


ЗНАЧИТЬ ОЗБРОЄНИЙ!
ПОПЕРЕДЖЕНИЙ - 

Дуже часто звертаються до 
мене клієнти, про те, що їх 
обманули ШАХРАЇ. В основному, 
це стосується тих людей, які 
хочуть орендувати квартиру.

І сьогодні я вирішила напи-
сати кілька порад для того, щоб 
убезпечити вас.

Поїхали:

ПЕРШЕ І НАЙВАЖЛИВІШЕ

У жодному випадку, НЕ 
БАЧИВШИ квартири, НЕ 
СКИДАЙТЕ гроші на картку!

Не вірте в те, що власник 
здасть свою квартиру на 1000-
2000 грн дешевше, ніж анало-
гічні квартири на ринку. Кожен 
власник здає, щоб отримати 
прибуток.

Коли вам говорять, що:
"Я з іншого міста і просто так 

їхати я не буду, але можу забро-
нювати для вас квартиру..."

Найбільш ймовірно, що вас 
попросять скинути гроші на 
картку. 

Також, коли вам говорять 
про договір у нотаріуса, будьте 
обережні (90% людей не здають 

квартири офіційно, а тим більше 
через нотаріуса). Офіційно вина-
ймають тільки підприємства

І перед тим, як давати 
якісь гроші, перевірте ПРАВО 
ВЛАСНОСТІ, чи дійсно ця осо-
ба являється (власником, спів-
власником). Якщо власник за 
кордоном, а хтось із родичів чи 
знайомих її здає, зв'яжіться по 
відеоконференції

Чи були у вас подібні ситуа-
ції? Які ваші дії були в цій ситу-
ації?

Наталія Миронець, ріелтор

м. Рівне, вул. 16 Липня, 42, офіс 402
тел.: +380 (98) 802 8204
grandavenueagency888@gmail.com
Instagra: @grand_avenue_agency
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Незалежність – це не просто слова, це наші 
щоденні дії, які повинні підкріплюватися 
клопіткою працею на користь окремої гро-
мади та України в цілому. Замало просто 
прагнути не залежати від обставин, викли-
ків та зовнішніх впливів, набагато важче 
формувати власне бачення розвитку, мати 
свій шлях та впевнено ним йти.

Незалежність – це те, за що віддають життя, 
за що борються роками та що цінують безмежно. 
Ті, кому це дається без бою та втрат, сприймають 
це як даність, як те, що просто є – і це константа. 
А ті, кого обставини змусили переосмислити це по-
няття, розуміють, що Незалежність – не докона-
ний факт, а те, що мають зберегти покоління лю-
дей.

І кожне окреме місто – це ніби живий організм, 
зі своїми незалежними законами та планами. Воно 
функціонує, росте, розвивається та водночас нероз-
дільне від тих процесів, які відбуваються в державі. 
Так, ми завжди хочемо змін, які, в ідеалі, повинні на-
стати вже завтра. Але ми рідко замислюємося над 
тим, що насправді стоїть за тими, здавалося б, ма-
ленькими перемогами. Державна машина не може 
змінитися за один день чи рік – і це доконаний факт. 

Але це не означає, що потрібно скласти руки та че-
кати, коли хтось інший зробить поштовх до змін. 

Незалежність же виражається в діях, а не на 
словах, коли чиновник виходить за межі своїх повно-
важень і не зачиняє двері кабінету о 17:00, а якщо 
має нагальні справи, то доводить їх до кінця; коли 
міський голова відкрито спілкується з мешканцями 
і не боїться йти вулицями міста; коли лікар при-
йме в екстреній ситуації пацієнта без направлення 
чи прописки; коли просто мешканець заплатить в 
маршрутці за того, хто забув гаманець вдома, а 
той, хто має зайву сотню гривень, придбає іграшку 
для дитини-сироти. 

Омріяна Незалежність – це власна думка, щира 
віра, любов до міста та держави, це прагнення змін 
та використання можливостей. Це про підтримку 
ближніх, спільну працю на благо міст та громад, а 
найголовніше – людяність, щоб цінувати та при-
множувати, щоб зберегти і більше не відвойовува-
ти.

З важливим днем для кожного, з Днем 
Незалежності! Пишаймося державою, в якій 
ми живемо!

Головний редактор журналу “РІВНЯНИ” 
Ольга ЛІРНИК.

НашаНезалежність…



ВІД ЗАДУМІВ 
ДО ДОСЯГНЕННЯ

ЦІЛЕЙ!ЦІЛЕЙ!
Ю рій Вознюк
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Його двічі обирали народним депутатом за мажори-
тарною виборчою системою. Він без страху йшов до 
людей та отримував підтримку щоденної роботи, яку 
виконував разом з командою. Він точно знає, як це – 
працювати над розвитком громади, залучати інвести-
ції та реалізовувати соціально--економічні проєкти. Усі 
його задуми перетворюються в плани та досягнуті цілі. 
Юрій ВОЗНЮК, народний депутат України VII та VIII 
скликань, фінансовий директор фірми “Екорембуд” – 
про сімейну справу, активну роботу нардепа та ро-
динні цінності розповів ексклюзивно для журналу 
“РІВНЯНИ”.

– Якщо запитати у рівнян, хто такий Юрій 
Вознюк, то багато хто досі вважає вас народним 
депутатом. Адже ваша діяльність була настільки 
помітною та ефективною, що це сприймається не 
тільки як те, що було, а й те, що триває…

– Дякую (посміхається, - авт.). Насправді ще і зараз тра-
пляються випадки, коли мешканці мого округу, бачите – я 
його і досі вважаю саме таким, телефонують до мене та 
просять поради, допомоги, сприяння. Це підтвердження 
того, що люди оцінювали те, що було зроблено нашою ко-
мандою. А говорити дійсно є про що, адже мною було за-
лучено понад 200 мільйонів для розвитку округу. За більш 
як шість років командної роботи вдалося реалізувати про-
єкти, які стояли “замороженими” десятки років. Ми постійно 
співпрацювали з Кабінетом Міністрів України та бюджетним 

комітетом для залучення коштів на соціально-економічний 
розвиток. Спрямована субвенція дозволила завершити бу-
дівництво шкіл та садочків, зробити освітлення вулиць, про-
вести ремонт доріг, покращити технічну базу навчальних 
закладів та реалізувати необхідні проєкти для громад.
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– Розумію, що просто нереально буде перелічи-
ти все те, що було реалізовано. Проте хотілося б 
“пройтися” по ключових та важливих для вас до-
сягненнях.

– Для мене у пріоритеті завжди були та залишаються діти, 
адже це не тільки наше майбутнє, а й сьогодення. Тому можу 
сказати, що за мого сприяння було придбано комп’ютерне 
та проєкційне обладнання шкіл, садочків та реабілітаційних 
центрів; завершено будівництво довгобудів, що зводилися 
десятки років  – Оржівський, Обарівський, Гощанський та 
Великожитинський садочки, дитсадок у селі Новий Корець 
та завершено першу чергу Корнинської школи. 

Завдяки співпраці з Прем’єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом, Першим віцепрем'єр-
міністром  – міністром економічного розвитку і торгівлі 
України Степаном Кубівим, Міністерством освіти і науки 
України та міністром Лілією Гриневич у 2017 році вдалося 
розморозити будівництво нового корпусу Острозької акаде-
мії. Впродовж 2018-2020 років університет отримав 110 млн 
грн. 

– Якщо говорити про інші напрямки, які не сто-
суються підтримки освіти та молоді, що ще було 
втілено у життя?

– Виділено кошти та проведено капітальні ремонти доріг, 
адже для округу це було дійсно болюче питання. Для безпе-
ки мешканців було проведено вуличне освітлення із засто-
суванням енергоощадних технологій у 33 населених пунк-
тах Рівненського, Острозького, Гощанського, Корецького 
районів та міста Рівне. Відбувалися закупівлі медичного об-
ладнання, проводилися утеплення, завершено реконструк-
цію площі у Корці, збудовано мініфутбольні поля. У нашій 
розмові ви самі сказали, що все перелічити буде складно, і 
так є насправді. Адже це була щоденна праця від задумів до 
реалізованих проєктів. 

– Пане Юрію, зараз ви працюєте фінансовим ди-
ректором фірми “Екорембуд”. Знаю, що ваш про-
фесійний шлях стартував теж з цього підприєм-
ства. Розкажіть, як це було?

– Ні для кого не секрет, що цю фірму заснував мій батько – 
Володимир Вознюк, він зараз залишається генеральним 
директором. Пишаюся своїм батьком, який є Заслуженим 

будівельником України та має більше ніж 50-річний досвід 
роботи у цій галузі. Ще під час навчання у виші я пішов пра-
цювати в “Екорембуд ЛТД” економістом. На цьому ж підпри-
ємстві нині обіймаю посаду фінансового директора. 

– Яка основна специфіка роботи підприємства, 
працюєте з об’єктами на Рівненщині чи по всій 
Україні?

– Підприємство займається будівельно-монтажними 
роботами на промислових об'єктах. Мова йде про монтаж 
сталевих конструкцій, а також монтаж технологічного об-
ладнання і трубопроводів підприємств хімічної, нафтопере-
робної та інших галузей, а також виготовлення металокон-
струкцій будь-якої складності. Географія наших об'єктів дуже 
широка. Загалом це тисячі професійно-спеціалізованих 
об'єктів. За роки роботи нам вдалося об’єднати спеціалістів 
найвищого класу та сформувати матеріально-технічну базу 
такого рівня, щоб виконувати монтажні роботи найвищої 
складності. 

 – З власного досвіду, скажіть, чи відчуває нині 
будівельна галузь активну підтримку держави?

– Насправді я впевнений, що будівельна галузь є лакму-
совим папірцем розвитку країни. Ми не відчуваємо значної 
підтримки, але впевнено рухаємося вперед. З останнього – 
ми здійснюємо монтаж металоконструкцій по усій країні, 
проводимо ремонтні роботи, виконуємо реконструкцію вже 
наявних установок. Пишаюся тим, що наша компанія по-
стійно створює нові робочі місця, поповнює базу реалізо-
ваних проєктів та виконує часто проєкти, які іншим були б 
точно не під силу. 

– Від робочих питань до життєвих. У вас є ще 
один цікавий статус “хресного батька проєкту”. 
Розкажіть, чому повірили в “Пузату маму” та під-
тримуєте цю ініціативу вже багато років?

– Знаєте, класно підтримувати ініціативи, коли ти вже ба-
чиш, як вони живуть та працюють, і набагато важче підтри-
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Монтаж м/к корпусу та обладнання роботизованого складу 
фармацевтичної компанії «Дарниця» (Україна, м.Київ)

Будівництво зерносховища ємністю 50 тис. т з вузлом пере-
вантаження зернових на залізничний та автотранспорт 
(Україна, м. Дубно, Рівненська обл.)

Реконструкція та модернізація доменних печей №3, № 4, №6 
на «Алчевському металургійному комбінаті»

мати людей та ідеї, коли, здається, у них вірять тільки вони. 
З першого ж року заснування Оксаною Кравець проєкту 
“Пузата мама” я вирішив підтримати її. Адже це популяри-
зація сімейних цінностей, це можливість для майбутніх мам 
переконатися, що насправді вагітність – це особливий, тре-
петний період, який можна провести активно та з користю. 
Тому такий статус, яким мене “охрестили”, мені дуже імпонує 
й у новому сезоні планую підтримувати цей важливий для 
міста захід.

– Ви точно не з чуток знаєте про принципи вихо-
вання дітей та якими вони повинні бути. Як тато 
п’яти дітей, поділіться думками.

– Я переконаний, що попри сильну батьківську любов не 
можна бути фанатом своєї дитини. Надмірна любов розбе-
щує. Перші сім років дитину треба просто любити, другі сім – 
виховувати, треті сім  – бути другом. Потім відпустити, не 
прив’язувати ні в якому разі до себе. Я ніколи не змушував і 
не буду змушувати дітей ставати відмінниками. Адже хороші 
оцінки у школі й “червоний” диплом в університеті – це ще 
не запорука 100-відсоткової успішності. Ми прагнемо вихо-
вати дітей у любові, хай насамперед вони будуть Людьми, а 
все решта – додасться. Мрію, щоб кожен з них опинився на 
своєму місці. Як на мене, це найважливіше – бути потрібним, 
бути професіоналом своєї справи. Аби робота та хобі – збі-
галися.

 – Яке побажання ви хотіли б дати читачам, ко-
трі читатимуть нашу з вами розмову?

– Замість тисячі слів, краще одна конкретна дія. Будьте 
дієвими, адже можна багато мріяти, а насправді для їх вті-
лення треба багато працювати!



ЩИРІ ДИТЯЧІ 
ПОСМІШКИ – 

НАЙКРАЩА 
ВИНАГОРОДА!

Зо ряна Вознюк
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Якщо людина займається тим, 
що їй дійсно подобається, то у неї 
навіть по-іншому сяють очі, коли 
вона розповідає про справу життя. 
Це без перебільшення можна ска-
зати про Зоряну ВОЗНЮК, співвлас-
ницю ТОВ “Тіволі-ленд”. Жінка з 
таким захопленням розповідає про 
свою щоденну роботу, що відразу 
зрозуміло: для неї робота – це не 
про щоденну рутинну працю, а про 
щастя дітей, постійний розвиток та 
високу якість всього, над чим вона 
працює.

– Зоряно, ви є директором 
фірми “Тіволі-ленд”. Розкажіть, 
кому належить ідея такого про-
екту та які напрямки роботи має 
фірма?

– Фірма “Тіволі-ленд” зареєстрована 
у 2017 році. Тоді з ідеї мого чоловіка 
я  розпочала працювати над виго-
товленням обладнання для дитячих, 
спортивних майданчиків та предметів 
благоустрою: лавки, загорожі, навіси. В 
команді з Русланом Шевчуком ми взя-
ли на себе велику відповідальність  – 
дарувати щастя діткам. Спочатку 
працювали тільки над постачанням 
обладнання та їх встановленням. А 
далі побачили, вивчили усі нюанси та 
розпочали власне виробництво. Це 
дійсно відповідально, адже все пови-
нно відповідати високим стандартам 
якості, бути безпечним для дітей та від-
повідати сучасним вимогам – зацікави-
ти дітей, щоб їм там було максимально 
комфортно. Всі споруди “Тіволі-ленд” 
мають необхідні сертифікати й виго-
товляються виключно з екологічно 
чистих і якісних матеріалів. 

– Який у вас колектив та чи 
готові ви виходити за межі вже 
традиційних проектів?

– Я сама мама двох донечок, тож 
не зі слів знаю та розумію, наскіль-
ки важливою є безпека. Тому це наш 
обов’язок та головна турбота. Хочеться 
не просто виготовляти та встановлю-
вати дитячі майданчики, а створювати 
максимально комфортні простори для 
дітей. У нас молодий колектив, ми по-
стійно рухаємося та розвиваємося. Для 

Р І В Н Я Н И   | 9

того, щоб черпати все нові та нові ідеї, 
ми вивчаємо світовий досвід, а також 
постійно створюємо нові моделі, щоб 
діти гралися та розвивалися водночас.

Ми завжди вчасно виконуємо усі за-
мовлення, здійснюємо гарантійне об-
слуговування й навіть інколи змушені 
ремонтувати майданчики після актів 
вандалізму. Ми з командою отримуємо 
задоволення від того, що наші майдан-
чики успішно встановлені та тішать ді-
тей по всій країні, адже вирізняються 
своєю якістю та креативністю.

– Водночас «Тіволі-ленд» – це 
ж не тільки майданчики. роз-
кажіть про інші напрямки, над 
якими працюєте.

– Спортивні майданчики, які виго-
товляє наша фірма подобаються і до-
рослим, а ще ідеально підходять для 
розваг підлітків. Чимало громад теж 
розуміють важливість благоустрою 
території, тож для них у «Тіволі-ленд» 
є пропозиції з виготовлення та вста-
новлення інформаційних стендів, зу-
пинок, лавок та смітників.

– Зараз ви є депутатом 
Шпанівської ОТГ, це перша ваша 
депутатська каденція?

– Ні, вже втретє мене обрано де-
путатом. Політика та праця на благо 
громади  – це те, що завжди мене ці-
кавило, і саме це поєднало нас з моїм 
чоловіком Юрієм. Вперше мене було 

обрано депутатом Великожитинської 
сільської ради у 20 років, після чого 
люди довірили мені представляти їх ін-
тереси ще раз. А минулого року я ста-
ла депутатом Шпанівської об’єднаної 
територіальної громади.

– Ви так багато встигаєте, по-
ряд з роботою та депутатською 
діяльністю у вас ще двоє ма-
леньких дітей, як вдається впо-
ратися з усіма обов’язками?

– Я обожнюю бути в русі та нама-
гаюся постійно розвиватися. Але це 
було б неможливо без підтримки на-
шої родини. У вихованні дітей мені 
допомагають наші бабусі. Завдяки їх 
підтримці вдається багато встигати та 
поєднувати різні задачі. Вдячна за те, 
що наша родина саме така, де панує 
любов, підтримка та взаєморозуміння. 
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РОВЕСНИКИ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Їм, як і нашій державі цьогоріч 30. За цей час вони змогли досягнути життєвих та професійних успіхів. 
Рівняни – ровесники Незалежності на сторінках святкового випуску видання!

Тарас КОМАРЕНКО
Керівник компанії Smart People

Сергій МЕРЧУК
Начальник управління патрульної 
поліції у Рівненській області 

Катерина КРУК
Менеджерка з питань публічної 
політики по Україні у Facebook

Христина СИВОЛАП
Режисерка

Марія РУДОМСЬКА-
ВОРОНЦОВА 
Директор з розвитку ТМ «Щедрик»

Тетяна СТЕЦЮК
Бізнес-консультант з маркетингу

Анна РАДЬКО
Власниця маркетингового 
агентства «Rad&ko»

Руслан ЖУК
Начальник управління превентив-
ної діяльності в Рівненській області

Ольга ЛІРНИК
Благодійниця, керівниця 
БО «Дарунок» у Рівному



РОВЕСНИКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Група компаній “Автоград” – це 7 дилерських центрів: Nissan, 
Renault, Hyundai, Skoda, Honda, Fiat, Renault Луцьк. Вже впродовж 
тридцяти років компанія демонструє динаміку росту, розширює 
спектр послуг, стає сучаснішою та ближчою до кожного клієнта. 

Дякуємо кожному за довіру! 30 – вдалий початок,
 а ми рухаємося далі разом з вами!

Генеральний директор ГК “Автоград” Віктор ПАСІЧНИК 

ГК “Автоград” 
м. Рівне, вул. Кобзарська, 85
(0362) 46 06 06; (067) 364 2051; (050) 435 05 83

ТОВ "Луцьк-Експо"
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 16
(0332) 280 333; (067) 334 0481; (067) 348 8360

АВТОГРАД – це:
• лідер в Рівненській області за кількістю проданих нових авто-

мобілів
• більше 20 тисяч задоволених клієнтів
• команда професіоналів своєї справи

АВТОГРАД – це не тільки продаж автомобілів, а й 
• послуги діагностики та ремонту
• продаж не тільки нових, а і вживаних автомобілів

Гарантійне обслуговування 
Продаж запчастин, додаткового обладнання та аксесуарів.

Дякуємо кожному за довіру! 30 – вдалий початок,Дякуємо кожному за довіру! 30 – вдалий початок,
 а ми рухаємося далі разом з вами!
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Він ніколи не намагається бути для когось “зручним”, 
говорити типові фрази чи те, що комусь би хотіло-
ся чути. В цьому й особливості розмов з власником 
Рівненського Льонокомбінату Олегом ЧЕРВОНЮКОМ. 
Нетипові розмови про життя країни, розвиток еконо-
міки та політичну ситуацію в державі – ексклюзивно 
на сторінках журналу “РІВНЯНИ”.

Нашу розмову з Олегом Казимировичем розпочали з 
того, як оцінює роботу чинного міського голови та чи сам 
не планує спробувати власні сили в наступних “мерських” 
перегонах. Власник Рівненського Льонокомбінату наголо-

сив, що з плином часу став ще більш вимогливим до себе 
та навколишніх. Тому не збирається балотуватися на посаду 
міського голови, адже одноосібно мер, без державних інсти-
тутів, не здатен проводити ефективні зміни в місті. Посада 
міського голови в таких умовах точно не цікавить Олега 
Червонюка. Якби на місцевому рівні очільник громади мав 
важелі впливу на суд, поліцію чи прокуратуру, тоді були б 
реальні можливості змінити те, що нині відбувається. Час від 
часу надходять пропозиції долучитися до різних політичних 
проєктів. Але всі говорять про виграш на виборах, та жоден 
не говорить про реальну роботу, яка повинна розпочатися 
після. Якщо буде політична сила, яка готова працювати на 

ОЛЕГ ЧЕРВОНЮК: 
“МИ ВЖЕ “ПОГРАЛИСЯ” 
В ДЕМОКРАТІЮ І БАЧИМО, 
ДО ЧОГО ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ”
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

результат – відродження України, а не для того, щоб після 
виборів набивати кишені, тоді можна говорити про участь у 
політичній діяльності.

Роками в Україні говорять про те, яка форма правління 
була б найкращою. На думку Олега Казимировича, в дер-
жаві повинна бути сформована чітка вертикаль влади. Не 
можна робити країну парламентсько-президентською рес-
публікою. 

– Ми вже “погралися” у демократію і бачимо, до чого це 
призводить. Адже в такому випадку відповідальність деле-
гується на всіх і як наслідок – ніхто ні за що не відповідає. 
Саме тому ідеальною формою правління була б монархія, 
коли уся влада зосереджена в руках однієї людини, яка при-
ймає рішення та несе відповідальність за обраний курс руху 
та розвитку. Значна частина європейських країн має монар-
хічну форму правління, тож чому ми відкидаємо цей досвід? 
Важливо ще й те, що в очільника країни має бути достатньо 
сили волі, щоб вести країну в національному руслі з макси-
мальним розвитком нації. Керівник країни, гетьман, пови-
нен мати силу волі для захисту власних інтересів з мінімаль-
ним впливом Росії чи Америки. 

Також Олег Червонюк висловив нетипову думку щодо 
децентралізації. Бо в той час, коли багато хто захоплюється 
цією реформою, він переконаний, що децентралізація веде 
до розподілу країни. Адже особливо в період військових дій 
не може бути поділу повноважень, повинна бути чітка вер-
тикаль і визначена відповідальність. 

Часто говорять про те, що децентралізація відкриває 
можливості для громад, а насправді це можливості для місь-
ких голів чи очільників громад, які часто не дуже добре та 
доброчесно виконують свою роботу. Адже наповнення 
власних кишень, замість розвитку промисловості – це точно 
не про успіх громад. 

– Основне те, щоб політики зрозуміли просту формулу. 
Існує внутрішня та зовнішня політика. Вся внутрішня по-
літика держави має бути націлена на виробництво ВВП, а 
зовнішня – реалізація виробленого продукту на зовнішньо-
му ринку. Допоки політики цього не зрозуміють, то марно 
чекати на повноцінний розвиток країни. Найкраща політи-
ка – це економіка. Саме вона має бути первинною, а не на-
впаки. А у нас же всі ставлять собі за мету вкрасти якомога 
більше і зовсім не зрозуміло, чим займається президент, 
прем’єр-міністр, управління. Ті, хто мали б займатися роз-
витком економіки, кожної галузі зокрема, починаючи від 
міських профільних управлінь, елементарно не знають про-
блем та викликів, не намагаються вибудувати чітку страте-
гію національного розвитку. Державі простіше усунутися від 
вирішення проблемних питань, ніж докладати зусиль. Доти, 
поки політики не сформують чітку централізацію влади, не 
визначать розвиток економіки як пріоритет, до того часу всі 
ці “політичні ігри” залишаються без жодного сенсу.
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ДОРОГА СИЛЬНИХ БРЕНДІВ
Бажаєте автомобіль, який підкреслить Ваш статус, продемонструє навколишнім Ваш вишуканий смак, огорне Вас 
затишком та комфортом, і що найголовніше – зробить поїздки максимально безпечними?

ПРИЙМАЙТЕ ВІРНЕ РІШЕННЯ – ОБИРАЙТЕ MERCEDES-BENZ!

Комфортний та динамічний, як завжди. Стильний і прогресивний, як ніколи раніше.
Головні візуальні переваги автомобіля  – новий бампер і колісні диски, оновлена решітка радіатора й поліпшена 

оптика. Седан пропонує ще більш розкішний і цифровий салон.

ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВИЙ C-КЛАС!

Новий С-Клас відрізняється особливою манев-
реністю й одночасно стійкістю під час руху, завдя-
ки доступній в якості опції функції підрулювання 
коліс заднього моста. Кут повороту коліс заднього 
моста становить 2,5 градуса. Завдяки цьому діаметр 
розвороту скорочується на 43 см до 10,64 м.

У базовій комплектації новий С-Клас має світло-
діодні фари головного освітлення підвищеної по-
тужності. Як опція, для нього пропонуються фари 
DIGITAL LIGHT. У кожній з фар головного освітлення 
система DIGITAL LIGHT має світловий модуль з трьох 
надпотужних світлодіодів, що направляє світло за 
допомогою 1,3 млн мікроскопічних дзеркал. Таким 
чином, загальна роздільна здатність фар становить 
понад 2,6 млн пікселів. 
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НОВИЙ C-КЛАС: ЗАХОПЛЕННЯ, СВОБОДА Й ЕФЕКТИВНІСТЬ

Придбати автомобіль в наявності або під замовлення запрошує офіційний дилер Mercedes-Benz у Рівненській та 
Волинській областях – компанія ВОЛИНЬ-АВТО. 

Наша команда висококваліфікованих менеджерів допоможе Вам обрати автомобіль, що задовольнить усі Ваші по-
треби, а широкий модельний ряд тестових автомобілів дозволить переконатися на 100% у своєму виборі. Також наші 
консультанти підберуть для Вас найоптимальніші умови фінансування та страхування.

Відкривайте нові горизонти 
разом з Mercedes-Benz.  

Чекаємо Вас в автоцентрі 
ПрАТ «ВОЛИНЬ-АВТО» за адресою: 

м. Луцьк, 
вул. Рівненська, 145 

З радістю дамо відповіді 
на всі Ваші запитання за телефоном:

Галина ДЕНИСЮК, 
менеджер із продажу 

автомобілів Mercedes-Benz:

тел. +38 (067) 550 49 06

Новий седан C-Класу уособ-
лює розвиток сучасної роз-
коші. Інновації знайшли своє 
місце у спортивному інтер'єрі 
C-Класу. Вертикальний сен-
сорний екран з діагоналлю 30,2 
см (11,9 дюйма) перетворює 
центральну консоль в цифро-
вий центр інтер'єру. Елементи 
оздоблення підтримують 
стиль сучасного дизайну. Як 
і панель приладів, поверхня 
дисплея також дещо поверне-
на в бік водія.
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Асмунд 

067 373 87 19

Рівненщина багата на спеціалістів у галузі права, од-
них адвокатів налічується більше тисячі. Не виняток 
становлять спеціалізовані компанії (юридичні фірми, 
адвокатські об'єднання, бюро, офіси тощо). Кожна 
компанія позиціює себе як лідера надання юридич-
них послуг. Водночас є дійсно ті, хто з упевненістю 
практикують новий формат адвокатської практики й 
досягають найголовнішого – постійного розширення 
бази клієнтів, зростання кількості послуг та досягнен-
ня максимальних результатів для кожного клієнта. 
Саме такою є компанія “Асмунд”. Про історію успіху, 
відмінності від конкурентів та амбітні цілі говоримо 
з Катериною ВОРОНЮК, керуючою Адвокатського 
об'єднання “Асмунд”.

– Розкажіть, скільки років вже працює 
“Асмунд” на ринку юридичних послуг, з чого все 
почалося?

– Спочатку була ідея та велике бажання створити високо-
класну командну компанію, яка надавала б сервісні та профе-
сійні юридичні послуги. Це стало основою створення у 2015 
році ТОВ "Юридична компанія "Асмунд". Сьогодні нам шість 
років і “Асмунд” – це вже адвокатське об'єднання з вузько-
профільними спеціалістами у галузі права. Це професійна 
команда адвокатів в різних регіонах і територіях України. 
Це п’ять офісів у Рівненській області, офіси в Тернопільській, 
Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Київській 
областях. Але ми не зупиняємося на досягнутому, тож за-
воювання територій та областей країни триває. Наша про-
фесійна команда – це 13 адвокатів, 5 помічників адвоката. 
Штат профільних адвокатів та юристів постійно росте та роз-
вивається.

– Нині рівняни мають широкий вибір юридич-
них та адвокатських об'єднань. Чим ви відрізняє-
теся від своїх конкурентів?

– Ми не звикли говорити про конкурентів, це колеги, адже 
кожен має свою нішу та особливості. У нашому місті майже 
немає компаній з системною побудовою відділів, а у нас 
створені маркетинговий та відділ продажів. Ще рідше наші 
конкуренти ставлять перед собою плани та маркетингові 
цілі. А у нас це все ефективно працює. Наша база налічує 
близько шести тисяч клієнтів, і надзвичайно важливо, що це 
число постійно зростає, нас рекомендують і нам довіряють.

– Скільки та які саме послуги можуть отримати 
ваші клієнти?

– “Асмунд” –  без перебільшення адвокатська компанія 
якісно нового рівня. Перелік послуг, які ми надаємо, постій-
но зростає. Нині “Асмунд” надає понад 50 видів різноплано-
вих послуг. Клієнти вражені, коли говорять про різні запи-
ти й отримують від нас на всі з них ствердні відповіді. Вам 
адвоката? Без проблем. Хочете реалізувати будинок? Вам до 
нашого рієлтора. Посвідчити документи? Наш нотаріус до 
ваших послуг. Перекласти документи? Здійснимо переклад у 
найкоротші терміни. У вас кредит і не можете влаштуватися 
на роботу? Вам допоможуть наші партнери: працевлашту-

ють за кордоном, проведуть оформлення всіх документів в 
лічені дні. До ваших послуг також: послуги детектива, стра-
хові послуги, поліграф (детектор брехні), бюро особливих 
доручень. Тож будьте впевнені, що ми точно зможемо вам 
допомогти!

– Знаю, що вашою "родзинкою" є особливі по-
слуги для бізнесу, а саме створення Центру під-
тримки та захисту бізнесу. Про що йдеться?

– АО “Асмунд” надає послуги не лише громадянам, а й за-
хистить та допоможе у заснуванні бізнесу. Ми зареєструємо 
вашу торгову марку, отримаємо сертифікат якості на ваші 
послуги, оптимізуємо податки, розробимо оптимальні меха-
нізми ведення вашого бізнесу.

– Кожна компанія ставить перед собою амбітні 
цілі. Якою є основна ціль та місія АО “Асмунд”?

– З досвіду роботи ми бачимо, що відсутність правової 
культури у людей стає вагомим чинником, що може поро-
дити негативні наслідки. Не знаєш своїх прав – легко можеш 
потрапити за ґрати. Не сплатив вчасно податки – отримай 
штрафи. Не знаєш, як працевлаштувати людей, а вони на 
робочих місцях – знову сплачуєш штрафи. Роботодавець 
попросив написати наперед заяву про звільнення без дати 
– порушення закону. І таке не тільки у нашому правовому 
житті – це, на жаль, наше сьогодення. Ми не вміємо захища-
ти себе в магазині, коли купили товар, який не має якості, ми 
не вміємо собі обирати фахівців, ми платимо великі кошти 
"професіоналам" і не вимагаємо чеки, звіти тощо. Ціль на-
шої компанії – допомогти нашим клієнтам отримати певні 
знання та грамотну допомогу з усіх питань. Наша місія – ква-
ліфікована юридична підтримка та допомога, яка доступна 
кожному. Адже, починаючи зміни у свідомості людей, роз-
починаємо зміни в суспільстві та робимо крок до правової 
культури населення.

– Скільки годин на добу працюєте ви та ваші 
працівники?

– Мені важко сказати, бо наші фахівці готові допомогти 
клієнту за першим же дзвінком. І неважливо буде – в робо-
чий час чи вночі, коли дійсно трапилася біда. Мій “Асмунд” – 
це не просто компанія, це стиль життя, тому ми нероздільні.

Asmund.llc@gmail.com
Asmund.com.ua

адвокатська практика
нового рівня
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Торік 8 серпня розпочав робо-
ту надсучасний Медичний центр 

“Dr. Pechnikova medical centre” – 
перший у Рівному заклад стома-

тологічної та естетичної сфер. 
Тож з нагоди річниці відкриття 

власниця Ольга ПЄЧНІКОВА 
познайомила читачів журналу 
“РІВНЯНИ” зі своєю командою 

професіоналів.

– Олю, вітаємо з річницею! 
Хай будуть завжди задоволе-
ні клієнти! Розкажіть, яка все 

ж таки місія центру 
“Dr. Pechnikova medical 

centre”?

– Підбором професіоналів я, 
як власниця, що дбає про свій 

заклад, займалася не один день. 
Повірте, досвід та знання лікарів 
не викличе жодних сумнівів. До 

роботи залучені й експерти-кон-
сультанти міжнародного класу.

DR. PECHNIKOVA: 
“А ЩЕ ГАРНА ПОСМІШКА – ЦЕ 

ГУБИ ДОСКОНАЛОЇ ФОРМИ”
Коли у лікаря-

стоматолога є місія – 
це прекрасно. А якщо 

місія глобальна – 
прекрасно вдвічі. У клініки якраз 

така: зробити світ добрішим, 
наповнивши його енергією 

красивої посмішки.



БОКОВЕЦЬ Станіслав 
Олегович
Хірург-стоматолог. Імплантолог

В імпланті немає нічого незви-
чайного  – це просто спеціальний 
металевий штифт, який вживляють 
у щелепну кістку в тому місці, де від-
сутній справжній зуб. З часом завдя-
ки процесу зрощування така основа 

стає найкращою заміною для реального зубного кореня, на 
якій буде встановлюватися коронка або протез. У висновку 
пацієнт отримує абсолютно новий зуб, який по функціоналу 
не відрізнятиметься від реальних.

КОПИЛОВА Анна 
Володимирівна
Дитячий стоматолог

Здорові зуби – родом з дитинства!
Деякі захворювання щелеп-

но-лицевої системи беруть свій 
початок з дитинства. Лікар Анна 
Володимирівна знає фізіологію ди-
тини й безпомилково попереджає 

будь-які патології, зміни та може впоратися з ними до того, 
як вони призведуть до більш суттєвих проблем. Наприклад, 
дитячий карієс не менш небезпечний, ніж у дорослих: май-
же непомітна біла пляма на зубі розростається до масш-
табної каріозної порожнини за лічені місяці. Тому важливо 
стежити за здоров'ям порожнини рота у дітей й ігнорувати 
походи до дитячого стоматолога все ж не варто. Також ми 
практикуємо лікування активних діток в седації.

РИЖКО Андрій 
Олександрович
Стоматолог-ортопед

Встановити коронку  – це повер-
нути зруйнованим зубам належний 
вигляд. Сучасні матеріали – кераміка, 
цирконій  – дозволяють на сьогодні 
зробити естетичні коронки, які не від-
різнити від своїх зубів. Піклуйтесь про 

свою посмішку вже сьогодні! Красиві зуби без складних втру-
чань  – це можливо! А також, якщо встановити протези, жу-
вальна функція буде повністю відновлена, без болю і стресу.

ІЩУК Наталія 
Володимирівна
Стоматолог-терапевт.
Пародонтолог

На жаль, наші зуби – це не вічна 
субстанція. Існує багато причин, з 
яких привабливий зовнішній вигляд 
і функціональність зуба порушують-
ся. Але це не означає що ви не змо-

жете більше ніколи посміхатися. Ми пропонуємо рішення – 
реставрація зубів. В основу процесу реставрації закладений 
спосіб відновлення зуба за допомогою якісних композитних 
матеріалів для пломбування.

ДАНЬКО Олена 
Борисівна
Стоматолог-ортодонт

Красива посмішка  – це не тільки 
білі зуби, а й бездоганна посмішка. 
Ми працюємо над цією проблемою і 
пропонуємо її рішення за допомогою 
різних ортодонтичних конструкцій. 
Брекет-системи – це не атрибут дитин-

ства, це можливість у будь-якому віці мати бездоганний вигляд.

ЛЕВИЦЬКА Ірина 
Мирославівна
Дерматовенеролог

Зрозуміти, як доглядати за шкі-
рою, а також визначити, чи немає 
у вас дерматологічних порушень і 
захворювань, через які зовнішній 
вигляд шкіри погіршується, можна 
на консультації у дерматолога. Крім 

того, до дерматолога звертаються для видалення родимок, 
бородавок, папілом, кондилом та інших новоутворень, які 
заважають пацієнтові. Також дерматолог проводить діа-
гностику патологічних станів шкіри, наприклад, за допомо-
гою дерматоскопії лікар визначає злоякісні зміни у родим-
ках (невусах), а також те, наскільки небезпечна ця родимка.

ПЄЧНІКОВ Сергій 
Олександрович 
Травматолог-ортопед.
Вертебролог

Біль не є нормальним станом здо-
рової людини. Больові відчуття у 
спині, в суглобах погіршують життя 
людини, й тоді треба звернутися до 
спеціаліста, бо самолікування може 

призвести до погіршення стану. Вертебролог  – це лікар, 
який спеціалізується на патології хребетного стовпа, м'язів 
та м'яких тканин, що оточують його. Лікарі у напряму ме-
дицини вертебрологія діагностують такі захворювання, як 
протрузія і міжхребцева грижа, остеохондроз, міжреберна 
невралгія тощо, надають першу допомогу, блокують біль та 
інші неприємні симптоми, а також підбирають ефективне лі-
кування та реабілітацію.

МАЗУРЕЦЬ Вікторія 
Віталіївна 
Старша медична сестра

“Dr. Pechnikova medical centre” – це 
клініка, що знає рівень очікувань сво-
їх клієнтів. Зробіть менше, ніж очіку-
ють ваші клієнти,  – обслуговування 
буде поганим. Зробіть саме те, чого 
вони очікують,  – й обслуговування 

буде хорошим. Зробіть більше, ніж очікують клієнти, – і вони 
оцінять сервіс як неперевершений! Тому щиро запрошуємо 
оцінити наш сервіс та скористатися послугами з гіперлояльни-
ми цінами у красивому й великому місті незалежної України!

м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, 42
Попередній запис за телефоном: +38 095 021 98 00, +38 097 095 13 21

 pechnikova.center      Dr.Pechnikova medical center
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Îêñàíà Âàâðîâñüêà:
Жінка, яка цінує українську   
історію, не забуваючи крокувати 
в ногу з часом

– Оксано, напередодні Дня Незалежності над-
звичайно цікаво дізнатися про унікальність ви-
шивки та чи пам’ятаєте ви своє перше знайомство 
з українською вишивкою, з вишиванкою зокре-
ма?

– Ви знаєте, вишитий одяг – це моя любов. Ще з дитин-
ства мене оточував кольоровий світ вишитих рушників, 
картин, фіранок, серветок та макаток. Саме реліквії – виши-
ванки старших поколінь нашого роду, що збереглися у моїй 
родині –  прищепили мені любов до України та української 
вишиванки. Минув час, й сьогодні свою любов я та мої по-
мічники втілюємо вже на комп'ютерній машині.

 – Ви самостійно відточували навички чи, мож-
ливо, у вашій родині вас хтось навчав?

– Моя покійна бабуся створювала своїми руками такі до-
рогі моєму серцю речі. Вона казала: “Кожна жінка повинна 
вміти вишивати”. Згодом моя мама, вчителька української 
мови, з допомогою односельців створила етнографічну кім-
нату у школі. Там зберігалося багато чудових речей, особли-
во вишиванок!

 – Які орнаменти характерні для Рівненського 
регіону?

– Рівненщині більше притаманні геометричні, міфічні й 
космічні паралелі, рідше стилізовані рослинні орнаменти. 
У вишиванці заведено закодовувати певну інформацію про 
людину, наприклад, місце, звідки вона родом. З давніх-да-
вен вишита сорочка була своєрідним паспортом, адже роз-
повідала не тільки про те, з якої родини походить та чи інша 
особа, а й навіть про батьків та чи є одружена.

 – Оксано, що для вас Незалежність?
– Незалежність для мене – це передусім Воля, Дух, що 

породжує націю, прояв любові. Все це потрібно плекати у 

самому собі. А невіддільний атрибут для українця – виши-
ванка. Наш генетичний код, щось дуже особисте, рідне та 
святе. Я з радістю усвідомлюю, що популярність української 
вишиванки зростає. Сучасна вишиванка займає почесне 
місце в гардеробі кожного українця. Її можна з легкістю по-
єднати не тільки з класичними одягом, а й з діловим костю-
мом чи джинсами.

 – І наостанок, що побажаєте рівнянам?
– Будьте в тренді, носіть красиві та сучасні вишиванки, 

радуйте оточення своїм неповторним смаком. А зі свого 
боку ательє "Шарм" гарантує високу якість, індивідуальний 
підхід та ексклюзив.

Історія успіху власниці мережі ательє одягу та аксесу-
арів з використанням старовинної та сучасної україн-
ської вишивки “Шарм” – вражає. 16 років бездоганної 
репутації серед рівнян не тільки завдяки неймовірно 
красивій та унікальній машинній вишивці, а й завдяки 
ретельній та кропіткій праці. Сьогодні ательє “Шарм” 
Оксани ВАВРОВСЬКОЇ – це не лише сучасне устаткуван-
ня та кваліфіковані досвідчені спеціалісти, що викону-
ють ремонт одягу, створюють ексклюзивний дизайн 
сукні та сорочки, а й висока якість справжнього профе-
сіоналізму майстра, який чітко усвідомлює, наскільки 
цінною річ є для клієнта.

Побачити та приміряти вироби, зробити якісне перешиття чи ремонт одягу 
 ви зможете, завітавши до ательє, що знаходиться в місті Рівному, 

на -1 поверсі ТЦ «Злата Плаза» та ТЦ «Арена» (район автовокзалу) – 2 поверх.
0 (96) 867 92 50 – «Злата Плаза», 0 (68) 166 13 06 – «Арена». Сайт: sharm@rv.ua.
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Відпочинок у Карпатах
для працівників ЗМІ організувала церква 
«Христос є відповідь»

10 серпня понад 50 осіб повернулись з туристичного туру 
Карпатами, який організувала церква “Христос є відповідь”. 
Для працівників ЗМІ табір проводився вдруге. Учасниками 
стали представники Видавничого дому “ОГО”, газет “Рівне 
Вечірнє”, “Рівне-Ракурс”, “7 днів”, а також журналістка київ-
ської радіостанції “Радіо М”. Також були запрошені дві сім’ї 
співробітників поліції та декілька сиріт. 

“Дуже приємно служити журналістам, адже саме вони 
формують думку суспільства. Я помітив, що ставлення до 
Біблії, Бога і віруючих у багатьох відпочиваючих змінилося, 
коли вони побачили, що християни – це адекватні люди, які 
можуть добре проводити час і робити добрі справи” – Тарас 
Сень, пастор церкви “Христос є відповідь”, м. Рівне. 

Відпочивальники зупинились у Міжгір'ї в садибі “Олеся”. 
За 5 днів вони відвідали гору Гимба, водоспад Шипіт, гей-
зер, Синевирський перевал, реабілітаційний центр бурого 
ведмедя, озеро Синевир, бункер лінії Арпада. Крім екскурсій, 
організатори влаштували похід, пікніки в горах, загальні ігри 
та вікторини з призами, а у вільний час охочі могли посидіти 
біля річки або пройтись околицями селища Міжгір'я. 

“Сказати, що поїздка сподобалась – буде надто обмежено. 
Я просто повна вражень, вони бурлять. Це неймовірна краса 
природи, дикої природи, якої так не вистачає у містах. Немає 
нічого цікавішого, ніж спілкування з людьми, тим більш, на 
лоні природи. Людям треба вириватися сюди, щоб просяка-
тися цією красою” – Дарина Гузенкова, журналістка газети 
“Рівне Вечірнє”, м. Рівне. 

Служителі хотіли показати учасникам табору Божу любов, 
тому створювали для них найкращі умови. Той, хто ніколи 
не чув про жертву Христа, міг прочитати місця із Біблії, що 
були розміщені на п’яти банерах у їдальні. Кожний день був 
досить насичений цікавими маршрутами та емоціями, який 
розпочинався загальними зібраннями, де охочі дивилися 
відеоролики, слухали свідчення, пісні та лекції на духовну 
тематику, а також отримували християнські книги у подару-
нок. Для дітей ведучі підготували недільну школу з цікавими 
історіями, іграми та подарунками. Декілька разів волонтери 
пригощали дорослих і дітей солодкою ватою та попкорном. 
Дружня атмосфера об'єднала всіх учасників відпочинку та 
дала змогу краще познайомитись. 

“Ця поїздка перевершила всі мої очікування. Колектив, орга-
нізація, екскурсії – все на найвищому рівні. У Києві теж є ліси, 
але їх не порівняти з гірською природою. Запам'яталися сві-
доцтва людей, в житті яких діяв Бог. Простою доступною 
мовою людям говорили Слово Боже, розповідали про Ісуса. 
Люди мають обмежені рамки уявлення, хто такий Бог. Але на 
зустрічах, які проводилися мегапросто і цікаво, Бог був пока-
заний як Велика Особистість” – Тетяна Писаренко, психолог, 
радіоведуча “Радіо М”, м. Київ. 

Перед від’їздом додому відпочивальники отримали маг-
ніти на пам’ять. А в соціальних мережах вже є фотографії з 
щасливими обличчями, які вперше в житті побачили красу 
мальовничих українських Карпат.
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Батьки та сини сплавлялися 
річкою Случ

Рівненська церква “Христос є відповідь” здійснила щоріч-
ний сплав річкою Случ. Дотримуючись традицій, цього літа 
у триденний водний похід вирушили 20 осіб. Вісім човнів, 
рятувальні жилети, кілька наметів, два казани та продукти 
– стандартний набір, який допоміг отримати незабутні вра-
ження. 

“Ці походи вкрай важливі, тому що таким чином відносини 
покращуються, відбувається перезавантаження та онов-
лення сил. Дякуємо Богу за чудову погоду” – Тарас Сень, пастор 
церкви “Христос є відповідь”. 

“Ми плавали, їли смачну їжу. Найбільше запам’яталось, як 
я зловив рибу, з якої ми потім варили суп” – Даниїл Сень, 11 
років. 

Учасники подорожі сповна насолодилися природою. 
Долаючи довгий шлях річкою, команда час від часу зупиня-
лась на обід чи ночівлю. Поки відповідальні варили рибну 
юшку на вогнищі, відпочивальники ловили рибу, купалися, 
грали у волейбол та стріляли з рушниці. Після ситного обіду 
команда продовжувала шлях, не зупиняючись аж до само-
го вечора. Спілкування біля багаття зміцнило відносини між 
членами команди, між батьками та синами, дало поштовх 
для духовного зростання. 

“Багато позитивних емоцій. Сподобалось, як проводили ве-
чори – співали пісні, палили багаття, дуже душевно. Багато 
нової інформації та цікавих розмов, тепер потрібен час, щоб 
про все подумати” – Сергій Мельничук, столяр. 

“Дуже сподобався сплав. Панувала атмосфера простоти, 
відверте спілкування. Це можливість відпочити та набра-
тись сил для подальшої Божої праці” – Юрій Симонов, місіонер. 

Шлях перешкод уздовж Надслучанської Швейцарії та 
Соколиних гір було легко долати, адже Бог дав хорошу по-
году. І яким би складним не був маршрут, велику роль у по-
дорожі грають взаємини між її учасниками. Церква “Христос 
є відповідь” дякує Богу за можливість покращити стосунки зі 
своїми дітьми, за сім'ї та за кожну людину.

Консультація пастора:
 +38 096 301 13 71

Сайт церкви 
«Христос є відповідь»: 

cita.rv.ua 
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Ìàéñòåð áðåéäèíãó Þë³ÿ Ùàáë³íñüêà:
Приємно бачити задоволені
обличчя клієнтів і читати схвальні 
відгуки про мою роботу”

“

– Які недоліки та переваги за час роботи ви вже 
відчули?

– Впродовж року я помітила тенденцію того, що рівнян-
ки не дуже готові до брейдингу. І лише нещодавно, завдяки 
широкому розповсюдженню у великих містах, рекламі та 
прикладам блогерів – афрозачіски набувають популярнос-
ті. Найбільшою перевагою роботи є те, що я можу створити 
вау-ефект. Завдяки брейдингу, можна змінити колір, довжи-
ну та об’єм волосся, що вплине на зовнішній вигляд людини 
загалом. Приємно бачити задоволені обличчя клієнтів і чи-
тати схвальні відгуки про мою роботу. 

– Наскільки сьогодні популярне плетіння дре-
дів? Яка вікова категорія рівнян  найчастіше звер-
тається до вас щодо цієї процедури і на який 
ефект розраховують?

– Дреди серед рівнянок не дуже поширені наразі. Втім, 
саме ця зачіска – класика афроплетіння і, я думаю, що рано 
чи пізно ті, хто спробують якийсь різновид афрозачіски, 
повернуться саме до них. Станом на сьогодні, дівчата пе-
реважно обирають плетіння кіс або афрокудрі. Останні, до 
речі, стрімко набирають популярності. Техніка плетіння та 
матеріали настільки удосконалилися, що це виглядає над-
звичайно ефектно та природно. Часто навіть майстри зда-
леку не можуть відрізнити: у дівчини заплетений штучний  
афроматеріал чи вона вийшла з салону, де її накрутили на 
спеціальну плойку. 

– Часто доводиться заспокоювати та переко-
нувати клієнтів, що шкоди волоссю не буде? 

– За умови правильно підібраної технології, ваги мате-
ріалу,  чистоти заплетення та дотримання термінів носіння 
– абсолютно ніякої шкоди для волосся не буде. Найчастіше 
клієнти хвилюються щодо випадіння волосся, втім якщо до-
тримуватися усіх перерахованих вище умов, цього точно 
не буде. Саме тому майстрам важливо проходити курси для 
підвищення кваліфікації. Я навчалася у топової майстри-
ні Ірини Лужнової,  яка розробила спеціальний курс на цю 
тему “Трихологія в брейдингу”.

– З яких етапів складається плетіння кіс/дре-
дів? Опишіть, будь ласка, коротко процес.

– Клієнт має обрати матеріал і його колір. Тоді майстер 
впродовж тижня виготовляє комплект, який  може включа-
ти в себе від 50 до 65 двосторонніх заготовок, відповідно це 
100-130 кіс чи дредів. Тоді відбувається підготовка матеріа-
лу, гофрація, термічна обробка тощо. І коли комплект гото-
вий, ми обираємо прикраси й домовляємося з клієнтом про 
час вплетення. Плетіння може займати від 3 до 6 годин, за-
лежно від професійності майстра.  

– Що можете побажати тим, хто мріє про таку 
зачіску, але боїться?

– Обирайте професійних майстрів. Під час пошуків спе-
ціаліста в інтернеті, зважайте на якість його робіт та відгу-
ки. Також самі цікавтеся інформацією про ту зачіску, яку ви 
хочете зробити, й можливі протипоказання, що існують. Не 
бійтеся змінювати свій імідж, експериментуйте! 

Перша кваліфікована майстриня з афроплетіння у 
Рівному Юлія ЩАБЛІНСЬКА ексклюзивно для журналу 
“РІВНЯНИ” розповіла, чим цікава її робота, чи є ризик 
зіпсувати волосся від плетіння дредів, афрокудрів чи 
кіс, а також, як наважитися на таку зачіску.

– Розкажіть про вашу сферу діяльності. Де і ким 
ви зараз працюєте?

– Уже рік я працюю у новій для Рівного сфері – брейдингу. 
Я перший кваліфікований майстер у нашому місті, який двічі 
проходив навчання у Києві з точкового плетіння й каркасної 
зачіски, а пізніше – з безпечного плетіння дредів та кіс. До 
того ж я постійно підвищую кваліфікацію онлайн у топових 
майстрів України та закордону. 

– Чому обрали саме індустрію краси?  
– У соцмережах я побачила світлину дівчини з дредами й 

також захотіла їх собі. У Рівному я не знайшла жодного май-
стра, який міг би це зробити, а найближчі спеціалісти були у 
Києві та Львові. До того моменту, коли я поїхала у столицю 
втілювати задумане, я вирішила, що це нова та цікава сфера, 
яку я хотіла б також започаткувати у Рівному.
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ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

Дерматолог-трихолог Сергій МАЛЕШ вже не перший рік 
працює у сфері медицини і як ніхто знає про те, чому 
важливо вчасно звернутися до спеціаліста, як уникнути 
ускладнень захворювань, і може ексклюзивно для чита-
чів журналу “РІВНЯНИ” дати цінні поради щодо питань, 
які хвилюють багатьох.

– Як давно ви працюєте у рівненському медично-
му центрі  здоров'я та краси "Єва"? Що входить у ваші 
обов'язки? 

– У медичному центрі я працюю дерматологом-трихоло-
гом вже 11 років. Наша клініка спеціалізується на консульту-
ванні, діагностиці та лікуванні дерматологічних захворювань. 
Окрім того, я займаюся всіма естетичними маніпуляціями, що 
пов’язані зі сферою краси: введення ботоксу, ліпофілінг, мезо-
терапія, PRP-терапія тощо.

– Чому регулярний огляд у трихолога необхідний?
– За допомогою трихоскопії лікар може чітко визначити 

симптоми, які характерні для певних типів захворювань шкіри 
голови. Якщо захворювання є, надважливо поставити правиль-
ний діагноз, бо саме це запорука якісного лікування. Окрім того, 
під час консультації ми підбираємо необхідні засоби для ліку-
вання та догляду за волоссям і згодом можемо спостерігати за 
динамікою лікувального процесу.

– З якими найрозповсюдженішими проблемами 
до вас звертаються рівняни?

– Я надаю консультації переважно у двох сферах: дермато-
логія та трихологія. Проводжу дерматоскопію – дослідження та 
діагностику новоутворень на шкірі та трихоскопію – діагностику 
захворювань волосся та шкіри голови. Ці медичні методи чітко 

визначають, які є проблеми у пацієнта, і дозволяють спостеріга-
ти за ними під час подальшого лікування.

У Рівному я один з небагатьох спеціалістів, хто може по-
ставити досить розповсюджений діагноз – трихотіломанія, ви-
ключно завдяки трихоскопії.  Це нав’язливе виривання волосся, 
особливо підлітками, що спричинене неврологічними чинни-
ками. Тому так важливо звернутися вчасно до професіонала, 
який встановить діагноз, що ефективно допоможе пройти шлях 
лікування. 

– Якщо неграмотно підібрати засоби догляду 
для шкіри голови та волосся, до яких це наслідків 
може призвести?

– Волосся – це орган, який належить до трійки найбільш рос-
тучих в організмі. Якщо говорити, наприклад, про пілінг для 
шкіри голови, то тут важливо визначити необхідний час для 
процедури: якщо його нанести на замалий проміжок часу  – 
ефекту не буде, якщо перетримати – можна спричинити супут-
ні захворювання, такі як дерматит.  Якщо ж ми говоримо про 
волосся, то за умови неправильно підібраного засобу, це може 
призвести до уповільнення росту, переведення його з фази рос-
ту у фазу спокою, або ж ускладнити проблеми, що були до того. 

– Що ви можете порадити людям, які виявили у 
себе певні ознаки захворювань, пов’язаних з трихо-
логією? До прикладу, випадіння волосся?

– Причинами для випадіння волосся можуть стати фізіологіч-
ні чинники, або ж певні захворювання. Важливо звернутися до 
спеціаліста, щоб він визначив і точно вам сказав, що вплинуло 
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Центр краси та здоров'я "Єва"
м. Рівне, вул. Костромська, 41 
тел.: +38 097 615 04 50
instagram.com/eva.rivne

СЕРГІЙ МАЛЕШ: 

ВАЖЛИВО ВЧАСНО
ЗВЕРНУТИСЯ 

ДО СПЕЦІАЛІСТА, 
ЯКИЙ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНИЙ 
ДІАГНОЗ І ДОПОМОЖЕ 
ПРОЙТИ ШЛЯХ ЛІКУВАННЯ
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Стопу людини можна порівняти з 
фундаментом будівлі. Чим міцніший та 
надійніший фундамент, тим довше сто-
ятиме будівля. Від стану та положення 
стоп залежать не тільки м’язи, суди-
ни та суглоби ніг, але й стан хребта, а 
разом з ним усього опорно-рухового 
апарату людини, від фаланг пальців 
ніг до прикусу зубів – один суцільний 
механізм. На жаль, сьогодні корекції 
стопи потребує 95% населення нашої 
планети. Колись фаланги пальців нам 
були потрібні для того, щоб лазити по 
деревах, гнучке склепіння стоп – щоб 
пересуватися по камінні та нерівних 
поверхнях. Але цивілізація розвива-
ється швидше, ніж еволюція. Ми пе-
рестали ходити босоніж та лазити по 
деревах. Взуваємо не завжди взуття за 
розміром, жінки стали на високі підбо-
ри, чоловіки взули вузьконосі класич-
ні черевики, більше пересуваємося у 
транспорті та робочий час зазвичай 
проводимо в сидячому положенні. Усі 
ці фактори розвитку суспільства та ба-
гато іншого провокують деформації 
стоп. Кожне десятиліття деформації 
стоп молодшають у середньому на 2- 
2,5 роки. 

Найрозповсюдненіші захворюван-
ня стоп – це поперечна та повздов-
жна плоскостопість, плоско-вальгусна 
деформація (діагностується у дитячо-
му віці), ентезопатії підошовного фас-
циїту, п’ята Хаглунда, стопа Мортона, 
молоткоподібні пальці, вростання 
нігтьової пластини, п'єзогенні па-
пули, тріщини на п’ятах, неврологія 
Джопліна, неврологія Бакстера, син-
дром діабетичної стопи, рани від пере-
вантажень (мозолі, виразки) й багато 

Ç òóðáîòîþ äî âàøèõ í³ã, âàø 
ïîäîëîã Îëüãà Òêà÷óê

Здорові стопи – 
здоровий опорно-
руховий апарат

інших патологій. 
При всіх цих захворюваннях потріб-

на корекція чи розвантаження стопи. 
Наш центр OlhaTkachukPododlogRivne 
з радістю вас проконсультує. Слід від-
разу акцентувати на тому, що пере-
раховані вище захворювання не ми-
нають самі собою. Не існує чарівних 
пігулок, мазей та устілок, про які сьо-
годні хочу вам розказати. Все працює 
тільки в комплексі та лише після інди-
відуальної діагностики.

Вперше в Рівному і лише у 
моєму Подологічному центрі 
OlhaTkachukPodologRivne проходить 
комп’ютерна діагностика стоп за ав-
торською польською методикою dr. 
Aleksandra Bitenc-Jasiejko. У нас можна 
виготовити не лише корегуючі, але й 
розвантажувальні устілки PWO-15. В 
чому між ними різниця, спитаєте ви. 
Так-от, корегуючі устілки корегують 
увесь ваш опорно-руховий апарат, 
перші результати можемо побачити 
вже за шість місяців у дорослих та за 
декілька місяців у діток. 

Щороку – обов'язкова повторна 
діагностика, бо за рік часу змінюєть-
ся увесь ваш опорно-руховий апарат. 
Діагностика проводиться сертифіко-
ваними діагностами та партнерами 

польської компанії PODOLOGIA.pl на 
території України, а самі устілки ви-
готовляються безпосередньо на за-
воді у Польщі, тому їх виготовлення 
займає до двох місяців максимум. 
Розвантажувальні устілки PWO-15 роз-
вантажують стопу в цілому або локаль-
ні її частини, що потребують допомоги 
при тих чи інших патологіях стопи. 
Виготовляються мною особисто, адже 
я також є сертифікованим партнером 
компанії PODOLOGIA.pl на проєкту-
вання та виготовлення індивідуальних 
розвантажувальних устілок PWO-15. 

Суттєве полегшення пацієнт відчує 
відразу, як тільки стане на розванта-
жувальну устілку. Усі устілки виготов-
ляються індивідуально, моделі чітко 
підігнані під вас, з урахуванням най-
менших особливостей ваших стоп. 
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ТРЕБА БУТИ КРАСИВИМИ

Лазерна епіляція зараз 
набуває все більшої попу-
лярності, а все тому, що це 
не тільки про гладеньку та 
доглянуту шкіру, а й про 
впевненість в собі, комфорт 
та красу в режимі 24/7. А що 
ж може бути важливішим 
та ціннішим для кожної 
жінки?

Ми вирішили поцікавити-
ся у Валентини ДОРОЩУК, 
членкині Асоціації лазерної 
медицини та косметоло-
гії, засновниці студії "Laser 
Time", чому лазерна епіляція – 
це дійсно чарівна процедура.

Лазерна епіляція  – це дій-
сно чарівна процедура, бо 
вона перетворить будь-яку 
жінку в прекрасну володарку 
гладкої та доглянутої шкіри.

Ви назавжди розпрощаєте-
ся з щетиною, врослими во-
лосками й роздратуванням, а 
вашими улюбленими образа-
ми стануть відкриті купальни-
ки та короткі спідниці! 

На відміну від шугарингу, не 
потрібно відроджувати волос-
ся, що створює дискомфорт. 
Адже ходити влітку в джинсах 
точно не дуже приємно.

Після завершення курсу 
(кількість процедур індиві-
дуальна) можна забути про 
бритву назавжди.

Існує стереотип, що ла-

зерна епіляція  – це дорого. 
На перший погляд, так може 
здатися. Але якщо вирахувати 
частоту та вартість шугарингу, 
який треба робити досить час-
то, то насправді лазерна епіля-
ція – це економний курс, адже 
волосся ви позбавляєтеся на 
все життя. Лазерна епіляція  – 
це вкладення у вашу впев-
неність в собі та після прохо-
дження курсу тільки один раз 
на рік проходити процедуру.

Якісний апарат дає макси-
мальні результати. Особисто я 
використовую Апарат Lumenis 
LightSheer ЕТ. Він по праву вва-
жається “золотим стандартом” 
лазерної епіляції. Це визнаний 
світовий лідер за критеріями 
надійності та ефективності. 

Дівчата, які пройшли курс 
лазерної епіляції, побачили 
новий рівень якості життя. 
Адже можна не перейматися 
про постійне гоління, а зібра-
тися на пляж вже за п’ять хви-
лин. 

Якщо і ви бажаєте позбути-
ся небаченого волосся, то ваш 
час записатися на консульта-
цію та дізнатися більше про 
процедуру та розпочати свій 
курс до змін та краси 24/7.

 @lasertime.rivne

тел. +38 063 137 84 14
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СЕКРЕТИ ПРОЦЕДУРИ, 
ЯКА ПЕРЕТВОРИТЬ БУДЬ-ЯКУ 
ЖІНКУ В ПРЕКРАСНУ ВОЛОДАРКУ

ДОГЛЯНУТОЇ ШКІРИ
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

“Так довго не масажують”, – жартуючи, 
про себе говорить Роман ЯРМОЛЮК. І 
справді, у нашому місті точно важко 
знайти людину, яка мала б такий со-
лідний багаж знань та досвіду у сфері 
масажу. 

За роки роботи Роман Ярмолюк може з 
упевненістю сказати про те, що ставлення 
до цієї сфери явно змінилося. Адже, коли по-
чинав свою роботу, за масажем зверталися 
переважно як за лікувальною процедурою і 
виключно у випадках, коли щось болить. А 
нині тенденція змінилася і можна сміливо 
говорити, що масаж – це про здорове тіло, 
це про підтримку форми, оздоровлення, 
реабілітацію, естетику та здоров’я. Люди це 
все більше розуміють і звертаються до ма-
сажистів.

Ми вирішили поцікавитися у Романа 
Ярмолюка про те, на які нюанси варто звер-
нути увагу, щоб обрати СВОГО масажиста.

– Часто під час вибору масажиста треба 
вмикати інтуїцію, поспілкуватися з людиною 
та зрозуміти, чи ваші потреби та можливості 
фахівця сходяться. Бо людині, для прикла-
ду, потрібна реабілітація після інсульту, то її 
явно не зробить на рівні той, хто спеціалі-
зується на релакс-масажах. Адже він не знає 
лікувальних технік та не допоможе людині 
здолати проблему.

– Важливо звертати увагу на досвід. Адже 
якщо людина тільки починає, то зрозуміло, 
що базові навички вона опанувала, але спо-
діватися відразу на те, що спеціалісту відомі 
всі техніки, точно марно.

“Рекомендації та відгуки  – це важлива 
складова нашої роботи. Приємно, коли 
люди щиро тебе рекомендують, залишають 
чесні відгуки та повертаються до тебе зно-
ву”, – каже Роман Ярмолюк. 

Досвідчений масажист, якого знають та 
рекомендують, не зупиняється на досягну-
тому. Роман Ярмолюк постійно підвищує 
власний рівень знань, проходить навчання 
та майстер-класи та сам навчає майбутніх 
масажистів. 

“Вдосконаленню немає меж, тож ми не 
маємо права зупинятися в розвитку, щоб 
бути максимально ефективними у лікуванні, 
оздоровленні та красі рівнян та гостей на-
шого міста”, – переконаний Роман Ярмолюк.

+38 068 146 16 22
+38 050 435 27 26

м. Рівне, вул. Паркова, 2
“Студія Масажного Мистецтва”

www.facebook.com/massagerivne
massage-rivne.jimdo.com

@massage_art_studio

РОМАН ЯРМОЛЮК – 19 РОКІВ 
ДОСВІДУ У СФЕРІ МАСАЖУ
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Це запатентована авторська 
техніка пластичного масажу 
обличчя, розроблена космето-
логом-фармацевтом Світланою 
Твардовською. 

Це масаж з надзвичайно цікавою 
історією під назвою “Місія нездій-
сненна” або “Поверніть мені моє об-
личчя”.

Це унікальний метод 
безін'єкційного та безопераційного 
розв’язання проблем, пов'язаних з 
віковими й морфологічними змінами 
обличчя!

Це ритуал, спрямований на бо-
ротьбу з такими проблемами, як:

• МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОБЛИЧ-
ЧЯ (гримаса, відбиток активної міміки)

• МІМІЧНІ ЗМОРШКИ (гусячі лап-
ки, зморшки сміху, маріонетки, вдо-
ви, левові зморшки тощо)

• ГРАВІТАЦІЙНИЙ ПТОЗ (бульдо-
гові щічки, друге підборіддя, прови-
сання шкіри навколо очей)

МАСАЖ 
СКЛАДАЄТЬСЯ 
З 5 ЕТАПІВ:
• ЛІМФОДРЕНАЖ
• АЛЬФА-РЕЛАКСАЦІЯ
• ПЛАСТИЧНА ЧАСТИНА
• ПЕРКУСІЇ ТА ВІБРАЦІЇ
• АЛЬФА-РЕЛАКСАЦІЯ

Під час процедури знімається 
спазм і розслабляються м'язи, що 
ведуть до заломів шкіри й утворення 
внаслідок цього глибоких зморщок, 
розминається кожен м'яз. 

Завдяки органічним оліям та кос-
метичним препаратам лабораторії 
STvardovska, масаж дає видимий ре-
зультат і максимальний ефект, навіть 
після першої процедури.

Сьогодні голлівудський ліфтинг  – 
це не просто масаж, це частина 
спа-ритуалу “Голлівудський ліфтинг 
double youth”, це ритуал, заснований 
на прекрасному омолоджувальному 
впливові масажу та доповнений кіль-
каетапним косметичним доглядом.

вул. Ак.Грушевського 23/3
т.: 098 7 980 985
 svetlana_samson

 zefir_kk

Г О Л Л І В У Д С Ь К И Й

ЛІФТИНГ

А спеціально розроблене косме-
тичне масло надає процедурі мак-
симального ефекту. Техніка масажу 
ексклюзивна і важка у виконанні, але 
задоволення і вдячність клієнтів ком-
пенсує всю працю спеціаліста.

П’ять етапів голівудського маса-
жу розслабляють м'язи, знімають 
спазми, які ведуть до заломів шкіри, 
проминаються всі м'язи обличчя. 
Стимулюється  функція фібробластів 
на вироблення колагену і еластину, 
стимулюється тонус м'язів, за допо-
могою лімфодренажу виводяться за-
лишки процесів метаболізму.

ТРЕБА БУТИ КРАСИВИМИ
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Катя КАРП’ЮК – 
майстер перманентного 
макіяжу з державною 
акредитацією КССК 
України, власниця 
студії перманентного 
макіяжу PERMANENT 
SERVICE Kati Karpiuk               
у м.Рівне.

PERMANENT SERVICE Kati Karpiuk став проривним брендом 2021 
року з надання послуг перманентного макіяжу високої якості роботи 
найновішими техніками в перманентному макіяжі – ЕЛІТНИЙ ГРАДІЄНТ 
та МАКІЯЖНА ТЕХНІКА НАПИЛЕННЯ БРІВ*, а також демократичною ці-
новою політикою.

PERMANENT SERVICE
Kati Karpiuk запрошує на

ПЕРМАНЕНТ ГУБ

м. Рівне, БЦ ПАНОРАМА,
вул. Грушевського, 2 б, 

кабінет 27
тел./viber 097-12-66-408

ПУДРОВЕ НАПИЛЕННЯ БРІВ

ЗАПОВНЕННЯ МІЖВІЙКОВОГО
ПРОСТОРУ

ТОПОВІ ТЕХНІКИ
2021 року в перманентному
макіяжі:

ЕЛІТНИЙ ГРАДІЄНТ – головна відмінність у відсутності чітких країв та різких вигинів, максимально природно. При цьому, 
створюється ефект глибини кольору і пухнастості та легкості. Водночас, сам пігмент градіюється від темнішого глибшого ко-
льору в нижній частині брови до розтушованого, розпиленого, світлішого у верхній її частині.

МАКІЯЖНА ТЕХНІКА НАПИЛЕННЯ БРІВ – це перманент, який імітує фарбування фарбою. БРОВИ мають чіткі, виразні кон-
тури, при цьому, красивий, розтушований початок "омбре". 

Ці сучасні техніки перманентного макіяжу зарекомендували себе в б'юті індустрії та сотні задоволених клієнтів студії 
PERMANENT SERVICE Kati Karpiuk – цьому підтвердження.



 ДАВАЙ СТВОРЮВАТИ 
СОЛОДКІ МОМЕНТИ РАЗОМ!

У наших кондитерських щодня 
можна придбати свіжу випічку 

та десерти власного виробництва.
Тобі до нас, коли:

• хочеться затишно посидіти 
з друзями за чашечкою кави 

з круасаном
• йдеш в гості і треба взяти 

смачного «до чаю»
• треба пригостити колег 

на роботі з нагоди дня 
народження чи іменин

• екстрено треба торт
• хочеться індивідуального 
підходу в підборі солодощів 

на свято будь-якого масштабу
• ти любиш якісні десерти, 

зроблені з любов’ю

Працюємо в форматі 
кафе-кондитерської 

та за попереднім замовленням.
В нашому асортименті торти, 

тістечка, чізкейки, печиво, випіч-
ка, круасани, сезонні пропозиції.
Робимо торти в індивідуальному 

оформленні та кенді бари 
на весілля, день народження, 

хрестини та інші свята.

Замовляй за телефоном
+38 068 385 72 31

та в наших кондитерських:
вул. Чорновола, 60

вул. Мазепи, 30 
вул. Коновальця, 2
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ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

Центр стоматології DentaMed розташований у м. Рівне, 
за адресою вул. С. Крушельницької, 62а. Вас зустріне при-
вітний адміністратор, а також зона релаксу зі зручними ди-
ванами та двома акваріумами. З перших хвилин і діти, й до-
рослі зможуть налаштуватися на прийом та розслабитися.

Ми зможемо допомогти вам, якщо:
• вас турбує сильний нестерпний зубний біль 

і вам терміново потрібна допомога;
• ви відчуваєте гострий біль під час при-

ймання занадто гарячої чи холодної їжі;
• вас турбує часткове руйнування коронко-

вої частини зуба;
• у вас не вистачає одного або більше зу-

бів;
• ви помітили сильну зміну кольору емалі, 

вас турбує кровоточивість ясен;
• ви бажаєте виправити викривлення зуба;
• вас більше не задовольняє колір, форма та 

вигляд ваших зубів;
• вашій дитині потрібна допомога лікаря, 

але вона дуже боїться;
• ви хотіли б знайти лікаря-стоматолога для 

всієї родини для щорічної гігієни та профі-
лактики ротової порожнини. 

У всіх цих випадках ми зможемо вам допомогти. Якщо 
необхідно, ми робимо імплантацію, незнімне протезування, 
встановлюємо вініри, коронки та вкладки. Ставимо брекети 
або елайнери (прозорі капи). Лікуємо карієс і займаємось 
відбілюванням зубів. 

До кожного окремого випадку ми підходимо індивідуаль-
но. Розмовляємо з пацієнтом простою зрозумілою мовою, 
не нав’язуємо додаткових послуг, завжди озвучуємо кінцеву 
вартість послуги до початку лікування. Тільки прозорі й чес-
ні взаємини.

ДЕ ПРАЦЮЄ ВАШ 
СІМЕЙНИЙ СТОМАТОЛОГ?
ЗВІСНО, В DENTAMED!

Шукаєте перевіреного та професійного 
стоматолога у Рівному? Втомились ховати 
усмішку й потребуєте сучасних рішень? 
Маєте неприємний досвід лікування, та не 
бажаєте його повторення? Центр стома-
тології DentaMed готовий стати вашим 
надійним помічником на шляху до біло-
сніжної та здорової усмішки.
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ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

НАША КОМАНДА – 
НАША ГОРДІСТЬ

У складі нашої команди працюють досвідчені стоматоло-
ги-ортодонти, імплантологи, стоматологи-ортопеди, дитячі 
лікарі, стоматологи-терапевти та анестезіологи, відомі не 
тільки на Рівненщині, а й в Україні. 

Керує командою та надихає на постійний розвиток вже 
понад 20 років головний лікар – Остапчук Олег Степанович. 
Про свою роботу Олег Степанович, каже так:

“Керуюся прадавньою індійською мудрістю: “Лікар по-
винен мати чисте, співчутливе серце, правдивий характер, 
спокійний темперамент, вирізнятися великою поміркова-
ністю і порядністю, постійним прагненням робити добро”. У 
роботі з людьми для мене головним є дотримуватися про-
стої життєвої істини. До пацієнта потрібно ставитися так, як 
ти хотів би, щоб ставилися до тебе. Тому вислуховую кожно-
го, хто прийшов чи за порадою чи за лікуванням”.

ЛІКУВАННЯ УВІ СНІ? 
ЗА ДОПОМОГОЮ 

МІКРОСКОПА? 
ТАК! ВСЕ ЦЕ Є У DENTAMED

Створення довірчих відносин з пацієнтами – ось філосо-
фія нашої клініки й головна мета всіх членів команди. Для 
цього ми шукаємо підхід до кожного пацієнта, незалежно від 
того, скільки йому років, 3 чи 70. 

м. Рівне, 
вул. C.Крушельницької, 62а

dentamed2000.com.ua
Facebook: @Dentamedrivne
Instagram: @dentamed_rv

+38 096 555 05 45 
+38 099 555 05 45

Ми, як ніхто інші, розуміємо, що старше покоління мало 
неприємний досвід лікування у стоматологів, внаслідок чого 
міг з’явитися страх чи упередження стосовно лікарів. Саме 
тому ми пропонуємо лікування уві сні, застосовуємо в роботі 
сучасні комп’ютерні технології та обладнання, яке дозволяє 
дослідити навіть найважчі випадки. 

З дітлахами ми стаємо друзями та щоразу доводимо, що 
лікувати зуби зовсім неболяче, а стоматологи  – це казкові 
герої, які роблять посмішку білосніжною.

За понад 20 років роботи ми допомогли десяткам тисяч 
людей, які стали нашими постійними пацієнтами. Відкриємо 
трохи корпоративної статистики: 73% наших клієнтів  – це 
сім’ї, які повним складом лікуються тільки у нашій клініці. До 
нас приводять дітей, радять своїм друзям та знайомим. Ми 
високо цінуємо цей рівень довіри, тому маємо для постійних 
пацієнтів особливу систему лояльності. 

Спеціальна пропозиція для читачів журналу “РІВНЯНИ”: 
тільки до 20 вересня консультацію, фотопротокол та скла-
дання плану лікування проводить головний лікар DentaMed 
Остапчук Олег Степанович. Залишилося 5 місць.

Дізнатися про наявність вільних місць 
можна за телефонами: +38 (0362) 63-34-18, 

+38 (096) 555-05-45, +38 (099) 555-05-45 

Спілкування з адміністратором клініки ні до чого не 
зобов'язує. Ви в будь-який момент зможете перервати діа-
лог без пояснення причин. 
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КРАСА ТА 
ВПЕВНЕНІСТЬ В СОБІ

Завдяки сучасним можливостям пластичної хірургії 
постійно з'являються ефективні способи повернути 
молодість і красу. У сьогоднішньому суспільстві важко 
домогтися успіху на роботі та в особистому житті без 
привабливої зовнішності. Тому з кожним роком плас-
тична хірургія стає все більш популярною не тільки 
серед зірок, відомих особистостей, а й серед звичай-
них людей, які прагнуть досконалості й хочуть добре 
виглядати. 

Сьогодні більш детально поговоримо про одну з най-
більш затребуваних видів пластичних операцій – ри-
нопластику. Це пластична операція, яка спрямована на 
відновлення носа, на зміну форми й розмірів носа. Не 
всім відомо, але ринопластика – дуже творча операція. 
Вона вимагає надзвичайного ювелірного та художньо-
го підходу. Є багато речей, через які вас може драту-
вати ніс: занадто довгий, надміру широкий, надто 
вигнутий. Як характерна риса обличчя, нібито не-
привабливий ніс може стати психологічним тягарем 
для людини. Естетичні аспекти частіше є причиною 
корекції носа, ніж порушення функції носа. Ніс вико-
нує безліч функцій, що виходять за рамки дихання та 
нюху: кондиціонування повітря, фільтрація частинок 
й імунний захист. Якщо функції механічні, наприклад, 
при вроджених вадах або після аварії, допомагає хі-
рургічна корекція носа (ринопластика). Однак операції 
в ділянці носа найчастіше запитують люди, яким не 
подобається форма свого носа.

Пластична операція – тема досить спірна. Хтось нала-
штований позитивно на зміни у власній зовнішності, 
хтось є радикальним противником, а для когось це 
необхідність. Я вирішила з'ясувати для початку все 
про одну з найпопулярніших процедур. Для цього 
звернулася до експерта – завідувача опікового відді-
лення із пластичною хірургією та відновно-реконструк-
тивною ортопедією КП “Рівненська обласна клінічна 
лікарня імені Юрія Семенюка” РОР Сергія Петровича 
БОНДАРА, який відкриє таємну завісу своєї “майстерні 
краси”. Отже, ринопластика – що це таке? Дізнаємося з 
перших вуст.

Ринопластика – одна з 
найпопулярніших операцій 

сьогодення   

Ринопластика –
найпопулярніших операцій 

Ринопластика –
найпопулярніших операцій 

сьогодення   

– Сергію Петровичу, для тих, хто не знає про ри-
нопластику, розкажіть, будь ласка, що це за опе-
рація?

– Це операція, яка пов'язана зі зміною форми носа, при 
цьому вона ще може мати функціональний характер. Тобто, 
крім візуальної зміни, можна поліпшити й носове дихання.

– Кому потрібна ринопластика?
– Якщо говорити про естетику, операція робиться в 

разі, коли пацієнт незадоволений формою свого носа. Тоді 
він може прийти до лікаря і сказати, що хоче поліпшити. 
Грамотний лікар повинен підказати, має сенс корекція чи ні. 
Іноді зміна форми носа не покращує обличчя в цілому. Я за-
вжди намагаюся оцінювати пацієнта в цілому, а не дивитися 
ізольовано на один ніс, губи або очі.

– Пане Сергію, чи правда, що пластика носа – 
одна з найскладніших операцій?

– Ринопластика – дуже творча операція. Жодна операція 

Сергій петрович бондар



Олександр Гузоватий, Сергій Кийло та Сергій Бондар 
в перерві між операціями

не вимагає такого художнього підходу. Анатомічні структури 
у кожної людини мають свою індивідуальну форму, товщи-
ну, свої вигини. Кожен раз пластичний хірург працює з аб-
солютно новим матеріалом, а результат потрібно отримати 
близький до еталона краси. Для цього лікар повинен володі-
ти сотнею або двома сотнями прийомів, за допомогою яких 
він надасть носу потрібної форми.

– Дуже часто пацієнта лякають ускладнення, 
можливо, є рекомендації, яких потрібно дотри-
муватись аби їх уникнути або ж зменшити? Як 
довго триває реабілітація? 

– Дихати пацієнти починають вже за кілька днів після 
проведеного втручання. Щодо синців та набряків – зараз 
більшість операцій проводяться з використанням сучасного 
ультразвукового обладнання. Це дозволяє дуже делікатно 
працювати з кістковою тканиною, не пошкоджуючи м’яких 
тканин. Якщо пацієнт дотримується всіх рекомендацій хірур-
га – реабілітація пройде без болю, і приблизно на 10-й день 
можна буде повернутися до звичного ритму життя. 

Деякий час потрібно буде уникати прямих сонячних про-
менів, щоб запобігти появі пігментних плям, утримуватись 
від носіння окулярів у тяжкій оправі, щоб не навантажувати 
ніс, ну і, звичайно, – оберігати ніс від ударів та будь-яких дій, 
що можуть спричинити його деформацію. 

– Якщо говорити про реорганізоване опікове 
відділення із пластичною хірургією та відновно-
реконструктивною ортопедією, я так розумію, 
що його можна розділити на два напрямки: від-
новно-реконструктивна ортопедія та пластична 
естетична хірургія. Які оперативні втручання ви-
конуються у відділенні?

– Відбувається лікування важких опікових хворих, опера-
тивні втручання на кисті руки. Сюди відносимо і проведен-
ня складних реконструктивних втручань внаслідок травм та 
захворювань кисті та стопи із відновленням ушкоджених 
кістково-суглобових, судинно-нервових, сухожильних струк-
тур верхньої та нижньої кінцівки; із застосуванням методів 
ортобіології – ін’єкції концентрату кісткового мозку, PRP 
плазми, мезенхімальних стовбурових клітин, гіалуронової 
кислоти; із закриттям дефектів тканин будь-якого ступеня 
складності; з ефективним лікуванням наслідків важких тер-
мічних ушкоджень.

– Сергію Петровичу, давайте поговоримо про 
пластичну хірургію в опіковому відділенні. Які 
пластично-естетичні операційні втручання роз-
починаєте?

– Ми розпочинаємо оперативні втручання, які будуть 
проводитись за допомогою швейцарського обладнання для 
ліпосакції та ліпофілінгу – LipoSurg. Це унікальна система 
поєднання вібраційної і туменісцентної типів ліпосакції, яка 
забезпечує можливість досягти ефективного моделювання 
контурів тіла у надскладних випадках та збереження адипо-
цитів для ліпофілінгу. На базі нашого відділення розпочав 
консультативну роботу та оперативні втручання провідний 
пластичний хірург України Кийло Сергій Олексійович. 

Це лікар із надзвичайним рівнем підготовки та підтвер-
дженою спеціалізацією в Європі: вища кваліфікаційна кате-
горія з хірургії, член Всеукраїнської асоціації пластичних ре-

конструктивних і естетичних хірургів (UAPRAS), Російського 
товариства пластичних реконструктивних і естетичних хі-
рургів (SPRAS), The European Academy of Facial Plastic Surgery 
(EAFPS), International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

– Започатковуючи сучасні можливості плас-
тичної, реконструктивної та естетичної хірургії 
в опіковому відділенні із пластичною хірургією 
та відновно-реконструктивною ортопедією, на 
базі обласної лікарні які оперативні втручання 
будуть виконуватися? 

– Ринопластика, фейсліфтинг, блефаропластика, збіль-
шення молочних залоз, підтяжка стегон, імпланти гомілок, 
ліпосакція, абдомінопластика, зменшення молочних залоз, 
контурна пластика, пересадка волосся, інтимна пластика, 
ліпофілінг. До цього подібні операції виконували тільки у 
великих спеціалізованих медичних центрах столиці або у 
приватних клініках, а ми започаткували пластичну хірургію 
в державній лікарні.

– Чи вже були у пластичній хірургії складні ви-
падки, які запам’яталися?

– Так, звичайно, були. Нещодавно ми спільно з Сергієм 
Олексійовичем проводили риносептопластику. Доволі ціка-
ва була операція та складний випадок.

Пацієнт з давньою травмою носа й порушенням носово-
го дихання, тож потрібно було вирішити одночасно дві за-
дачі: повернути функцію дихання та відновити естетичний 
вигляд носа. Сергій Олексійович успішно виконав операцію, 
пацієнт почувається добре та результатом задоволений.

– Сергію Петровичу, як думаєте, чому жінки ро-
блять пластику?

– Тому що хочуть впевненіше себе почувати. Це голо-
вний мотив. Досі дивуюся тому, що одна естетична операція 
може змінити життя людини. І питання навіть не в самій опе-
рації, а в енергетиці впевненої в собі та своїй красі дівчини.

Утруднене носове 
дихання, деформація носа, 

надлишкове відкладення 
жиру, підтяжка грудей?
Запис на прийом за телефоном: 

066 972 80 47

Сергій Кийло та Сергій Бондар 
під час операції Сергій Кийло
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Валентин ПІОНТКОВСЬКИЙ:

У сучасну епоху високих технологій, з переважно си-
дячим способом життя й роботи, тотального дефіциту 
руху та несприятливого екологічного стану довкілля, 
захворювання хребта значно поширені серед практич-
но всіх вікових груп населення.
На жаль, не всі патології хребта та їх стадії можна 
лікувати суто консервативними методами. У багатьох 
випадках оперативне втручання залишається єдиним 
шансом повернути здоров'я, відновити активний 
спосіб життя або позбутися болю. Хоч хірургія хребта 
вважається однією з найбільш складних та ризико-
ваних сфер ортопедії і травматології, інноваційні та 
мікроінвазивні методики спінальної хірургії в Україні, 
та зокрема у Рівному, вивели її на абсолютно новий 
рівень розвитку. Сучасні технології та техніки ви-
конання операцій, плюс ювелірний професіоналізм 
Валентина Костянтиновича Піонтковського, дозволя-
ють розв’язати проблему максимально безпечно для 
пацієнта, значно знизивши інтраопераційні ризики 
та скоротивши післяопераційний період відновлення 
завдяки його унікальній методиці оперування. 
З доктором медичних наук, заслуженим лікарем 
України, заступником директора з питань реформу-
вання надання медичної допомоги КП “Рівненська 
обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка” РОР 
Валентином Костянтиновичем ПІОНТКОВСЬКИМ я за-
писала не одне інтерв’ю. Але після кожної розмови я 
відкриваю для себе іншого Валентина Піонтковського 
– він ніколи не повторюється, завжди інший та мо-
тивуючий. Однак ще ніколи ми не розповідали про 
особисте – про сім’ю, родинні цінності, відпочинок. 
Тож сьогодні в ексклюзивному інтерв’ю для журналу 
“РІВНЯНИ” дізнаємося про родинні цінності та унікаль-
ну історію успіху Валентина Піонтковського.

– Пане Валентине, у попередніх інтерв’ю ми з 
вами неодноразово говорили про ендопротезу-
вання кульшового суглоба та про ваші унікальні 
операції. Пропоную й сьогодні продовжити тему 
захворювань опорно-рухового апарату та по-
говорити про вашу унікальну методику. Адже на 
Рівненщині, на жаль, поширена патологія хреб-
та. І це захворювання молодшає. Скільки прово-
диться операційних втручань при цій проблемі?

– В середньому, на Рівненщині при патології хребта ми 
проводимо 350 операцій на рік.

– У вас є авторська методика оперування, уні-
кальний метод, який є тільки на Рівненщині. Що 
це за методика? Розкажіть про неї.

– Я запропонував дуже багато методик у хірургії хребта. В 
загальному, це малоінвазивні втручання при лікуванні гриж 
міжхребцевих дисків. Вони спрямовані на зменшення дис-
крадикулярного конфлікту. Основне завдання цієї методики 
– зменшення тиску на нервовий корінець шляхом або по-
вного видалення грижі міжхребцевого диска, або зменшен-
ня впливу за рахунок медичних середників, або це малоін-
вазивні втручання через невеличкий прокол, або це взагалі 
без розрізів шляхом підведення епідурального катетера.

– Ця методика дає пацієнту надію на 100% оду-
жання та повноцінне життя?

– Основне завдання моїх методик – це зменшення тис-
ку на нервовий корінець міжхребцевого диска. В хірургії 
хребта при патології міжхребцевого диска, при грижі дис-
ка є дуже багато підходів. Сьогодні немає ні в Україні, ні за 
кордоном єдиного алгоритму хірургічного лікування. І тому 
я спробував максимально розділити різні патології хребта, 
й до кожної патології хребта підібрав оптимальний шлях 
розв’язання тієї або іншої проблеми.

– До вас звертаються багато пацієнтів – і кожен 
зі своїм стражданням, болем, сльозами. Як ви це 
витримуєте? Ви пам’ятаєте всіх своїх пацієнтів чи 
тільки найтяжчі випадки?

– Я можу не показати візуально, не подати вигляду, але 
скільки не було б пацієнтів, всі їхні сльози, весь біль я про-
пускаю крізь себе. Повірте – це дуже тяжко. Я пам’ятаю своїх 
пацієнтів. Кожен пацієнт залишає в моїй душі певний слід. І 
багато випадків закарбовуються в пам’яті.

Але запам’ятовуються на все життя зазвичай складні па-
цієнти. Це клінічні випадки, де йде боротьба за мобільність 
та життя пацієнта.

"Медицина – це мистецтво"
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– Що ви відчуваєте, коли ваші пацієнти після 
операції залишають ваше відділення, крокуючи 
самостійно, на своїх двох ногах?

– І я, і моя операційна бригада отримуємо надзвичайні 
непередавані емоції: це і радість, і щастя, і водночас гордість 
за лікарів. Найбільша нагорода для лікаря – коли пацієнт піс-
ля важкого лікування встає на ноги. Це саме те, що змушує 
жити роботою. Ні за які гроші ці емоції не купиш.

– А тепер перейдімо до особистого. Валентине 
Костянтиновичу, розкажіть про батьків. Про те, як 
ви обрали професію. Чому стали лікарем, і саме 
хірургом-травматологом?

– Любов до медицини мені передалась у спадок від рід-
них. Бабуся була військовим фельдшером, потім медичною 
сестрою в хірургічному відділенні, а мама все життя пропра-
цювала медичною сестрою в травматологічному відділенні 
Дубровицької ЦРЛ. А тато, навпаки, до медицини відношен-
ня не мав. Він був будівельником, працював начальником 
планово-виробничого відділу у будівельній організації. 

Я лікарем став не випадково. Маленьким часто проводив 
багато часу в лікарні – то сам прибігав до мами, а було, що 
мама забирала мене з собою на роботу, на чергування.

Із захватом споглядав, як накладають гіпси та творять 
інші медичні процедури, багато спілкувався з лікарями, з 
хворими. Мені це все припало до душі, дуже сподобалася 
травматологія, і я твердо вирішив – буду лікарем.

– Пане Валентине, у вас спортивна родина? 
– Так. У нас вся сім’я займається спортом. Ми з дружиною 

ходимо до тренажерного залу, син займається боксом, і всі 
ми дуже полюбляємо велопробіги.

– Ваша дружина також працює в медицині?
– Дружина керує приватною медичною клінікою та ве-

сільним салоном.

– Валентине Костянтиновичу, яким цінностям 
вчите своїх дітей?

– Стараюся своїм прикладом показувати, як жити, як по-
трібно поводитись у тих або інших життєвих ситуаціях.

– Валентине Костянтиновичу, ви дуже багато 
часу приділяєте роботі, а ще семінари, конферен-
ції, навчання... На родину залишається час?

– По можливості намагаюся проводити якомога більше 

часу з сім’єю. Вихідні повністю присвячую родині.

– Валентин Піонтковський любить куховарити 
для сім’ї?

– Я люблю готувати. І готую смачно, але при умові, що то 
вихідний, у мене є вільний час та бажання готувати.

– Ваші домашні люблять приготовані вами 
страви? Їм подобається, як ви готуєте?

– Так, їм подобається. (Посміхається – ред.) Смакують із за-
доволенням, бо мої страви смачні та приготовані з душею. 
(Посміхається – ред.) Запрошую і вашу редакцію до себе на 
частування, покуштуєте моїх страв.

– Які є сімейні традиції у родини Піонтковських?
– Одна з найважливіших сімейних традицій – великі свята 

ми завжди проводимо у батьків. Намагаємося наші дні наро-
дження проводити разом. І обов’язково майже кожної неділі 
йдемо до храму на богослужіння.

– Ви дуже багато працюєте, як ви відпочиваєте, 
відновлюєте сили?

– Не люблю пасивний відпочинок. Люблю плавати, подо-
рожувати, рибалити. Я відпочиваю на риболовлі. Риболовля 
для мене – це спілкування з дітьми, родиною, спілкування з 
друзями. А якщо не вдається порибалити, то хоча б виїхати 
до водойми та побути біля води на природі.

Розмовляла Вікторія КРАСУЦЬКА
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Henry Thomas Marsh — провідний 
британський нейрохірург в гостях 

у В. Піонтковського

Колектив Видавничого дому “ОГО” 
щиро вітає з днем народження
хірурга-травматолога, вертебролога,

заступника директора з питань 
реформування надання 

медичної допомоги КП “Рівненська
обласна клінічна лікарня імені 

Юрія Семенюка” РОР, 
доктора медичних наук, заслуженого 

лікаря України 
Валентина Піонтковського!
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Право вибору 
бути незалежним

Кожен з нас хоче бути незалежним 
і вільним! Від чого? Від проблем, від 
навколишніх, від шкідливих звичок, 
від зла і пороку. Але чи це та незалеж-
ність, свобода і самостійність, на яку ви 
покладаєте надію? Можливо, це всього 
лише міраж? Люди хочуть розгледіти 
його, але як тільки намагаються дотор-
кнутися, він зникає і людина впадає в 
розчарування! Але свобода є! Вона – в 
Бозі, Який дарував людині свободу ви-
бору.

Вибір Надії,            
дитини сироти..

“Мої перші спогади: ми з маленьким 
братиком в притулку. Я не пам'ятаю, 
як ми туди потрапили. Мені було там 
дуже сумно. 

Я сильно нудьгувала за мамою і ко-
жен день її чекала. І ось сталося диво! 
До нас приїхали батьки! Хоч і були на-
підпитку, але вони привезли нам з бра-
том солодощі, і ми сиділи у них на руках. 
Йдучи, мама сказала: "Я заберу вас у не-
ділю". І з цього часу я щонеділі чекала 
маму. 

Коли я зрозуміла, що мама не приїде, 
я почала вигадувати різні адреси і писа-
ти мамі листи. А вона все одно не при-
ходила. Одного разу до нас у притулок 
прийшов листоноша і каже: "У вас тут 
є одна дівчинка, яка пише багато лис-
тів". Він дістав з сумки всі мої листи і 
повернув їх мені. Мені було дуже боляче. 
Я зрозуміла, що моє життя – притулок. 
З цього часу я почала буянити, стала 
злою.

Ми зустрілися з мамою тільки після 
випуску з інтернату. На свою першу 
стипендію я купила квиток на автобус 

і поїхала шукати маму. Коли вона від-
крила двері, я зрозуміла, що вона мені 
не рада. Стан у будинку був шокуючим. 
Всюди бруд, сміття і порожні пляшки. Я 
чекала обіймів і теплих слів, але цього, 
на жаль, не сталося.

Незважаючи ні на що, моя любов до 
мами не зменшилася. Я не знаю, де вона 
зараз, але вона завжди у моєму серці.

Після притулку я вчилася в інтерна-
ті, потім в училищі. Там іноді були про-
блиски приємних моментів. 

Швидко пролетів час. І ось переді 
мною постало питання: як жити далі?

З Божої ласки я опинилася в адап-
таційному центрі при місії АGAPE. 
Проживаючи там, я заповнила любов'ю 
всю душевну порожнечу. З буйної, не-
терплячої, неприборканої – я стала 
смиренною і лагідною, вільною і не-
залежною від зла, шкідливих звичок і 
гріха. І це все завдяки зустрічі з Богом 
і любові, яку випромінювала наша на-
ставниця Надія Іванівна.

Тепер я служу Богу, несучи фізичну і 
духовну їжу, благу звістку, любов, свобо-
ду і незалежність від гріхів, шкідливих 
звичок африканським дітям. Я щаслива! 
Я вільна! Слава за все Господу!“

Сьогодні у кожного є вибір. Тож чи 
варто прожити 70-80 років, вважаючи, 
що ми йдемо у правильному напрям-
ку, а потім в кінці, коли вже не буде 
можливості щось виправити, почути, 
що істина перебувала в іншому на-
прямку?

Любі друзі! Якого віку ви не були б, 
зупиніться на мить і подумайте, чи на 
правильному ви шляху? Чи вільні ви у 
своїх діях? Просто пам'ятайте, що сво-
бода тільки в Бозі.

Адже “Де Дух Господній, там свобо-
да!” 2 Кор. 3:17 Шукайте Господа, і ви 
отримаєте свободу й незалежність. 
Будьте благословенні!



У затишній кав’ярні за філіжанкою кави поговоримо 
про мистецтво, літературу, кіно, театр та громадську 
діяльність з головою ГО ЛІТЕКО Людмилою Стасюк, 
яка цьогоріч у серпні відзначає третю річницю своєї 
праці. Розмова охоплюватиме лише 6 літер-питань, 
які наприкінці утворять слово, котре приховує у собі 
величезний сенс. 

– Людмило, розпочнімо з літери «О» – Освіта. За 
фахом Ви педагогиня, учителька. Однак чому все-
таки вирішили йти цією нелегкою стежкою? У 
яких умовах працюють сучасні викладачі? 

– Ще навчаючись у школі, я мріяла одразу про три про-
фесії. Мені завжди хотілося щось продавати, когось навчати 
(не лише своїх ляльок, а й справжніх учнів) та виступати на 
сцені. Забігаючи наперед, скажу – усі три мрії здійснилися. 

Спершу я закінчила навчально-курсовий комбінат і отрима-
ла фах продавця продовольчих та непродовольчих товарів. 
Це був цікавий та незвичайний досвід, однак мені, як завжди, 
хотілося чогось більшого, тож я вступила до Рівненського 
МЕГУ імені Степана Дем'янчука, який закінчила з відмінни-
ми результатами. Студентське життя, як відомо, буде крутим 
і насиченим, лише якщо ти сам активний та ініціативний. 
Принаймні, у мене так і було. Я стала учасницею народного 
аматорського театру «Бриз», який спочатку був лише теа-
тральною студією, та згодом через кілька насичених років, 
сповнених вистав і зйомок у кіно, «Бриз» захистив звання 
народного. Завершивши ЗВО, я отримала дипломи учителя 
та зі спеціальності «Акторська майстерність». Далі  – робо-
та викладачем в університеті, вчителювання у Рівненській 
ЗОШ №8. Це був неоціненний досвід. Бути справжнім педа-
гогом складно, проте варто завжди залишатися Людиною і 
вчити цьому дітей, мати внутрішній стрижень та не зраджу-
вати своїм переконанням. 

– Наступна літера «К» – Культура. Чи є культур-
ний розвиток необхідним для дітей та молоді та 
як педагог може розкрити світ мистецтва, науки, 
історії та моралі учневі?   

– Очевидно, без культури людина не здатна стати особис-
тістю. На жаль, її значення сьогодні чомусь применшується 
або ж узагалі знецінюється. Педагог – це людина, котра здат-
на долучити будь-кого до культурної діяльності, саморозвит-
ку та розкриття власного творчого потенціалу.  Наша органі-
зація – це креативна платформа для культурно-мистецького 
розвитку дітей та молоді, кожен проєкт якої так чи інакше 
дотичний до культури та безпосередньо пов'язаний з нею.

– Історія, адже літера «І» – наступна. За кілька 
днів ГО ЛІТЕКО святкуватиме невеликий ювілей. 
Розкажіть, хто, коли і за яких обставин заснував 
організацію.

–Три роки тому, коли я працювала у Рівненській ЗОШ 
№8, активні та амбіційні учасники літературно-театраль-
ної студії «ЛІТУС» за сприяння директорки школи Назарук 
Ніни В’ячеславівни висловлювали думки щодо відкриття 
громадської організації, адже це, безумовно, давало біль-
ше можливостей для реалізації усіх творчих ідей. Знайшла 
однодумців, які також захоплювалися літературою, театром 
та мас-медіа, тож таким чином п’ятеро креативних педаго-
гів (які доречі працюють зараз у різних ЗВО Рівного) почали 
працювати з молоддю. Назарук Ніна В’ячеславівна завжди 
підтримує нас у всіх творчих починаннях, до проєктної ді-

З Днем народження,
ГО ЛІТЕКО! Людмила Стасюк - голова ГО ЛІТЕКО

Світлина з проєкту ЕтноУкраїна30
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яльності доєднується й Інститут права НУВГП, а також спілка 
активних громадських діячів. Три роки… Ніби й багато, але 
водночас і мало. Стільки всього зроблено, проте скільки ще 
потрібно зробити. Тому ми не зупиняємося, а рухаємося 
далі. Маленький ювілей – це лише початок!

–Наступна літера «Т» охоплює два слова – Театр 
та Туризм. Розкажіть, як пов’язана робота Вашої 
громадської організації з цими галузями культу-
ри? 

– Усе почалося з театру, шкільних нестандартних вистав, 
що включали у себе елементи вокалу, хореографії, кінема-
тографу. Згодом після заснування громадської організації 
наша діяльність розширилась, тож ми почали влаштовува-
ти театралізовані екскурсії Рівненською областю. Це справ-
ді зробило нас відомими, адже тоді ми були першими, хто 
костюмовано, у вигляді театральних сценок та ще й іно-
земними мовами познайомив школярів та туристів з істо-
ричними постатями Рівненщини, містичними легендами та 
цікавинками нашого краю. Учні, студенти, навіть виклада-
чі із неприхованим захопленням слухали пісню загубленої 
душі у Тунелі кохання, співчували замурованим закоханим 
у замку князя Чарторийського, радо вітали родину князів 

Несвицьких, слухали авторські твори Уласа Самчука у парку 
і навіть обіймали могутній чотирьохсотрічний дуб у центрі 
міста. До речі, повертаючись до літери «К», варто згадати 
слово «кіно», адже ми відзняли три короткометражні філь-
ми, і всі вони порушували важливі проблеми сьогодення. 
«Мости життя» – наша перша короткометражка з елемента-
ми психології, поґуґліть, раджу подивитися. 

– Літера «Е» – Екологія. На Вашу думку, наскіль-
ки важливо інформувати сучасну молодь про на-
явні екологічні проблеми та залучати до їх вирі-
шення?

– Мабуть, це єдиний напрям роботи, який нам поки що не 
вдалося охопити сповна. Безумовно, наша Земля потребує 
турботи, догляду і піклування. Не говоритиму багато напе-
ред, бо люблю не слово, а діло. Скажу лишень, що наразі ми 
готуємо щось справді сильне, аби привернути увагу людства 
до проблем екології, та нагадати усім, що у нас немає пла-
нети «Б».

– Літера «Л» – Література. Чи важливо сьогодні 
популяризувати цей напрям серед молоді, або ж, 
можливо, ця складова культури є застарілою?

– Відверто кажучи, література стала фундаментом, на яко-
му було створено ЛІТЕКО, а три роки тому  – й театральну 
учнівську студію «ЛІТУС», де ми з школярами писали вірші 
та оповідання, навчалися аналізувати твори та обирали 
близьку серцю поезію для постановки на сцені. Уже третій 
рік поспіль ми проводимо власний Всеукраїнський літера-
турний конкурс «Фантастичне Рівне: історії та оповіді 2021», 
який є брендом Рівненщини, адже популяризує наш край та 
його історію. Усі твори учасників присвячені місту Рівному 
чи цікавим місцям області. Повірте, це круто – читати тво-
ри дітей зі Львова, Харкова, Одеси чи Чернівців, які пишуть 
пригодницькі повісті, літературні етюди, захоплюючі казки, 
історичні оповідання, події яких відбуваються безпосеред-
ньо на вулицях нашого міста чи на околицях регіону. Збірка 
творів, щоправда, виходить електронно, але ми мріємо, що 
настане час, коли знайдеться небайдужа людина, котра до-
поможе нам надрукувати справжню книгу історій про Рівне.

– Ось і склалися літери у слово «ЛІТЕКО». Мама, 
дружина, менторка, методистка, громадська ді-
ячка – як Вам вдається усе встигати та поєднува-
ти стільки напрямів роботи? 

– Якщо ти по-справжньому любиш свою роботу, то все не 
так і складно. Ставте цілі і рухайтеся вперед, а родина, одно-
думці і друзі завжди підтримають і допоможуть. Головне  – 
вірте у себе, пробуйте та дійте! Не словами, а ділом. 

Ольга Полевік 

Перша активна громадська молодь на базі Рівненської ЗОШ №8 Учні та молодь ГО ЛІТЕКО

На презентації власного фільму
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ЕТНОУКРАЇНА 30
ЕтноУкраїна 30 – проєкт громадської організації ЛІТЕКО, присвячений 30-річчю Незалежності України, що популя-
ризує культурну спадщину Рівненщини та України, знайомить з цікавими, автентичними, незвичними речами з 
побуту українців, нагадує про етнічні цінності та любов до рідної землі та наших традицій.

Мета проєкту – продемонструвати красу, силу, самобутність незалежних та вільних  українців через візуальні образи.

Діжа — низька широка 
дерев'яна посудина (діжка) для 
приготування тіста на хліб, а також 
розмовна назва тіста, приготовле-
ного в цій посудині. Робити розчин 
борошна для виготовлення тіста 
називалось «учиняти діжу». 

Модель Марта Степанюк

На фото  експонат з Рівненського обласного 
краєзнавчого музею

Скриня – меблевий виріб з 
відкидним або знімним віком для 
зберігання одежі та різних інших 
предметів. 

Модель Зоряна Киріша

На фото  експонат з Рівненського обласного 
краєзнавчого музею

Ткацький верстат –  
верстат, що виробляє з ниток різно-
манітні види текстильних тканин, 
основна машина ткацького вироб-
ництва. Ручний ткацький верстат 
також називають кро́снами. 

Модель Ольга Лірник

На На фото  експонат з Рівненського обласного 
краєзнавчого музею

Пшениця – рід однорічних 
та культурних трав'янистих рослин 
родини тонконогових; найважливі-
ша харчова культура.

Модель Вікторія Семенюк

На фото  експонат з Рівненського обласного 
краєзнавчого музею

Гончарство (горщик) – 
виготовлення керамічних виробів з гон-
чарної глини: посуду, кахлів, іграшок, 
прикрас, сувенірів тощо. Давнє ремесло 
багатьох народів світу, належить до тра-
диційних українських ремесел, видів 
господарської діяльності та мистецької 
культури українців. Основні типи — 
глиняний посуд, порцеляна і кам'янка.

Модель Олександр Чижевський

Писанка – яйце, декороване 
традиційними символами, які пи-
шуться за допомогою воску й барвни-
ків. Давніми художниками для деко-
рування писанок використовувались 
саморобні фарби, які виготовлялись з 
кори та плодів дерев, трав і квітів.

Модель Тетяна Одемчук

Писанки роботи заслуженої майстрині народної твор-
чості України Вікторії Степанюк та Марії Степанюк

На фото гончарний центр «Теракотта» 
родини Олени та Дмитра Яковишиних
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Вінок – головний убір з листя, 
бадилля, гілок і квітів у вигляді 
обруча. Мав спочатку обрядове, 
релігійне значення. Пізніше – за-
гальнонародний символ дівування: 
втратити вінок  в народі, у піснях – 
означає позбутися дівування. Тому 
право носити вінки мають тільки 
незаміжні дівчата. 

Модель Тетяна Бенедюк 

На фото вінок купальський різнотрав’я: деревій, 
пижмо, чорнобривці, золотарник, льон. 

Робота майстрині Ірини Кухар

Колісна ліра  –  старовин-
ний струнний смичковий музичний 
інструмент, у якому роль смичка 
виконує колесо. На трьох (іноді 
більше) струнах грають мелодію, 
притискаючи струни клавішами, а 
дві інші струни —  бурдонні.

Модель Олександр Гулюк

Музичний інструмент з приватної
 колекції Андрія Ляшука

Українська волинка – 
Коза (козиця, баран, міх, дутка) — укра-
їнський народний духовий язичковий 
музичний інструмент. Різновид волин-
ки. Інструмент роблять з козячої шкіри, 
звідки й походить його назва. Якщо ви-
користовують баранячу шкіру, то такий 
інструмент можуть назвати «баран». Зі 
злупленої з тварини шкіри роблять мі-
шок, вивертаючи шкіру вовною усеред-
ину. У цей мішок вставляються трубки, 
одна для надування повітря (сисак), 
інші для утворення звуку.

Модель Микола Велігорський

Музичний інструмент з приватної
 колекції Андрія Ляшука

Сопілка – народний духо-
вий музичний інструмент, в 
Україні відомий з княжих часів. 
Виготовлявся із калинової гіл-
ки, бузини, ліщини, очерету та ін. 
Довжина сягала 30-40 см, у ниж-
ньому кінці просверлювали 4-5-6 
дірочок. У західних регіонах побуту-
вали різновиди сопілки — денцівка, 
дводенцівка, флояра.

Модель Назар Власюк

Музичний інструмент з приватної 
колекції Андрія Ляшука

Солом’яник – великий 
солом’яний  кошіль для зберігання 
зерна. 

Модель Єлизавета Котеля 

На фото солом’яник зі Здолбунівського 
краєзнавчого музею

Гердан – шийна бісерна при-
краса у вигляді вузької стрічки, 
виготовленої з різнокольорових 
намистин, нанизаних на нитяну, 
чи волосяну основу, що утворюють 
строкатий геометричний, а часом 
рослинний орнамент.

Модель Антоніна Омельчук

Прикраса роботи заслуженої майстрині 
народної творчості України Орисі Рябунець
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Коралі – намисто із привозних 
коралових намистинок у вигляді 
циліндриків, або барилець, наниза-
них на нитку. Кількість ниток може 
бути від 1 до більш ніж 25. Кожна 
нитка зветься разок. Червоні коралі 
є традиційним елементом націо-
нального одягу українців.

Модель Ліана Диновська

Коралове намисто, доповнене різьбленим хрестом та 
венеційською намистиною, Львівщина, с.Верхутка, 

ХІХ ст. з приватної колекції Анни Крилошанської

Дука́ч, дука́т (від назви 
монети дуката), личман, ягнус — 
прикраса у вигляді великої меда-
леподібної монети з металевим 
бантом, прикрашеним камінцями. 

Модель – Ірина Пашкевич

Прикраса – копія автентичного дукача волинського 
типу виготовлена майстром Миколою Литвиненком, 

з приватної колекції Юлії Гончарової

Нами́сто або буси, 
рідко мони́сто — прикраса з перлів, 
коралів, камінців та ін., яке носять 
на шиї. Намиста є одною з най-
давніших прикрас, відомих з доби 
палеоліту. Зараз їх носять пере-
важно жінки, але історично вони 
використовувалися як прикраси і 
чоловіками. Намисто може назива-
тися також за матеріалом — «коралі», 
«бісері», «пацьорки».

Модель Наталія Демедюк
 

Прикраса з приватної колекції 
майстрині Юлії Гончарової

Криза – (Лемківська Кри́за) —
шийна бісерна прикраса у вигляді 
широкої стрічки виготовленої з 
бісеру, нанизаного на нитку. Являє 
собою святковий округлий ко-
мірець, що спускається на плечі. 
Характерна для лемків, рідше зу-
стрічалася в бойків та гуцулів. 

Модель Наталія Лозовська

Прикраса роботи майстрині Людмили Рябунець

Бурштин або янта́р —
природна скам'яніла викопна смола 
хвойних дерев у вигляді тьмяних, 
прозорих і напівпрозорих каменів. 
Використовується для виготовлен-
ня ювелірних прикрас, у парфумерії, 
народній медицині та електриці. 
Має велике значення для палеонто-
логії завдяки збереженню в буршти-
ні потонулих у смолі істот.

Модель Світлана Гривюк

Прикраси з Рівненського музею бурштину 
та приватної колекції Юлії Гончарової

Рябушка – бісерна прикраса 
поліських красунь Волині. Бісерне 
плетиво підшивалось на тканинну 
основу. Саме така прикраса зображе-
на на шиї Лесі Українки на банкноті 
у 200 грн.

Модель Наталія Хомич

Прикраса роботи Олена Уткіна 
з приватної колекції Юлії Гончарової
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Кордонка (баранівська 
хустка) – Хустка бавовняна червона 
з набивним рослинним малюнком 
жовтого, синього, зеленого, білого та 
чорного кольорів. Вони побутували 
в деяких районах Полісся. 

Модель Анна Марія Далі

Хустка – сучасна репліка автентичних зразків. 
З приватної колекції Юлії Гончарової

Вишитий рушник – 
(український традиційний рушник) – 
це прямокутний шмат лляного чи ко-
нопляного полотна, що має на кінцях, 
а часто і на всьому полотні різнома-
нітні вишиті або виткані композиції, 
які відображають світогляд та звичаї 
предків, а також несуть інформа-
цію про добро, достаток, здоров'я. 
Рушники є символом матеріальної 
культури слов'ян, важливою складо-
вою обрядів та ритуалів.

Модель Юлія Кондратюк

Рушники роботи майстрині Юлії Гончарової

Полотно (прасл. *poltьno – 
«лляна тканина») – гладка і щіль-
на лляна чи конопляна тканина 
найпростішого переплетення, що 
отримало від неї назву полотняного. 
Нитки основи й утоку в ній чергу-
ються в шаховому порядку.

Модель Анастасія Багатко

Полотно з приватної колекції Юлії Гончарової

Хустка тернова – квіт-
часта хустка, зроблена з шерстяної 
тканини, схожої на кашемір. Назва 
походить від прізвища французь-
кого підприємця Гійома Луї Терно, 
який у 18-19 столітті запровадив ви-
робництво тонкої тканини з вовни, 
додаючи у неї козячий пух. Саме з 
такої тканини виробляли тернові 
хустки, на які набивали квіткові або 
східні (турецькі огірки) принти.

Модель Юлія Гончарова

На фото хустка з приватної колекції Юлії Гончарової

Гобелен – один із різновидів 
декоративно-ужиткового мистецтва, 
стінний безворсовий килим із сю-
жетною або орнаментною компози-
цією, витканий вручну перехресним 
переплетенням ниток. Гобелени ви-
готовляють із кольорових шовкових 
і/або шерстяних ниток окремими 
частинами, які потім зшивають між 
собою (часто окремі колірні плями).

Модель Юлія Янчук

На фото роботи студентки викладач Ірина Локшук

Намітка – елемент традицій-
ного вбрання українських заміжніх 
жінок. Різновид головного убору для 
виходу в люди у вигляді полотня-
ного або тонкого прозорого видо-
вженого відрізу тканини, довжиною 
до 5 м, шириною близько 50 см, який 
зав'язували навколо голови поверх 
очіпка або кибалки. Виготовлялася 
переважно з льону, рідше – з бавов-
ни, конопель або шовку. 

Модель Ірина Баковецька-Рачковська

На фото намітка з приватної колекції 
майстрині Юлії Гончарової
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Партнери проєкту: фотограф Анна Марія Далі. Музей фотографії: Олександр Харват. 
Консультант проєкту: Юлія Гончарова. Слова подяки партнерам та учасникам і майстрам, що підтримали: 

Олександр Булига Рівненський обласний краєзнавчий музей, Юрій Ойцюсь Клуб історичної реконструкції “Оствиця”, 
Гончарна студія «Теракотта» родини Олени та Дмитра Яковишиних, Андрій Ляшук, Ірина Кухар, Орися Рябунець, 

Людмила Рябунець, Анна Крилошанська, Ірина Локшук, Вікторія Степанюк, Марія Степанюк.

Борть – найпростіший вулик –
видовбана колода, яку навішують 
на дерево, або дупло в дереві, де 
живуть бджоли. Борть була частково 
розбірним вуликом і надавала мож-
ливість його повторного викорис-
тання після щорічного вирізання 
медових щільників.

Модель Микола Тимощук

На фото  експонат з Рівненського
 обласного краєзнавчого музею

Постоли – взуття, яке побу-
тувало в Україні до початку ХХ сто-
ліття. Виготовляли з одного шмат-
ка товстої, але м'якої коров'ячої 
або свинячої сиром'ятної шкіри. 
Залежно від конфігурації носової 
частини та способу стягування 
таке взуття ділилось на тупоносе та 
гостроносе.

Модель Марія Редько

Постоли з шнуром (волоки) роботи майстрині 
Ірини Кухар, використана кора верби. 

Онучі з приватної колекції.

Бриль (солом’яний капелюх) – 
(від італ. ombrello – «парасоль, 
капелюх», і далі від лат. umbrella; 
за іншою версією порівнюється 
з рос. брылы – «краї капелюха», 
«губи, варґи» – традиційний укра-
їнський і білоруський сільський 
літній головний убір з широкими 
крисами, з плетеної соломи або 
очерету. Переважно носився чоло-
віками.

Моделі Юлія Бондарук
 та Олександр Калинович

Бриль нетрадиційний солом’яний 
з приватної колекції майстрині Ірини Кухар

Кошик – ємність різного ви-
гляду, сплетена з прутів, з стебел, 
соломи, кори, коріння та інших 
матеріалів.

Модель Олеся та Вадим Мороз

На фото кошик з неошкуреної лози ужитковий 
на яблука, кошик ягідний для збирання ягід 

з роботи майстрині Ірини Кухар 

Човен «Лада» – історич-
на версія слов’янської «лодії» X-XII 
ст., яка могла використовуватися в 
давній Русі. Такі човни будувалися 
на основі суцільного дерева, «моно-
ксилу», до якого набиралися бортові 
дошки. В нашому випадку викорис-
тана перехідна технологія від моно-
ксила до кільової конструкції, коли 
нижня частина виконана з широкої 
кільової дошки, зробленої з полови-
ни цільного стовбура дерева.

Моделі Тетяна Бенедюк та Роман Онищук

На фото лодь Лада  Клубу історичної 
реконструкції “Оствиця” керівник проєкту 

«Городище «Оствиця»» Юрій Ойцюсь.

Стрій – одяг у якому вдягнені 
чоловіки та жінки
Жіночий: сорочка вишивана 
Полтавська
Чоловічий: сорочка вишивана 
Полтавська

Моделі Анастасія Янчук та Юрій Дмитрук

На фото одяг з  приватної колекції 
майстрині Юлії Гончарової
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У сучасному світі, коли соцмережі не просто вплива-
ють на емоції та почуття людей, а й подекуди повністю 
беруть верх над стосунками з оточуючими та загалом 
контролюють повсякденне життя, ми бачимо у стріч-
ці новин щасливі обличчя успішних людей, які не 
лінуються щодня постити захоплюючі історії з авто-
біографічними елементами, прикрашені неймовірни-
ми описами особистих досягнень, в Інстаграмі та ФБ. 
Визначення достовірності та правдивості таких історій 
лишається на розсуд читача, чи то пак спостерігача, 
адже зазвичай до постів обов’язково прикріплено 
яскраві зображення «успішного успіху», які мимоволі 
наштовхують на роздуми. Тож закономірно, що я деда-
лі частіше почала замислюватися над тим, як влучно 
і точно дати відповідь на питання: «Що таке успіх і як 
встигнути все?»

Оперуючи всеможливою доступною інформацією та 
багаторічними психологічними дослідженнями видатних 
науковців, усе одно складно сформулювати однозначний 
висновок. Спілкування з різноманітними коучами та мен-
торами, читання відповідної літератури, рефлексія та само-
аналіз – використання усіх цих методів має індивідуальний, 
проте так чи інакше ефективний вплив на кожного.

Ми багато говоримо про те, що потрібно робити, аби 
наша праця стала плідною та результативною. Успішність 
людини напряму залежить від її характеру та звичного емо-
ційного стану – здатності приділяти улюбленій справі біль-
ше часу та ефективно керувати своєю емоційною сферою, 
бути культурно та мистецьки розвинутою також. Наприклад, 
будь-яка людина може прокидатися рано, але далеко не ко-
жен це робить зазвичай, і тим більше не кожен зможе ро-
бити це регулярно. Успіх  – це позитивний результат, який 
залежить від систематичного виконання своєї роботи. 

Якби успіх певної людини підлягав візуалізації, то, на мою 
думку, він мав би вигляд ледь невидимої сфери, що оточує 
людину протягом її життя, випромінюючи за різних обста-
вин яскраве або бліде сяйво. Таке порівняння наштовхує 
на думку  – щоб досягти успіху, не варто боятися мріяти. 
Навпаки, важливо залишатися амбіційним романтиком, 
адже мрії допомагають формувати кінцеві цілі, а відсутність 
цілей унеможливлює досягнення успіху.

Окрім того, на шляху до тріумфу важливо усе планувати 
та аналізувати, а конкретно – методи та засоби досягнення 
своєї цілі. Варто зосередитися на кінцевому результаті, адже 
на шляху до тріумфу завжди з’являтимуться люди чи життєві 
обставини, які відволікатимуть.

Усі ми – люди, і ніхто не застрахований від помилок. Щоб 
стати успішним, потрібно розуміти, що не можна зволікати 
і витрачати час даремно. Не потрібно поспішати ділитися 
своїми ідеями з усіма, навпаки – варто шукати підтримки у 
близьких людей, і цього буде достатньо. І важливо пам’ятати 
про правило любові! Воно поширюється на все, що нас ото-
чує: на колег, знайомих, родичів і друзів. Харизма, про яку 
багато хто говорить — це і є любов до своєї справи.

ПОЄДНУВАТИ 
НЕПОЄДНУВАНЕ 
МИСТЕЦТВО

У свої 19 я пишу вірші, займаюсь волонтерською та гро-
мадською діяльністю, науковою роботою. Навчаюся та пра-
цюю, як і кожна людина, аби згодом стати щасливою та не-
залежною. Я  – творча особистість, тому займатись однією 
справою – це не про мене, однак я переконана, що встиг-
нути все – реально! Головне – бажання, за наявності якого 
можна поєднувати непоєднуване. А ще – праця над собою. 
Я щаслива займатися улюбленою справою, тому будь-яка, 
навіть маленька перемога – успіх для мене. Це надихає, по-
вірте. Будьте собою і робіть те, що вам подобається – це за-
порука успіху!

Анастасія Багатко





Перше 
враження на 
святі створює 
саме ДЕКОР!
У сучасному світі свято чи інші важливі події мають 
бути не тільки цікавими, веселими, тематичними, а й 
дуже красивими. А хто ж, як не декоратори точно зна-
ють, як зробити важливий день незабутнім та шалено 
красивим? Про тенденції декору, підбір ідей та фор-
мування цін, ексклюзивно для журналу “РІВНЯНИ” від 
команди Bisou event!

– Дівчата, розкажіть, зараз декор став важ-
ливою частиною свят. Які основні тенденції ви 
окреслили б у цьому напрямку?

– За кожною людиною чи то парою стоїть їх унікальна істо-
рія, тому унікальність, на нашу думку, назавжди залишиться 
основною тенденцією поза часом та простором. Ми, як деко-
ратори, ставимо перед собою задачу максимально показати 
індивідуальність. Адже декор дарує емоцію, він ніби при-
відкриває завісу вашої особистості. Ось, до прикладу, зараз 
популярною тенденцією є сухі квіти, пампасна трава, паль-
мове листя, зелень. Однак, якщо вам подобаються яскраві 
кольори – зробіть своє свято саме таким! Перше враження, 
яке отримаєте ви та ваші гості на святі, справить саме декор. 
Він повинен вразити, зацікавити, “занурити” вас у концепцію 
свята й показати вас, вашу особистість чи вашу історію. 

Серед тенденцій, які нам близькі та які ми хотіли б виділи-
ти, залишаються камерні святкування, екологічність, освіт-
лення. До речі, світло – лампочки, гірлянди, канделябри, тор-
шери, люстри, свічки – дозволяють створити дуже особливу 
душевну атмосферу. А душевність – це те, про що ваші гості 
будуть згадувати не один день після закінчення свята.

– Чи важливо, щоб клієнт точно знав, що він 
хоче побачити в результаті, чи ви як професіонали 
можете запропонувати вдалі варіанти ?! 

– Скажемо вам по-секрету, що 50% клієнтів, а то й біль-
ше, не знають, що хочуть бачити в себе на святі. Тому нам 
потрібно познайомитися з клієнтом і зрозуміти, що йому ці-
каво, а що навпаки зовсім не подобається, які є побажання, 
і після цього ми пропонуємо варіанти. Після затвердження 
ідеї вже можна починати працювати над проектом.

Момент довіри між нами та клієнтом дуже важливий. 
Адже кожен замовник приходить до нас як до професіоналів 
своєї справи. Ми погоджуємо ескіз декору, макети, кольоро-
ву гаму, а от решту деталей ми підбираємо самостійно, щоб 
все зав’язалося в єдину картинку.

– Які найбільш оригінальні замовлення у вас 
були?

– Важко виділити якесь одне замовлення, адже кожне 
свято для нас було по-своєму особливим, оригінальним. 
Підготовка декору починається з ідеї, далі йде прорахунок, 
підбір матеріалів, замовлення необхідних декорацій, полі-
графія та головне – організація роботи. Безліч деталей, ню-
ансів. 

Все це дуже виснажує, але коли дивимося на кінцевий ре-
зультат, а особливо бачимо щасливі очі наших клієнтів, тоді 

розуміємо – це того вартує!

– Коли ми говоримо про декор, то традиційно 
бачимо фотозону та прикрашений подіум моло-
дят... Але впевнена, що насправді це щось більше! 
Розкажіть про всі напрямки вашої роботи.

– Так, звісно,  декорування свята вже давно стало справ-
жнім мейнстрімом, не “фотозоною” єдиною. )

Ми активно допомагаємо нашим клієнтам з організаці-
єю свят, знаходимо локації, задіюємо підрядників, надаємо 
консультації та вже з власного досвіду підказуємо маленькі 
секрети. 

Також наша команда допомагає в стилізації фотозйомок, 
співпрацюємо з фотографами, візажистами, стилістами. 

До речі, за гелієвими кульками теж до нас ) !
Кайфуємо від процесу та радіємо, коли чуємо слова вдяч-

ності. 
Від задуму – до монтажу! Від ідеї –  до результату!  

– “Дорого”! Ми досить часто чуємо ці слова про 
різні галузі. Що формує ціну на ваші послуги?

– Питання вартості завжди дуже індивідуальне. Щоб зро-
зуміти, що ховається під словом “дорого”, розберімося, що 
власне стоїть за словом “декор”. Це матеріал, який ми вико-
ристовуємо. До прикладу, для композицій можна використа-
ти живу квітку або декоративну чи зробити мікс. Від обрано-
го варіанту і буде залежати вартість. 

Це також склад, де ми зберігаємо декор, це робота підряд-
ників, транспортування. Це може бути оренда наявного де-
кору або виготовлення його “під вас”. Це підготовка до про-
єкту, яка може займати не один тиждень. Це монтаж, який 
зазвичай починається раннім ранком, і демонтаж, який про-
водиться, коли всі вже бачать десятий сон. Ми стараємося 
працювати з будь-яким бюджетом, але все-таки краще 
виділити, що для вас важливо, а що – ні. Тоді ми будемо 
краще розуміти, на чому варто акцентувати увагу.

Áóäüòå ³íäèâ³äóàëüíèìè, íå ñîðîìòåñÿ
 ðîçêàçàòè äåêîðàòîðó ïðî ñâî¿ ³äå¿, à ìè ëèøå
 ï³äêðåñëèìî òà âò³ëèìî â æèòòÿ âàø çàäóì. 
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