силу лікарямстоматологам. Застосовуючи операційний мікроскоп, 70% зубів, які просто видаляють, можна врятувати. При
звичайному, традиційному лікуванні
лікар обмежений здатністю людського
ока бачити дрібні деталі. Мікроскоп же
надає можливість лікувати зуби під багатократним збільшенням. Поступове
збільшення до 25 разів надає змогу
побачити найдрібніші деталі всередині зуба. Окрім цього, мікроскоп комплектується спеціальним світлом, яке
здатне освітити робоче поле лікарястоматолога так, як це не під силу жодній стоматологічній лампі. Все це і допомагає покращити якість виконаної
роботи.
Переваги застосування стоматологічного мікроскопа:
- мікроскоп дозволяє стоматологу отримати збільшене зображення
проблемних ділянок зубів, при цьому
зображення хорошої якості. Завдяки
цьому стоматолог може контролювати

кожну найменшу деталь і проводити
найскладніші маніпуляції, розглядаючи хворий зуб і канали багаторазово
збільшеними.
- використання мікроскопа в стоматології дозволяє: визначити витоки
кореневих каналів, знайти можливі
приховані тріщини, нівелювати уступи
в каналах і багато іншого.
- лікар може бачити, а значить
успішно лікувати та враховувати всі
особливості каналу: згини, найнепомітніші відгалуження тощо. Якість лікування гарантовано збільшується в
рази.
Лікування зубів під дентальним мікроскопом є запорукою успішного сучасного стоматологічного лікування,
оскільки саме лікування зубів з мікроскопом дозволяє провести ретельну
чистку, дезінфекцію та герметичне
пломбування
кореневих
каналів.
Одним з останніх досягнень є виявлення прихованих тріщин в тканинах
зубів. Більшість цих типів тріщин непомітні без великого збільшення і тому
вони не будуть виявлені навіть під лупою. Відповідно, конструкції, зроблені
на такий зуб, можуть руйнуватися, випадати або взагалі може статися перелом зуба. Вчасно виявлена й оброблена тріщина здатна продовжити життя
зуба. Це класичний приклад того, як
інформація, зібрана з використанням
високого збільшення, важлива для повсякденної стоматології.
Операційний мікроскоп є незамінним у випадках :
• для визначення кількості каналів,
у тому числі найнепомітніших їх відгалужень, та визначення додаткових
каналів.
• для визначення входів у кореневі
канали щадними методами з найбільшим збереженням здорових тканин.
• для лікування та пломбування каналів зубів з атиповою будовою.
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• для аналізу ступеня очистки внутрішнього канального простору.
• для переліковування раніше неякісно лікованих каналів допомагає
здійснити контроль очистки каналу.
• при видаленні уламків ендодонтичних інструменті.
• при діагностиці закриття перфорації в кореневих каналах.
• при препаруванні каналів з максимальним збереженням тканин зуба.
• при герметичному та якісному
пломбуванні кореневих каналів.
• для визначення прихованих тріщин зуба, які неможливо діагностувати за допомогою зовнішнього огляду,
детальної рентгенографії чи навіть
комп’ютерної томографії.
Лікування зубів під дентальним
мікроскопом все частіше стає повсякденною річчю, а сам мікроскоп – незамінним інструментом в арсеналі
стоматолога. Куди ж піде подальший
розвиток науки й техніки у сфері стоматології? Хтозна, може в майбутньому вчені винайдуть якийсь універсальний засіб, який раз і назавжди
позбавить людство зубного болю. Ну а
поки необхідно стежити за своїми зубами й не забувати регулярно відвідувати стоматолога.

Щасливі посмішки
пацієнтів – це те,
заради чого
ми працюємо!
Стоматологія Медіан, м.Рівне

068 75 85 720

instagram.com/dr.serhiu_lytsyk
facebook.com/profile.
php?id=100028108660813
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СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ
КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР РІВНОГО –
ОДИН З НАЙВИЩИХ В УКРАЇНІ

Наріжний камінь СвятоПокровського собору було
закладено Предстоятелем
УАПЦ – Святійшим
Патріархом Київським і
всієї України Мстиславом
у 1990 році. Наприкінці 90-х
рр. почав діяти нижній
храм собору – на честь Всіх
святих землі Волинської.
Освячення верхнього храму
собору – на честь Покрови
Пресвятої Богородиці – звершив Святійший Патріарх
Київський і всієї РусиУкраїни Філарет у 2001 році.
Довжина
СвятоПокровського собору Рівного –
51 м, ширина – 42 м, висота – 55
м. Великий купол, який символізує Ісуса Христа, та 12 менших,
які символізують апостолів, а також 8 малих куполів створюють
чудову композицію, яка є окрасою Рівного та проглядається з
усіх сторін міста. Кожен з храмів – нижній та верхній – можуть
вмістити по 3 тисячі парафіян. У
храмі діють підіймачі для інвалі-

дів та людей похилого віку.
Стиль, у якому збудовано
собор, – український. Це, зокрема, підкреслюють хрести віконних заповнень над дверима
з західного, північного та південного боків у вигляді орнаментів, запозичених з волинських рушників, золоті куполи,
біло-блакитного кольору стіни
та золотий Тризуб з хрестом
(Володимирський тризуб) на
фронтоні.
На подвір’ї собору поховані відомі українські церковні
та громадські діячі: митрополит Рівненський і Острозький
Даниїл (+2005 р.) та староста
собору, член Вищої Церковної
Ради УПЦ КП Василь Червоній
(+2009 р.).
Нині Свято-Покровський собор не тільки один із найвищих
та найбільших храмів України,
а й духовно-просвітницький
осередок. Тут функціонують недільна школа для дітей та підлітків, бібліотека, хор та музей.
Крім того, сюди привозять мощі
святих для поклоніння.
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#ZhylinskyiSurgicalTeam

“НАШЕ ХІРУРГІЧНЕ
МИСТЕЦТВО –
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я”
ти швидке відновлення працездатності
та мінімізувати ризик можливих ускладнень.
Мій постійний експерт – хірург вищої
категорії,
#ZhylinskyiSurgicalTeam,
завідувач відділення ургентної хірургії КНП ”Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради Андрій
ЖИЛІНСЬКИЙ.
– Що таке лапароскопічна хірургія або лапароскопія?
– Лапароскопічна хірургія (лапароскопія) на сьогодні – найбільш сучасний
вид діагностики та лікування патологій
органів черевної порожнини, малого
таза, заочеревинного простору й передньої черевної стінки за допомогою
лапароскопа (тонка трубка з окуляром
і крихітною відеокамерою) та лапароскопічних інструментів через невеликі
проколи. Неможливо собі уявити передовий хірургічний центр, в якому не
проводять лапароскопічні та ендоскопічні операції на внутрішніх органах.
Лапароскопія забезпечує доступ до органів без широкого розкриття черевної
стінки. Такий вид операцій проводиться введенням в зону патології ендовідеокамери та спеціальних інструментів
через невеликі розрізи розміром від 5
мм до 12 мм. Це істотно зменшує операційну травму та кількість ускладнень
і покращує діагностику.
“Медичні таємниці” продовжують блукати таємничими закутками хірургії, досліджуючи всі тонкощі лікування хірургічних патологій та вивчаючи сучасні методи оперативного втручання. Згадаємо, між іншим, дуже
“делікатну” та поширену хірургічну проблему, з якою більшість людей
соромляться звертатися до лікаря. Отож, дізнаємося про медичні таємниці
лапароскопічної колопроктології та про переваги лапароскопічної хірургії.
У кожної третьої людини хоча б раз
у житті з’являлися “делікатні” проблеми
з проктології, але звертатися до лікаря
ніхто не поспішає. Більшість соромляться, займаються самолікуванням та
сподіваються, що все минеться саме по
собі. У результаті хвороба розвивається
й переходить, у кращому разі, у хронічну стадію та різноманітні ускладнення.
У більшості випадків сучасні оператив-
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ні методи лікування дозволяють раз
і назавжди позбутися подібних патологій прямої та товстої кишки, а також
інших хірургічних проблем КШТ. До хірургічних методів лікування хірург наважується лише у випадках, коли інші
методи повністю безсилі. А малоінвазивні способи втручань дозволяють
зменшити операційну травму, тривалість перебування в закладі, забезпечи-

– Як відбувається операція?
– Відкриті операції – коли хворим
роблять зовнішній розріз, неминуче
пов’язані з травматизацією тканин, що
в післяопераційному періоді призводить частих ускладнень. Якщо у пацієнта немає протипоказань, операція
виконується лапароскопічним шляхом.
Під час операції роблять невеликі проколи, через які входить оптика і спеціальні хірургічні інструменти. Наша
практика показує, що лапароскопічний
метод має цілий ряд незаперечних переваг: невеликі розрізи, менша травматизація тканин, мінімум рубців, болю
та відносно швидке післяопераційне
відновлення, коротші терміни госпіталізації.

– Які переваги у використанні
високотехнологічного обладнання?
– Варто приділити увагу розвитку
самої технології, яка дозволяє прецизійно препарувати тканини у десятикратному, а то й більше, збільшенні, що
так важливо, коли це стосується колоректальної онкохірургії, де важливим
елементом є лімфодисекція (видалення регіонарних лімфовузлів). Цей елемент дозволяє покращити віддалений
результат операції та дає можливість
максимально адекватного стадіювання
й подальшого лікування.
– Лапароскопічне операційне
втручання має ризики або підстави для переходу у відкриту
операцію?
– Будь-яка лапароскопічна операція
має ризик на конверсію у відкриту операцію (5%).

ції на підшлунковій залозі та шлунку.
Різносторонній підхід та злагоджена
командна робота дозволяє сильно розширити можливості надання допомоги
нашим пацієнтам.
– Основні переваги лапароскопії?
– Переваг – безліч:
• можливість виконання хірургічних
операцій через один невеликий доступ;
• використання місцевих анестетиків
в точках виконання робочих розрізів;
• мінімальна хірургічна травма значно скорочує терміни перебування пацієнта в стаціонарі;
• можливість виконання інтраопераційної лапароскопічної ревізії органів
черевної порожнини, виявлення ра-

ніше невстановлених захворювань з
їх одночасною хірургічною корекцією
(тобто можливість проведення поєднаних операцій в один наркоз без здійснення додаткових розрізів);
• профілактика спайкової хвороби
очеревини, оскільки контакт латексу
рукавичок хірурга з внутрішніми органами виключений;
• зменшується потреба в наркотичних анальгетиках після операції;
• відсутність умов для розвитку
ускладнень з боку післяопераційної
рани, для розвитку післяопераційних
гриж;
• прекрасний косметичний ефект;
• швидке одужання та повернення
до активного життя і праці.

– На яких видах оперативних
втручань спеціалізується ваша
команда?
– Тенденції світової колоректальної
хірургії схиляються до використання
малоінвазивних методик. Нашою командою проводяться як відкриті, так і
лапароскопічні оперативні втручання,
кожне з яких має свої умови виконання,
показання та протипоказання.
– Для хірургічного лікування
яких колоректальних патологій
ви використовуєте лапароскопічну методику?
– Ми використовуємо лапароскопічну методику при лікуванні таких колоректальних патологій, як: злоякісні та
доброякісні новоутвори товстої та прямої кишки, ускладнений перебіг дивертикулярної хвороби, неспецифічного
виразкового коліту, хвороби Крона та
інші.
– А на підшлунковій залозі
та шлунку які саме оперативні
втручання виконуєте?
– Нашою командою виконуються
радикальні, паліативні відкриті та лапароскопічні операції при широкому
спектрі абдомінальної патології, серед
яких важливе місце займають опера-
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“НІС НЕ ДИХАЄ” – НОСИ,
НОСИКИ, НОСЕНЯТА
Чи готові ви дізнатися про медичні
таємниці ваших носів? Блукаючи
коридорами таємничої отоларингології, продовжуємо нашу подорож медициною та зазирнемо до
королівства кривих носів.
Вам відомо, що найчастіше при викривленні перегородки нормально
дихає тільки одна ніздря? Здавалося б,
ну і що такого? А річ у тому, що ніс –
парний орган. Поки одна його сторона
працює, друга – відпочиває. А якщо,
припустімо, права половина носа закладена, то лівою доводиться “гарувати” за двох. На жаль, не кожному організму під силу такі перевантаження.
Дихати ротом шкідливо. Тому порушення носового дихання, якщо
воно є, потребує лікування. Іноді – невідкладного. Якщо флакон судинозвужувальних крапель міцно зайняв
місце не тільки у вашій аптечці, а й у
сумочці або робочому портфелі, то, до
ворожки не ходи, у вас у наявності медикаментозний риніт. Часта причина
цього явища у дорослих – викривлена
носова перегородка, а це дуже серйозна проблема. На жаль, виправити
кривизну носової перегородки можна
тільки хірургічним шляхом.
Мій експерт – лікар-отоларинголог вищої категорії, завідувач
Центру мікроендоскопічної хірургії ЛОР органів КНП ”Центральна
міська лікарня” Рівненської міської
ради Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ:
– Почнемо з фізіології організму. Яке саме дихання властиве людині?
– Людині властиві два типи дихання:
носове та ротове. Фізіологічним для
організму є носове дихання, оскільки
порожнина носа виконує низку важливих для організму функцій.
– Як це відбувається в організмі?
– Проходячи через порожнину
носа, повітря зволожується, зігрівається, очищується від різноманітних
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носового дихання без допомоги ліків.
Більшість судинозвужувальних препаратів продаються в аптеках без рецепта, тому часто хворі застосовують їх
самостійно, не проконсультувавшись
попередньо з лікарем. При тривалому
їх використанні (більш як 10 – 14 днів)
розвивається відчуття сухості слизової
носа, печіння, набряк слизової після
припинення дії крапель, часті носові
кровотечі та інші.

хімічних та пилових домішок мікроорганізмів. Тому неадекватне носове
дихання може спричинювати виникнення низки патологічних станів.
– Які основні причини порушення носового дихання?
– Причини можуть бути різні, але до
основних причин порушення носового дихання можна віднести такі:
• Викривлення носової переділки;
• Гострі та хронічні синусити;
• Новоутворення порожнини носа
та носоглотки;
• Захворювання носоглотки;
• Різноманітні риніти;
• Сторонні тіла;
• Вроджені вади порожнини носа та
носоглотки.
– Але напевно, порушення носового дихання, хоча є і причини, діляться на вікові категорії?
– З віком причини утруднення носового дихання змінюються. Відразу після
народження стійке порушення носового дихання може бути спричинене вродженим зрощенням глибоких відділів
носових ходів – атрезією хоан. Якщо
атрезія хоан двобічна – оперативне
втручання проводять терміново, у перші години після народження, оскільки
дитина зовсім не дихає носом і не може
смоктати через асфіксію. У немовлят
часто виникають відригування, які
сприяють подразненню слизової оболонки носа та носоглотки шлунковим
вмістом і розвитку риніту – що проявляється тривожним утрудненням носового дихання. У молодшому дошкільному
віці утруднення носового дихання нерідко спричинює гіпертрофія глоткового мигдалика – аденоїдні вегетації, які
ще можуть призводити до порушення
функції слухової труби, що, своєю чергою, проявляється погіршенням слуху
та розвитком середнього отиту.

– Досить часто у дітей молодшого
віку виявляють сторонні тіла порожнини носа (насінини, монети, деталі
конструкторів тощо). За підозри на наявність стороннього тіла порожнини
носа, потрібно негайно його видалити.
Робити це повинен лише отоларинголог, щоб уникнути ушкодження слизової оболонки, або заглиблення стороннього тіла в бік носоглотки.
– А що є однією з причин
утруднення носового дихання у
дорослих?
– У дорослому віці основною причиною утруднення носового дихання
є викривлення переділки носа. Багато
ЛОР-лікарів
недооцінюють
роль
скривленої переділки носа в хронізації
запальних, вазомоторних та алергічних процесів порожнини носа та приносових пазух.
– Давайте згадаємо судинозвужувальні краплі, бо вони
міцно зайняли місце не тільки у
наших аптечках, але й у сумочках та робочих портфелях.
– Хочу звернути вашу увагу на зловживанні судинозвужувальних засобів,
так званій медикаментозній залежності. Тобто, неможливість відновлення

–
Прийшли
до
лікаря.
Обстежились. Підтвердили, що
носове дихання порушене. Наші
наступні кроки?
– Усувати причини порушення
носового дихання потрібно якомога
швидше, пам’ятаючи, що це проблема не тільки і не скільки носа, скільки
всього організму.
– Які лікувальні підходи використовують?
– Загалом при наявності утрудненого носового дихання використовують
найбільш ощадний підхід – спочатку
лікують консервативно, а потім оперативно.
– Як відбувається хірургічне
лікування?
– На цей момент найсучаснішим
“золотим стандартом” хірургічного лікування хронічних захворювань носової порожнини та приносових пазух
вважається функціональна ендоскопічна хірургія синусів (FESS).
Застосування ендоскопічної техніки
під час оперативного втручання дозволяє хірургу досягти прямого бачення (візуалізації) природних співусть
приносових пазух, та виконати точну
контрольовану дію в конкретній анатомічній зоні. Дані втручання, на відміну від застарілих хірургічних методик,
дозволяють уникнути значних пошкоджень здорових тканин. Та оперувати,
не завдаючи значної шкоди фізіологічним функціям анатомічних структур.

– Що потрібно робити дорослим, якщо виявили у дитини стороннє тіло порожнини
носа?
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ЦЕРКВА “ХРИСТОС Є ВІДПОВІДЬ”

ВІДСВЯТКУВАЛА ДЕНЬ ПОДЯКИ
ді, тобто керівництво до життя. Нас Бог
також вчить і підбадьорює, важливо
тільки прислухатися до Його настанов
і чітко дотримуватися їх.
Основні думки з проповіді пастора
Тараса Сеня на святі Жнив:

4 жовтня церква “Христос є відповідь” зібралася на святкування Дня
Подяки, або свята Жнив. Це свято щорічно відзначають тисячі євангельських церков по всьому світу.
“Мені є за що дякувати Богові: перш
за все, за своїх дітей, за сім'ю, за їжу,
за будинок, в якому я живу, за всі блага, які Господь нам дав. Дякую Йому!” –
Оксана Осташук, менеджер з персоналу, м.Рівне.
У цей день церква дякувала Богові
за благословення, які Він посилав у
минулому році, й мова йде не тільки
про повсякденні матеріальні дари,
але і про духовні. До свята готувалися
дружно, всією церквою: одні прикрашали сцену, інші готували програму
служіння, треті накривали столи з частуваннями для гостей. У служінні брали участь діти – учні недільної школи;
гості свята слухали гру на скрипці, спів
під бандуру і, звичайно ж, проповідь
Слова Божого.
“Дякую Богові за всі плоди, які у нас
є, обов'язково за маму і тата, за моїх
сестричок, братиків і рідних!” – Тимур
Харчук, 6 років, м Рівне.
Пастор Тарас Сень пояснив, що свято Жнив християни традиційно святкують восени, коли зібрано врожай.
Члени помісної церкви приносять вирощені овочі та фрукти в Дім молитви, підносять слова подяки Господу за
Його турботу і дари у вигляді рясних
плодів. Але є у свята Врожаю і друге
значення – духовне. Жнива в Біблії –
час підбиття підсумків женці – Ісусом
Христом, коли “...і перечистить Свій тік:
пшеницю Свою Він збере до засіків, а
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полову попалить в огні невгасимім”
(Матф. 3:11-12).
“Хочу подякувати Богові за 2020 рік,
непростий рік, тому що під час карантину були обмежені наші можливості.
Але церква жила і функціонувала – ми
допомагали нужденним, проводили табори відпочинку в Карпатах, роздавали
християнську літературу і поширювали Євангеліє в Інтернеті. Сьогодні Бог
дав нам зібрання, під час якого відчувається Божа благодать. Найголовніше,
що Боже Слово діє в серцях людей і вони
замислюються над своїм життям”, –
Тарас Сень, пастор церкви “Христос є
відповідь”.
Свято Жнив нагадує, що подяка і
хвала – сильна зброя, що дана християнам. У моменти духовного тиску і
труднощів потрібно більше славити
Бога, наповнятися Духом Святим, більше молитися. Тоді Бог буде відповідати на прохання і змінювати ситуацію,
давати сили для подолання всіх проблем і перешкод. Християни знають,
що хвала і подяка привертають увагу Бога, а нарікання – віддаляють від
Нього. Важливо принести Богу плоди,
і перший плід – справжнє покаяння, а
далі потрібно реалізовувати свої дари,
можливості і віддавати час служінню
Богу.
Втіха для кожного в тому, що Бог
ніколи не залишає своїх дітей без чітких інструкцій, про це свідчать історії
Адама і Мойсея, коли Бог дав їм запові-

Подяка і хвала – сильна зброя в руках християн. Бог живе серед хвали:
“Та Ти Святий, пробуваєш на хвалах ізраїлевих!” (Пс. 21:4). Коли ми славимо
та дякуємо Бога, то Дух Святий сходить
на нас, сила Божа виливається в наше
серце, Бог втручається в наші обставини. Будь-яку справу, навіть найважчу,
що здається нездійсненою для людини, може виконати Бог: “...Неможливе
людям можливе для Бога!” (Луки 18:27).
Також важливо пам'ятати, що нарікання і невдоволення відштовхують людину від Бога і віддаляють від Нього.
Людина живе на землі, щоб принести Богу плід. Для цього потрібно покаятися і служити Йому, використовуючи
свої дари. “...учиніть гідний плід покаяння...” (Матф. 3:8). Найперший та найголовніший плід – справжнє покаяння.
Без цього плоду ніхто не отримає життя вічного.
Існує Богом встановлений закон сіяння і жнив, який діє в різних сферах
нашого життя. “...що тільки людина
посіє, те саме й пожне!” (Гал.6:7). Наші
вчинки, слова – це посів. Ми сіємо те,
що хочемо. А пожинаємо не те, що хочемо, а що сіяли. Людина не може пожинати добро, коли вона сіє неправду,
зло, гріх, коли вони не живе по заповідям Господнім.
А щоб Бог матеріальні блага нам
посилав, потрібно самому бути щедрими, бо написано: “А до цього кажу: Хто
скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє
щедро, той щедро й жатиме!” (2 Кор.
9:6). Біблія навчає нас, що Бог сильний
збагатити нас всякою благодаттю. Бог
має силу зробити те, що неможливе
людям: Він зцілює від хвороб, дає силу
втомленим, звільняє від залежностей,
змінює характер людини, втручається в обставини, зупиняє війну, стихію
та ін. Немає нічого неможливого для
Всевишнього. Якщо ми шукатимемо
Його всім серцем, якщо перебуватимемо у Його слові – Біблії, то благодать перебуватиме на нас, охорона
Всевишнього буде за нами.

Т Р Е Б А Д І З Н АТ И С Я

Потрібно молитися за своїх дітей, невіруючих родичів і знайомих,
оскільки сатана сіє зло різними способами, намагаючись відвести людей
від Бога. Потрібно прививати та сіяти
дітям слово Боже, бо вони теж, як і дорослі, стануть перед Богом і даватимуть звіт Йому. Якщо ми – батьки – не
посіємо в серця дітей істину, то гріх в
їхні серця буде сіятись через Інтернет,
телебачення, інших дітей. Батьки повинні подбати про те, щоб їх діти відвідували недільну школу за церковні
зібрання.
В кінці століть настануть Жнива: “...
жнива кінець віку...” (Мф.13:39), тоді
Ісус очистить і збере пшеницю Свою,
а полову спалить. Тому кожен має задуматися, що з ним буде і де він опиниться під час Жнив Господніх – серед
пшениці або серед соломи?
Віра в Ісуса, послух Божому Слову –
ось що надає нам значимість на Божих
вагах і робить гідними вічного життя.
Бог не хоче, щоб хтось загинув, тому
Він віддав Свого Сина на смерть за
наші провини, щоб дати нам спасіння.
Найголовніше питання в житті кожної
людини – отримати та втримати спасіння від Ісуса Христа.
Молитва
покаяння:
“Отець
Небесний, я щиро дякую Тобі за Твою любов до мене, що Ісус Христос помер за
мої гріхи на Голгофі. Я визнаю себе грішною людиною і прошу прощення. Я вірою приймаю Христа в серце як Господа
та Спасителя. Зміни моє життя, допоможи мені розуміти Біблію, коли я буду
її читати, приведи мене в живу церкву
і допоможи бути вірним Тобі до кінця
життя. Амінь”.

Консультація пастора
+38 096 301 13 71
Сайт церкви
«Христос є відповідь»
cita.rv.ua
РІВНЯНИ
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В І ТАЄ М О !

ЗАВИДНА РІВНЕНСЬКА
НАРЕЧЕНА ВИЙШЛА ЗАМІЖ

Журнал “РІВНЯНИ” не просто розповідає вам ТОПові
новини життя нашого міста, а й допомагає завидним
холостякам і холостячкам знаходити своє кохання. Ми
написали про Вікторію ІВЧЕНКО як завидну наречену, згодом саме вона стала переможницею конкурсу
“Королева-мама”, а тепер ми вітаємо її з тим, що вона
знайшла своє кохання.

Відома
рівнянка,
адвокатка,
власниця
кав’ярні
“Calamarius”, засновниця багатьох благодійних проєктів та
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творчих вечорів Вікторія Івченко вийшла заміж. Її обранцем
став Михайло Хмарук, який працює у сфері IT-технологій.
Нам відомо, що пара зустрічається не так давно, але хіба ж
для кохання важливі часові проміжки…
Молодята вирішили не робити гучного весілля та й особливо не афішувати своє одруження, а натомість полетіли
на відпочинок.
Редакція журналу “РІВНЯНИ” щиро вітає новостворену
родину з їхнім святом. Будьте безмежно щасливі та завжди
закохані!

ПОШИТТЯ СУКНІ ЗА 24 ГОДИНИ–

ЯК DRESS BAR STUDIO ЗМІНЮЄ ПРАВИЛА
ГРИ ДЛЯ ФЕШН-ІНДУСТРІЇ РІВНОГО

Кожна дівчина хоче свята та радості. Ці бажання загострюються, коли навколо карантин, і звичайні джерела щастя перекриті частково або повністю. Власниці нової рівненської студії
суконь “Dress Bar Studio” вирішили, що так бути не повинно, та
створили послуги, націлені на те, щоб робити жінок щасливішими: термінове пошиття вечірніх суконь, їх оренда на добу, а також спеціальний сервіс “Фотодень All Inclusive”, в який входять:
оренда сукні, макіяж, зачіска та фотозйомка.
Співзасновниця студії Валентина розповіла, що необхідність
такого сервісу у Рівному назрівала вже давно. Адже, якщо хтось
і надає сукні на прокат, то це лише на кілька годин, і, крім вбрання, ви нічого не отримаєте.
"Кожна справа розпочинається з того, що тобі чогось не вистачає у твоєму місті. Як на мене, у Рівному справді не вистачало такого простору краси для дівчаток – і маленьких, і дорослих.
Адже кожна жінка прекрасна – і у 5, і у 40 років. Ми допомагаємо
дівчатам бути ще красивішими. Ми створюємо образи для фотосесій за доступними цінами, також надаємо в оренду вбрання
та аксесуари. Це ж насправді дуже класно, коли не за всі гроші
кожна жінка може дозволити собі бути неймовірною, найгарнішою, особливою", – каже пані Валентина.
Вона також поділилася, що клієнтки часто не вірять, що сукню дійсно пошиють за 24 год., адже індустрія святкових вбрань
привчила жінок, що цей процес тривалий та дороговартісний.
У “Dress Bar Studio” натомість зосереджені на тому, щоб зробити
розкішні сукні доступними для всіх жінок незалежно від їхнього віку чи статків. Якщо ви не можете дозволити собі придбати
розкішну сукню для весілля чи вечірки – це ще не причина від
неї відмовлятися, адже її можна орендувати.
"Наша студія пропонує не лише сукні, але й аксесуари – віночки, капелюшки, підвіски, сережки. Це те, що доповнює
образ жінки на 100%. Щодо чоловічого вбрання, то такого в
оренду ми не даємо… поки що. Ми створили простір краси для
дівчаток різного віку. Для чоловіків можемо відшивати костюми
лише на замовлення", – додає співзасновниця студії.

За словами пані Валентини, найчастіше жінки орендують
вбрання й аксесуари для фотосесій – як для індивідуальних, так
і для фотосетів з другою половинкою.
"Карантин зробив життя зовсім іншим – змінив абсолютно
всі святкування днів народжень, хрестин, весіль, все це зменшилося до мінімуму. Тоді дівчатка почали робити собі свято самотужки – вони орендують у нас сукні та влаштовують яскраві
фотосесії, щоб потішити себе й відчути атмосферу свята", – підсумовує Валентина.
Тож якщо вам також забракло гарних вражень або ви хочете
зробити свою половинку щасливішою – двері “Dress Bar Studio”
відкриті для вас, а їхні “феї” готові прийти на допомогу.

Спілкувалася Галина Закацюра
dressbarstudio

Співвласниці Валентина та Анастасія

Засновниці нової студії суконь самі себе жартома називають феями та кажуть, що у їхній студії не потрібно
обирати між якістю, швидкістю та ціною.

dress_bar_studio

+38 096 127 13 09

РІВНЕ МИСТЕЦЬКЕ

МИСТЕЦТВО
ФАРМАЦЕВТИКИ

«Інколи добре слово,
чуйність і увага зцілюють
серця та душі пацієнтів»

Ольга Садовник

“Якщо ви бажаєте придбати якісні ліки за адекватною
ціною, вам варто відвідати одну з найближчих до вашого
дому чи місця роботи аптек найбільшої регіональної
мережі “Рівнефармація”, яка є невіддільною складовою
частиною системи охорони здоров’я Рівненщини”, – зазначила продовжувачка фармацевтичної династії
Синяків, перша заступниця генерального директора
ТДВ “Рівнефармація”, Заслужений працівник фармації
України, кандидат фармацевтичних наук, професор КЗВО
“Рівненська медична академія” Ольга САДОВНИК.
– Пані Ольго, розкажіть трішки про себе.
– Я народилася у фармацевтичній родині. Усім, чого досягла, завдячую найближчим мені людям: батькові, Володимиру
Васильовичу Синяку, незмінному очільнику найпотужнішої
регіональної аптечної мережі на Рівненщині у радянські та пострадянські часи, який навчив мене берегти сімейні цінності;
мамі, Людмилі Михайлівні, провізору вищої категорії, яка все
життя присвятила фармацевтичній справі та вихованню наступного покоління Синяків.
– Ким ви мріяли стати в школі?
– З дитинства мріяла бути лікарем. Мені пощастило закінчити лікувальний факультет Львівського державного медичного
університету й заочно фармацевтичну академію в Харкові, у яку
я вступила після третього курсу лікувального. Було дуже складно вчитись водночас на двох факультетах, особливо важко давалась хімія. Здобувши дві вищі медичні освіти, я не зупинилася
на досягнутому: захистила кандидатську дисертацію, отримала
науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук, почала викладати у Рівненському медичному коледжі. Нині – це структурний підрозділ Рівненської медичної академії, де я працюю
професором, завідувачкою кафедри фармацевтичних і хімічних
дисциплін.
– Ви – багатогранна особистість: керуєте великим
колективом, який налічує три сотні працівників,
викладаєте в Медичній академії, займаєтесь науковою роботою, а ще – безліч родинних обов’язків… Як
ви встигаєте все це поєднувати?
– Головний сенс мого життя – розвиток сімейного бізнесу,
постійне фахове вдосконалення з метою максимальної професійної самореалізації на благо родини, громади, країни. І все
встигаю я саме тому, що постійно відчуваю професійну та психологічну підтримку батьків, керуюсь їхніми порадами з веден-
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ня бізнесу та формування колективу, орієнтованого на успіх. Не
менш я вдячна і чоловіку та 11-річній донечці Соломійці – це мій
надійний тил та наша найбільша втіха. Сподіваюсь, Соломійка
також працюватиме у фармацевтичній галузі, вона має здібності до цієї професії, цікавиться виробництвом ліків, дуже творча,
багато малює.
– Чи складно бути фармацевтом? Що головне в цій
нелегкій професії?
– Професія фармацевта чи провізора вимагає аналітичного складу розуму, адже в ній є обов’язковими порядок, що виключає помилки, грамотний розрахунок дозувань та вміння
правильно підібрати аналоги потрібного препарату. Аптечні
працівники постійно вчаться і тримають у пам’яті величезний
обсяг інформації. До речі, перше та єдине за всю історію розвитку медицини доповнення до клятви Гіппократа саме так і
звучить: “Клянуся вчитися все життя!” Це особливо актуально
сьогодні, коли перелік медикаментів постійно зростає.
– Хто з відомих людей надихає вас у праці та в наукових пошуках?
– Звісно, першим моїм натхненником та безперечним авторитетом у вирішенні всіх організаційно-виробничих питань є
батько – Володимир Васильович Синяк, генеральний директор
ТДВ “Рівнефармація”, Заслужений працівник охорони здоров’я,
кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня, голова галузевої організації роботодавців “Фармація” Рівненської області та багаторічний член колегії Управління охорони здоров’я Рівненської ОДА.
Ще я дуже вдячна за велику допомогу в моєму професійному та науковому становленні нашому земляку з Костопільщини
Володимиру Борищуку – Заслуженому працівнику охорони
здоров’я.
Також я глибоко шаную світлої пам’яті професора Михайла
Сятиню, народного депутата України, який зробив вагомий
внесок у розвиток вітчизняної фармацевтичної справи.
– Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення “Аптеки-музею”, яка не тільки стала медично-просвітницьким центром Рівного, а й додала туристичної привабливості нашому місту. Наскільки
складно було реалізувати її?
– Відкрити такий музей на базі третьої аптеки, що на
Соборній 187, – давня мрія мого батька, який понад 50 років
присвятив фармацевтичній галузі, зокрема її всебічному розвитку на Рівненщині. Я дуже рада, що, попри чималі труднощі, мені
вдалося її реалізувати й разом з Володимиром Васильовичем
відкрити у березні цього року музей та прийняти в його стінах
перших відвідувачів – представників обласної та міської влади,
науковців та практиків фармацевтичної галузі з Києва, Львова,
інших міст України. Звичайно, головна мета креативного соціального проєкту всеукраїнського значення “Аптека-музей” – популяризація професії фармацевта, яка нині, на жаль, знівельована.

Ольга Полевік

РІВНЕ МИСТЕЦЬКЕ

ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ!

Переможець конкурсу «Фантастичне Рівне 2020» у молодшій категорії
ПІБ: СТАСЮК Вероніка Олександрівна
Знак зодіаку: Терези
Улюблена книга: “Собака Баскервілів”
Улюблений письменник: Артур Конан Дойл
Об’єкт натхнення: музика та танці
У вільний час: танцюю, слухаю музику, читаю
Мистецтво – світ, де можна себе проявити й не
думати, як тебе сприймуть
Рівне – моя маленька Батьківщина
– Розкажи про себе. Де навчаєшся? Які маєш захоплення, хобі?
– Я Стасюк Вероніка, мені 12 років. Навчаюся в СпШ №15.
Мабуть, така як всі підлітки: шукаю себе. Займалася танцями
близько шести років. Зараз захоплююсь грою на фортепіано,
бо дуже люблю музику. Слухаю різні жанри, не зупиняюся на
чомусь одному. Інколи музика так захоплює, що легко можу
створити під неї власний танець. Карантин оновив мої смаки
в літературі. Я поринула у світ детективних історій, цей жанр
цікавить мене найбільше. Саме тому вподобала усі збірки
“Шерлока Холмса”. Після прочитання книг переглянула і серіал
про цього славнозвісного детектива, а згодом вирішила спробувати написати власну детективну історію. Але про це згодом.
– Ким мрієш стати у майбутньому? Пов’яжеш свою
професію з літературою та письмом?
– Насправді ще не замислювалась, тому сказати точно не
можу. Але все може бути.
– Коли почала писати, скільки тобі було років?
– Не зовсім пам’ятаю, приблизно дев’ять. Саме тоді й почала писати. Ще у початковій школі нам часто пропонували
спробувати себе у написанні поезії чи прози на задану тему,
тож брала участь у щорічних читаннях “Я голосую за мир”, де
писала твори на тему війни та миру у світі. Маю чотири такі
збірки надрукованих творів. Ще в 10 познайомилася з нашою
рівненською письменницею Оленою Медвєдєвою, у її книзі
“Рівненський букварик” теж є мій надрукований твір. І все це

завдяки моїй першій вчительці Барабаш Світлані Іванівні, яка
завжди вірила в мене та закликала пробувати свої сили у всьому новому.
– Чи складно тобі писати історію?
– Не дуже. Головне – мати уяву та натхнення.
– Чому вирішила спробувати свої сили у
Всеукраїнському
літературному
конкурсі
“Фантастичне Рівне. Історії та оповіді 2020”?
– Це щось новеньке для мене. Мені сподобалося, що головною умовою було написання твору з елементами фантастики
про Рівне, тож надихнувшись детективами, я вирішила, що у
Рівному обов’язково має статися щось магічне. Коли писала, то
не думала про перемогу, адже головне – участь. У 2019-му році
ввійшла в трійку призерів. Вважаю, варто працювати й розвиватися далі – це надасть сили й витривалості.
– Де береш ідеї на нові розповіді?
– Образ може виникнути зненацька, після перегляду фільму чи прочитання книжки. Це може бути уже сформований
персонаж або ж навпаки, у процесі доповнюватиму його, ніби
домальовуючи картинку. Як на мене, саме таким чином створюється історія.
– Чи хотіла б зняти кіно за мотивами своєї книги?
– Звісно, не використати такий шанс – це дурість. Думаю,
змогла б спробувати, якби випала така нагода. Тоді я не лише
переглядала б результат, а долучилася, безпосередньо, до процесу фільмування.

Тетяна Бенедюк
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ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ!

Переможець конкурсу «Фантастичне Рівне 2020» у середній категорії
ПІП: ГУДОВСЕК Софія Сергіївна
Знак зодіаку: Терези
Улюблений фільм, актор: обожнюю хронофантастику, це
один з найцікавіших жанрів сучасного кінематографу.
Однак, незважаючи на це, переплюнути класику так
ніхто й не зміг. Усі частини "Назад у майбутнє" –
чи не єдиний фільм, який я переглядаю кожного року
(за винятком саги про Гаррі Поттера, звісно). Я не
звикла стежити за акторами поза межами їх ролей, але
відзначу, що захоплююся Робертом Дауні-молодшим,
Ліном-Мануелем Мірандою та Джоном МакГінлі
Улюблена музика: я меломан, але особливо подобається
блек-метал
Улюблена книга: “Завтра” Гійом Мюссо
Улюблений письменник: з року в рік перечитую Макса
Кідрука й Арчібальда Кроніна
Об’єкт натхнення: що завгодно – кимось сказана
фраза, якась ситуація, банальний міський пейзаж,
якийсь предмет – абсолютно все
У вільний час роблю те ж саме, що і більшість людей
планети – прокрастиную! (Сміється)
Мистецтво – це спосіб самовисловлення. Той, хто
пише заради гонорару, дуже працьовитий (і хитрий!)
бізнесмен, а не митець. Мистецтво – це щось
сокровенне, персональне, у чому кожен може знайти
власні проблеми, їх тлумачення і шляхи вирішення
Рівне – це дім
– Софіє, розкажи про себе.
– Як на співбесіді! Я – Гудовсек Софія, мені 15, живу у місті
Рівному. Навчаюся в 11-ому класі СпШ №15. У мене проста сім'я:
тато – поліцейський, мама – викладачка. Захоплююся літературою,
але донедавна писала “у стіл”. Єдині, хто бачив мої роботи, – батьки, друзі та НЛО “Поетарх”. Улюблений літературний жанр – соціально-психологічний роман. Також люблю котів. У мене навіть є
свій – Джессі. Раніше ми думали, що це дівчинка, тому й таке ім'я!
(Сміється.) Обожнюю знайомитися з новими людьми й культурами, цікавлюся драматургією і пробую писати свої сценарії.
– Коли розпочалося знайомство з літературою та
письмом?
– Книги завжди були невіддільною частиною нашої сім’ї. Мої
батьки люблять читати, любив і дідусь. У дитинстві на моє літературне виховання звертали багато уваги – коли ростеш серед нескінчених паперових світів, це лише питання часу, коли почнеш
створювати свої.
– Яку професію прагнеш обрати?
– Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому свої плани!
Обов’язково розповім, коли вступлю в омріяний ЗВО.

– Що надихнуло взяти участь у Всеукраїнському літературному конкурсі “Фантастичне Рівне. Історії та
оповіді 2020”?
– “Вовків боятися – в ліс не ходити” – з цих слів починаються
ледве не всі мої рішення.
– Що любиш більше: прозу чи поезію?
– Однозначно прозу. Далебі, з поезією ми на “ви”. Інколи буває,
звичайно, натхнення для віршиків, але назвати це поезією було б
неповагою до поетів.
– Про що були твої перші твори?
– Найперші, на жаль, не пам’ятаю, але один з них був невеликою розповіддю про котиків. Тоді була натхненна “Котамивояками”, яких я читала у другому класі.
– На які труднощі натрапляєш під час роботи з твором?
– Кожен, хто хоч раз намагався писати, скаже, що найважчим
є не вигадати щось чи почати, а саме завершити твір. Буває, сидиш, пишеш. Історія доходить до свого логічного завершення, а
яке його придумати – не знаєш. І мучишся, і плачеш над тим рукописом, а потім або доводиш через піт-сльози до пуття, або кидаєш
і починаєш новий.
– Розкажи про свої здобутки та досягнення.
– Я брала участь у багатьох конкурсах та проєктах, уже й не
згадаю усіх. Найпершим звершенням було друге місце у конкурсі
“Героям Слава”, а одним з останніх – “Космічні Фантазії”.
– Чим захоплюєшся, окрім письменництва? Які твої
хобі?
– Колекціоную дзвоники з місць моїх мандрівок. А ще – вивчаю
мови.
– Що далі? Які плани у літературному світі?
– Дуже хочеться видати збірку короткої прози. Однак поки що
про це можна тільки мріяти.

Ольга Полевік

РІВНЕ МИСТЕЦЬКЕ

ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ!

Переможець конкурсу «Фантастичне Рівне 2020» у старшій категорії
ПІБ: ЦЕЦЕВИЧ Ольга Олександрівна
Знак зодіаку: Скорпіон
Життєве кредо: Зробити й пошкодувати краще,
ніж не зробити й пошкодувати. А зробити й бути
задоволеним результатом – взагалі ідеально.
Об’єкт натхнення: Сильні люди.
У вільний час: Пишу, читаю, подорожую, вчуся
нового.
Мистецтво – Панацея від усіх недугів
Рівне – Місто контрастів.
– Розкажіть про себе. Ким мріяли стати в дитинстві?
– Як не дивно, але я майже стала тим, ким мріяла бути у
дитинстві, – журналісткою. Класі у 3-4 ми писали твір “Ким я
хочу бути, як виросту”, я написала, що хочу бути журналісткою і акторкою. В мене досі є той листочок, тож іноді жартую, що наступного разу, коли влаштовуватимуся на роботу,
принесу його замість додатка до диплома. Залишилося ще
стати відомою акторкою, бо маленька Оля слів на вітер не
кидала.
– Що саме надихнуло почати писати?
– У років шість я написала свій перший віршик (якщо це
можна так назвати), його навіть надрукували в шкільній газеті. Він був присвячений Україні (тож можна сказати, що писати мене надихнула батьківщина. Потім були підліткові вірші. Думаю, що таким бавилися всі у підлітковому віці: коли
здається, що навколо тебе ніхто не розуміє, аркуш паперу і
ручка стають найкращими друзями й психологами.
Насправді почати писати неважко, адже і всередині нас, і
навколо стільки цікавого – пиши не хочу. Важче не втратити
віру в себе й не закинути це в далеку скриню. От у такі моменти дійсно потрібні натхнення й підтримка. Мені тут пощастило, я вчасно отримала могутній заряд підтримки від
бабусі, батьків та вчительки мови. Саме їм я завдячую тим,
що продовжила розвивати свої письменницькі навички.
– Чи пов’язана ваша професійна діяльність з літературою?
– І так, і ні. Бо, як і коло інтересів, сфери діяльності в мене
різні. В журналістиці більше не працюю: спробувала, але
не сподобалося, оскільки занадто багатьма принципами
треба поступатися заради успіху в цій професії. Тож зараз
займаюся копірайтингом. Це страшне слово означає написання рекламних, презентаційних чи інформаційних
текстів. Зі словами справу маю, але літературою це назвати важко. Також нещодавно відкрила в Рівному шоурум з
оренди вечірніх суконь Undressol, тут та ж ситуація: для соцмереж пишу сама, але чи можна це назвати літературою –
сумніваюся.
– Чому саме оренда суконь? Адже це трохи далеко і від журналістики, і від реклами.
– На карантині пройшла онлайн-курс зі стилю і зрозуміла,
що жінки можуть виглядати красиво у кожному віці, з будьякою вагою і типом фігури. Їм треба лише трохи підказати
або допомогти у виборі, мені це стало цікаво. А замість магазину обрала оренду з двох причин. По-перше, цей формат
дозволяє людям з будь-яким бюджетом одягати красиві якісні речі, по-друге, економить місце в шафі, по-третє, найважливіше – дозволяє хоч трохи зберегти природу, зменшивши
попит на нові одноразові речі й, відповідно, виробництво.
Крапля в морі, звісно, але Ґрета зацінила б.

– Чому вирішили взяти участь у Всеукраїнському
літературному конкурсі “Фантастичне Рівне.
Історії та оповіді 2020”?
– З народження часто буваю в Рівному, люблю це місто, та
ніколи не вважала його туристично привабливим. Але якось
гуляла цього літа (просто не хотіла в спеку їхати в маршрутці
з маскою), звернула з Соборної трохи не туди і наштовхнулася на Свято-Успенську церкву – найстарішу зі збережених
у місті. Почала копатися в Мережі, виявилося, в Рівному ще
багато цікавинок можна знайти, якщо звертати зі звичного
шляху. Захотілося зробити невеличкий цікавий путівник зі
справжніми й трохи вигаданими історіями, щоб показати,
наскільки різним та непередбачуваним може бути Рівне.
Тепер вважаю, що воно достойне позмагатися за туристів з
іншими українськими містами, я навіть проводила екскурсії
для своїх родичів та знайомих після конкурсу. Тож карантин – ідеальний час для локальних відкриттів.
– Яка формула успіху, на вашу думку? Що потрібно, щоб отримати перемогу?
– Секрет успіху в тому, щоб не боятися падати. Так, боляче, так, неприємно. Але скільки разів ви подали, поки вчилися ходити?! Тому коли у вас щось не вийшло з першого
разу, спробуйте ще раз, якщо перед вами зачинили двері та
набили вам ґулю, постукайте в наступні. Головне, не зупинятися і знаходити всередині силу, щоб підвестися та з гордо
підгятою головою іти далі.
І ще одне. Ніколи не думайте, що про вас скажуть люди.
Якщо їхнє життя настільки нудне, що їм хочеться порпатися у вашій білизні – та на здоров’я (додайте туди ще трохи
чужого спіднього, щоб на довше вистачило пліток). Дуже
люблю фразу Фаїни Раневської: “Те, що говорять за моєю
спиною, я слухаю задом”. Тож впевнено рухайтеся вперед,
не прислухаючись до шепоту ззаду.

Тетяна Бенедюк
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МИСТЕЦЬКІ ГРАНІ

у поєднанні

ПІБ: Каріна ТЕРНОВИК
Знак зодіаку: Овен
Сімейний стан: заручена
Життєве кредо: хочеш бути щасливою - стань нею
Улюблений фільм, актор/актриса: Титанік,
Анджеліна Джолі
Улюблений музичний жанр: джаз
Улюблена книга: Наполеон Гілл «Думай і багатій»
Улюблений письменник: Анна Ахматова
Об’єкт натхнення: моя робота
У вільний час: читаю, подорожую
Мистецтво – танці
Рівне – завжди в моєму серці

Наскільки різнобічно мистецькою і розвинутою може бути
особистість? Як поєднати все? Чи можна обрати не лише
один напрямок, а кілька у житті? Чи це буде складно і чи
вистачить часу на все? Чи можна нереальне втілити у
життя? Про такі мистецькі грані ми сьогодні поговоримо
з власницею салону KT Makeup&beauty lounge, власницею
корони Перлина Рівного 2018 Терновик Каріною.
Розкажіть трішки про себе
- Мене звати Каріна Терновик, мені 22 роки і я власниця
салону краси KT Makeup&beautylounge. Маю юридичну освіту, продовжую навчатися на магістратурі в МЕГУ ім. акад. С.
Дем’янчука на психолога та у Великопольській соціально – економічній вищій школі за спеціальністю економіка підприємств
та управління персоналом.
Чи були ви мистецькою дитиною в школі і ким
мріяли стати?
- З дитинства я люблю творчість, тому з шести років займаюся спортивно-бальними танцями, усі концерти в школі були за
мною. Я дуже любила виступати на сцені і мріяла бути психологом, як моя мама.
Студентське життя, яке було воно для вас, що у
ньому було найцікавіше?
- Це був чудовий період розвитку та вдосконалення своїх
умінь та навичок й цікаві нові знайомства, які наразі перейшли
в міцну дружбу.
Чи продовжили танцювати, будучи студенткою?
- Так, брала участь у різних заходах університету, ми виступали дуже часто, їздили з концертними програмами за кордон..
А що спонукало вас займатися танцями? Адже це
нелегко насправді.
- У дитинстві дивилася телепередачу «Танці з зірками», найперший випуск. Мені так сподобалось, як танцювали мої улюблені артисти, що я одразу побігла до мами зі словами, що теж
так хочу.
Ви брали участь у конкурсі «Перлина Рівного 2018».
Які були труднощі, чому погодились на такий проєкт? Чи змінилося ваше життя?
- Із ностальгією пригадую конкурс «Перлина Рівного 2018».
У нас були насичені репетиції по три-чотири години, іноді по
декілька на день. Крім того, ми постійно брали участь у різних
соціальних проєктах, організовували благодійні акції. Також
бігали у легкоатлетичному забігу у вишиванках, були зйомки у
різних фотосесіях, майстер-класах – усе це треба було втиснути
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в один день, але моя щоденна втома була приємною. Це незабутні спогади та важливий досвід на все життя.
А як на ваше життя вплинула перемога і здобуття
титулу «Перлина Рівного»? Можливо, вас упізнають
на вулиці?
- Звичайно, для мене – це велика перемога над собою, набуття нового досвіду, вдосконалення умінь та навичок. Цьому
ж сприяли мої десятирічні тренування у танцювальних залах.
До того ж з’явилася мотивація на досягнення нових вершин.
Ваш бізнес насправді теж мистецький він
пов'язаний з красою. Чому ви обрали саме таку сферу?
- Мені подобається робити людей красивими, тому я закінчила курси візажиста, що і спонукало мене відкрити власний
салон краси... У нас працюють високопрофесійні майстри у
дуже затишному й комфортному місці, в якому завжди будуть
вам раді. Наші клієнти користуються послугами манікюру, педикюру, послугами перукарів, нарощування та ламінування
брів, шугарингу, масажу і професійного візажу. В нашій команді
працюють майстри, які обожнюють свою справу, постійно вдосконалюють свої здібності. Впродовж двох років на базі нашого салону, також були майстер-класи відомих і потужних професіоналів України, зокрема, перукаря міжнародного класу Юлії
Слабковської та майстрів з Європи. Ми регулярно проводимо
акції, надаємо знижки постійним клієнтам. Наші досвідчені майстри допоможуть знайти свій стиль та образ.
Скажіть будь ласка Каріна Терновик – власниця
салону краси KT Makeup&beauty lounge продовжує
танцювати?
- Так, я продовжую танцювати. Влаштовую собі заняття. Вони
мене перезавантажують, розслабляють й надихають на нові
творчі проєкти та ідеї. Маю мрію надалі відкрити тренувальний
зал, де люди різного віку зможуть навчатись мистецтву спортивно-бального танцю.
- Як вам вдається все це поєднувати?
- Я люблю свою роботу, а те чим займаюся – це найголовніше.
Ваш секрет успіху?
- Робити свою справу з любов’ю – і тоді все буде на тому рівні,
на якому бажаєте й мрієте.

Ольга Полевік
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ПСИХОЛОГІЯ, МИСТЕЦТВО,
КРЕАТИВПРОЄКТИ –

мікс мами та доньки
Почніть робити те, що потрібно.
Потім робіть те, що можливо.
І ви раптом виявите, що робите неможливе.
Св. Франциск Асізський
Незалежно від того, яку нішу займає людина у суспільстві,
знання психології сприятимуть успішному спілкуванню з
людьми та глибшому розумінню себе у будь-якому випадку. За філіжанкою кави про це поговоримо з кандидатом
психологічних наук, доцентом кафедри загальної психології
та психодіагностики, бізнес-тренером, коучем, оргконсультантом, членкинею РОПТ та Української спілки психотерапевтів, ГЛАВІНСЬКОЮ Оленою Дмитрівною та магістром
психології Національного авіаційного університету (м. Київ),
випускницею численних факультативних проєктів та фестивалів психологічного спрямування, life коучем, freelance
тренером, членкинею Української спілки психотерапевтів
ГЛАВІНСЬКОЮ Еліною Сергіївною.
– Пані Олено, скажіть, чому саме психологія?
– Я дуже люблю розвиток та рух. Мене цікавить абсолютно все: від різних сфер діяльності цікавих особистостей до замислення над ходом думок та визначальним фактором людської поведінки. У процесі навчання я зрозуміла, що знати
«все про все» неможливо, принаймні за період земного життя. Лише психологія може дати можливість наблизитись до
розуміння та пояснення досі нерозгаданих феноменів. Крім

того, різноманітність напрямків роботи психолога настільки
велика, що це не може не гарантувати успіх у майбутньому.
– Еліно, серед ваших численних проєктів є багато спільних з мамою. Як працюється у тандемі? Не губите себе?
– Психологією мене зацікавила саме мама. Більше того,
у нас в родині ціла династія психологів ще від прабабусі. Я
з дитинства спостерігала за роботою мами, мене завжди
дивувало те, як люди прагнули спілкування з нею. Отже,
я почала власний шлях, вирішила йти вперед і втілювати
принцип “Наші діти мають бути кращими, ніж ми”. Я почала
займатися консалтингом, тренерством та коучингом – сучасними напрямками діяльності психолога. Окрім цього, захопилася науковою діяльністю, нею займаюся і зараз: пишу
статті, беру участь у наукових проєктах та фестивалях, працюю над малодослідженими проблемами. Щодо створення
проєктів – за орієнтир беремо запит молоді, побажання клієнтів та актуальні життєві питання, які завжди потребують
вирішення. Чи не гублю я себе? Навпаки, знаходжу, адже
взаємодія в партнерстві дає можливість віднайти свої нові
сторони та грані.
– Тренінг "Ресурс особистості" – що це?
– Пані Олена: Варто почати з того, що ж таке ресурс і для
чого він потрібен. Ресурс особистості – це її внутрішня енергія, її осередок сили, те, що дає їх рух та мотивацію. Часто
люди, маючи величезний потенціал, просто не можуть його
віднайти. Саме тому ми вирішили “увімкнути світло у темній кімнаті пошуку ресурсу” і створити для цього тренінги. З
часом формат змінювався й удосконалювався, таким чином
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виникла “Сучасна школа тренера”, що стала потужним рушієм змін у кожного, хто долучився до нашої команди, а це
не лише психологи, а й фотографи, дизайнери та стилісти.
“Школа тренера” дає можливість розвинути себе в ораторському вмінні, опанувати техніки та прийоми ефективної
комунікації, створювати власні проєкти та вийти на злітну
смугу лідерських позицій, які, можливо, не були розкритими
раніше.
– Ваші тренінги відбувалися навіть у мистецькій художній галереї, нестандартне місце зустрічі. Пані Олено, чому?
– Цікаву й таємничу атмосферу психологічної взаємодії
підсилює осередок атмосфери мистецтва. У кожній картині
відчувся настрій митця, тож уявіть, яка потужна енергетика
панує в галереї, особливо під час таких зустрічей. Ми проводимо тренінги у прекрасних рівненських галереях: класичній “Євро-Арт” та сучасній “Антік”, куди радо запрошуємо
всіх охочих.
– Пані Еліно, маска – символ одного з перших і
ваших найкращих нічних тренінгів. Чому?
– Ні для кого не секрет, що всі ми носимо маски, і я не про
медичні. Більше того, постійно їх змінюємо, приміряємо і,
Кожного разу цікаві та завжди актуальні теми, тому
стежте за подіями на моїй сторінці в Instagram та на сторінці нашого проєкту: https://www.instagram.com/p/Br5Jyp_
jKPX/?igshid=hemg4vja86y
https://gramho.com/explore-hashtag/drive_nightrv
– Пані Олено, що порадите молоді? Як стати
успішним?
– Перше й основне – це позитивне мислення та оптимістичний погляд на речі. Невипадково кажуть: наше життя –
відображення нашого мислення. Для того, аби пришвидшити цей ефект успіху, закликаємо приєднатися до нашої
“Сучасної школи тренера”, де ви пройдете різні навчальні
блоки: тренінг, як засіб розвитку, навчання та впливу; розвиток коуч-компетенції, імідж тренера, тренінг особистісного
зростання, розвиток управлінської компетентності, технології створення тренінгу та просування його на ринку і ще
багато цікавого. Головне, друзі, постійно розвивайте себе,
займайтеся улюбленою справою і майте чітку мету. І тоді
успіх вам гарантовано!
врешті-решт, обираємо ті, які зручні та пасують нам найбільше. Для когось ми є дітьми, для декого – коханими людьми,
комусь ми доводимось партнерами, а для когось – просто
сусіди. Усе це можна узагальнити, назвавши ці амплуа “соціальними ролями”, однак термін “маска” як одна зі сторін
людської особистості містить в собі більше загадковості та
потаємності. Це й не дивно, адже ще наші предки виготовляли та використовували маски для різних обрядів, сила
яких вражає й тепер, крізь віки. Тема масок та їх незвіданих
можливостей зацікавила багатьох, тож ми продовжили розвивати її на нашому психологічному проєкті “Drive/Night”, де
учасники мали можливість не лише розкрити усі свої маски,
а й виготовити власну.
– Еліно, що ж таке DRIVE/NIGHT?
– DRIVE/NIGHT – це нічний розважально-розвиваючий
тренінг-марафон для всіх охочих у місті Рівному. Чи знали ви, що прихована енергія драйву людини активізується
саме вночі? Більшість людей за хронотипом “сови”, тобто
найбільш продуктивною їхня діяльність стає саме вночі. У
цю пору доби вступають у дію підсвідомі частини психіки, які
працюють лише уві сні. Врахувавши все це, ми вирішили вийти за рамки, кардинально змінивши формат психологічних
зустрічей. Ми справді почали працювати вночі, постійно
змінюємо локації та протягом тренінгу поєднуємо корисну
інформацію з унікальними авторськими вправами.

Тетяна Бенедюк

ФОТОПРОЄКТ

Ми – як книги. Більшість людей бачать тільки нашу красиву обкладинку. В ліпшому випадку дехто читає вступ.
Ще менше тих, хто зміг прочитати розділ. Багатьом достатньо відгуків від інших.
І тільки одиниці знають наші справжні історії…історії, що записані в книгу життя.
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