
Cтор. 19





Ціна 2,00 грн№38 (1418) 2 жовтня 2013 року

n можемо!

Технологію роздільного збирання побутових 
відходів впровадили понад 500 міст і сіл України
 Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр Олександр  Вілкул  під час робочої наради на новому сортувальному 
комплексі побутових відходів держпідприємства “Укрекоресурси” у Дніпропетровську.

“Значний потенціал збереження ресурсів криється у вторинній переробці, зокрема, побутових відходів, і використання їх, 
в тому числі, як альтернативного палива. Вже у понад 500 міст та сіл України впроваджено технологію роздільного збирання 
побутових відходів. Це втричі більше, ніж у минулому році”, — сказав Олександр Вілкул.

З 2010 року вже відкрито 21 сміттєсортувальну лінію за допомогою сучасних технологій поводження з побутовими відхода-
ми у 15 населених пунктах. У тому числі — й на Рівненщині: неподалік обласного центру, як відомо, діє завод з перероблення 
побутових відходів для використання у якості альтернативного палива на цементному заводі (запресовані з відходів брикети 
поступають до печей цементного заводу). 

“Запуск нових сортувальних комплексів дозволить повернути у виробництво та економіку держави коштовні ресурсні ком-
поненти та сприятиме вирішенню проблеми забруднення довкілля. Сьогодні лише 4% від загальної кількості відходів переро-
бляється для вторинного використання. Наше завдання збільшити цей показник до 35%, як в європейських країнах”, — ска-
зав Олександр  Вілкул.

Без альтернативиБез альтернативи

До Києва не відпустилиДо Києва не відпустили

Четвертий рік поспіль на вершині рейтингу найвпливовіших 
людей Рівненщини — стабільність: ніхто не складе конкуренції 
Василю Берташу. Впливовість очільника Рівненщини визнають 
і соратники, і політичні конкуренти. Цінує рівненського губер-
натора і Президент України, адже Василь Берташ перебуває на 
своїй посаді з часу перемоги Віктора Януковича на виборах. Це 
означає, що глава держави не бачить альтернативи Василю Ми-
хайловичу на посаді очільника області, яка налаштована загалом 
опозиційно. 

Василь Берташ, на відміну від деяких інших "регіоналів", не 
піднімає дражливих тем, здатних внести розбрат у суспільство, не 
відзначається утисками преси чи скандальними заявами, здатни-
ми налаштувати людей проти влади. Така толерантність прино-
сить результат. "Якраз вибори до місцевих рад показують, що об-
ласній владі — довіряють, — стверджує Василь Берташ. — Сьо-
годні є більшість в обласній раді: 60 депутатів, які підтримують 
владу, і 20 опозиційних. Люди обрали до обласної ради своїх голів 
райдержадміністрацій. Отже, владі довіряють. Та й якщо говори-
ти про вибори до Верховної Ради, то чітко бачимо, що від вибо-
рів до виборів кількість голосів, які віддають жителі Рівненщини 
за Партію регіонів, постійно зростає. Не можна сьогодні за один 
день повністю повернути електорат на свій бік. Але ось добрими 
справами ми це і робимо". Тому цілком імовірно, що в президент-
ську кампанію-2015 Рівненщина увійде саме з Василем Берташем 
на чолі облдержадміністрації: владі потрібен рейтинг і стабіль-
ність, а очільник області вміє забезпечувати і те, й інше.

Рівненські виборці мають цікаву особливість: до парла-
менту вони обирають політиків, у мери — господарників. 
Саме тому, певно, рік тому Володимир Хомко програв пар-
ламентські вибори у Рівному. Схоже, виборці так і не зрозу-
міли: якщо у нас хороший мер — навіщо відправляти його до 
Києва? А якщо... не дуже, то нащо нам такий самий депутат? 
Проте, швидше за все, Хомку-кандидату просто не вистачи-
ло статусу “єдиного узгодженого”: у Рівному, обираючи де-
путатів Верховної Ради, голосують за опозиціонерів. А ось на 
виборах мера цінують господарську “жилку”.

Втратила актуальність хитра комбінація з запровадженням 
посади першого заступника міського голови для Петра Дуба-
са, який, за задумом її авторів, мав би плавно змінити Хомка 
в кріслі мера у випадку обрання його нардепом. Виявилось, 
що заступників нашому меру — вистачає. І залишився Воло-
димир Євгенович сам-на-сам із добре знайомими йому про-
блемами міста: дороги, тролейбуси, ліфти, дахи, самовільні 
будівництва, непроплачені казначейські рахунки і колотнеча 
на сесіях Рівнеради. Всьому цьому треба давати раду — з ни-
нішнім бюджетним законодавством, зі складними перепле-
тіннями бізнесових та політичних інтересів у міській “елі-
ті”, з виборцем, який все одно скаже “погано”, що б влада не 
робила. І Володимир Хомко, визнаймо, — дає раду. Так, за-
вжди знайдеться той, хто покритикує, але хто скаже, що ін-
ший зробив би краще?
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Микола ШУСТОВ,
директор Рівненського обласного 
контактного центру

Микола Шустов допомагає мешканцям 
Рівненщини бути почутими владою і вирішу-
вати свої проблеми. Механізмом для цього є 
обласний контактний центр, яким керує Ми-
кола Васильович. Фахівці центру надають жи-
телям Рівненщини консультації з найрізнома-
нітніших питань, які їх хвилюють, та допома-
гають вирішувати проблеми.

Найбільш поширені серед них — це соці-
альний захист, робота житлово-комунальної 
галузі, отримання пенсій, матеріальних до-
помог, пільг. Фактично обласний контактний 
центр виступає посередником між людиною 
і тими структурами, які можуть вирішити її 
проблеми. З іншого боку, установа виступає і 
своєрідною довідковою службою, адже досить 
часто проблема людини починається з відсут-
ності інформації про те, до кого саме зверну-
тися за її вирішенням. Недарма ж кажуть, що 
хто володіє інформацію — той володіє світом.

Надзвичайно важливою складовою робо-
ти центру є дієва система контролю з вирі-
шенням порушених проблем. Оператори цен-
тру не просто фіксують звернення чи перена-
правляють людину до потрібної служби. Пи-
тання не знімається з контролю доти, доки 
людина не отримує належну відповідь. При 
цьому, прості “відписки”, якими, ніде прав-
ди діти, частенько грішать чиновники, тут не 
проходять. 

“Якщо питання відразу вирішити немож-
ливо, — пояснює Микола Шустов, — ми ви-
магаємо, аби чиновники чітко пояснили лю-
дині: коли справа зрушить з місця, скільки 
коштів для цього потрібно і коли вони будуть 
закладені в бюджеті тощо. Тобто заявник по-
винен чітко зрозуміти, коли саме він може 
розраховувати на вирішення свого питання, 
а не просто почути банальне “немає коштів”.

Нині робота обласного контактного цен-
тру, який за час свого існування вже встиг ста-

ти для багатьох жителів Рівненщини надійним 
механізмом вирішення найрізноманітніших 
проблем, виходить на якісно новий рівень. 

По-перше, постійно вдосконалюється тех-
нічне оснащення служби. Впроваджується 
функція “call back” — це зворотний дзвінок 
оператора заявнику. Тобто ситуації, коли лю-
дина телефонує до контактного центру, але 
не може поговорити з оператором відразу че-
рез зайнятість ліній, будуть виключені. Кожен 
дзвінок фіксуватиметься — і буквально впро-
довж хвилини вільний оператор передзвоню-
ватиме заявнику, аби почути його проблему, 
зафіксувати її і передати туди, де її вирішува-
тимуть. Тому, коли зателефонувавши на “га-
рячу лінію”, почуєте у трубці голос автовідпо-
відача — не лякайтесь: це зроблено для вашої 
ж зручності, адже вже за кілька секунд вам 
перетелефонує оператор і ви розкажете йому 
про свою проблему. 

По-друге, вже цього місяця, відразу піс-
ля спеціальної прес-конференції, запланова-
ної на наступний тиждень, запрацює персо-
нальна “гаряча лінія” голови Рівненської об-
лдержадміністрації Василя Берташа. За без-
коштовним номером жителі області зможуть 
звертатись зі своїми проблемами до голо-
ви облдержадміністрації — і жодне звернен-
ня не залишатиметься поза увагою. “Більше 
того, — продовжує Микола Шустов, — Ва-
силь Михайлович Берташ жорстко ставить 
питання контролю всіх звернень та персо-
нальної відповідальності керівників за вирі-
шення поставлених питань. Розроблений чіт-
кий алгоритм відповідальності чиновників за 
неналежний розгляд звернень — включно з 
поданням на звільнення для керівників орга-
нів виконавчої влади та поданням прокурору 
області щодо посадових осіб органів місцево-
го самоврядування”.

А у подальшій перспективі обласного кон-
тактного центру — виїзний контроль вирі-
шення порушених проблем безпосередньо на 
місці. Фахівці служби виїжджатимуть у “гаря-
чі точки” області спеціально обладнаним ав-
томобілем разом із фахівцями комунальних 

Обласний контактний центр — 
міст між владою і громадою Рівненщини

служб, фіксуватимуть їхню роботу на фото, 
аби, знову ж таки, вирішення кожної пробле-
ми чітко фіксувалось. Не паперова бюрокра-
тія, а реальна допомога людям; оперативність, 
контроль і відповідальність — ось принципи, 
які лежать в основі роботи центру.

Така наполеглива робота фахівців облас-
ного контактного центру спрямована на ре-
алізацію мети, яку поставив собі голова об-
лдержадміністрації з першого дня перебу-
вання на посаді — повернути довіру влади 
до людей. Василь Берташ особисто контр-

олюватиме кожен дзвінок, кожне звернен-
ня — і жителі області ще більше відчувати-
муть: влада їх чує, влада реагує на їхні про-
блеми, влада діє.

Рівненський обласний контактний центр
(0362) 400-800
(094) 967 08 00

E-mail: 40800@ukr.net
Режим роботи: 

з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Микола СОРОКА,
Президент Національного 
університету водного господарства 
та природокористування, народний 
депутат України

Те, що рік, який минув від часу проведення 
попереднього рейтингу найвпливовіших лю-
дей Рівненщини, виявився для Миколи Соро-
ки доволі “фартовим” — факт беззаперечний. 
Для початку згадаймо передісторію: у червні 
минулого року екс-губернатор Рівненщини 
і колишній перший заступник міністра регі-
онального розвитку та будівництва отримав 
посаду в.о. ректора Національного універси-
тету водного господарства та природокорис-
тування. Практично одночасно він став док-
тором наук з державного управління. У жов-
тні того ж року він отримав статус “повноцін-
ного” ректора, пройшовши через конкурсну 
процедуру обрання трудовим колективом й 
отримавши відповідний наказ Міністерства 
освіти про призначення. У тому ж таки жов-
тні став народним депутатом у Дубровицько-
му виборчому окрузі, обійшовши кандидата 

від “Батьківщини” Сергія Кошина. Зауважи-
мо: єдиним депутатом-мажоритарником від 
Партії регіонів, обраним на Рівненщині.

Під Новий рік Микола Сорока ще й був 
обраний заступником голови Комітету Верхо-
вної Ради з питань науки і освіти. А “водним” 
і надалі опікується у статусі його Президен-
та — таку неоплачувану, але впливову посаду у 
структурі НУВГП створили саме після обран-
ня Миколи Сороки до парламенту. 

— Цьогоріч ми набрали 2200 першокурсни-
ків, це на 600 більше, ніж минулого року, — по-
відомив 1 вересня Микола Сорока. А в.о. ректо-
ра НУВГП Микола Корецький додав, що впер-
ше за останні десять років тут зупинили падін-
ня чисельності бажаючих навчатись в універ-
ситеті. Зміни у “воднику” справді помітні нео-
зброєному оку — те, що Микола Сорока взявся 
за нову для себе справу управління вищим на-
вчальним закладом доволі енергійно, — сум-
нівів не викликає. Зрештою, майже вісім ро-
ків на чолі області — це колосальна школа, 
і чого-чого, а життєвого, господарського та 
управлінського досвіду Миколі Сороці не пози-
чати. Тому про нові здобутки водного універси-
тету ми найближчим часом ще точно почуємо!

Президент з 
депутатським значком

Анатолій ЮХИМЕНКО,
перший заступник 
голови Рівненської 
облдержадміністрації

За рік, що минув з часу проведен-
ня попереднього рейтингу “ТОП-20: 
найвпливовіші люди Рівненщи-
ни”, Анатолій Юхименко залишив-
ся найвпливовішим після голови об-
лдержадміністрації Василя Берташа 
чиновником обласної влади. Ста-
більність його присутності у першій 
“п'ятірці” нашого рейтингу — тому 
підтвердженням. 

Минулої осені Анатолій Олексі-
йович мав шанс змінити крісло пер-
шого заступника голови облдержад-
міністрації на мандат народного де-
путата України. Стати народним де-
путатом Анатолій Юхименко дуже 
прагнув і докладав до того чимало зу-
силь. Проте не сталося. Мабуть, ви-
борці, оцінивши відремонтовані до-
роги і ФАПи, відновлені дитсадки й 
проведені благодійні та культурно-
мистецькі акції в Рівненському, Го-
щанському, Корецькому та Острозь-
кому районах, вирішили не жертвувати хорошим чиновником, тому до Києва відправили пред-
ставника опозиції. Подейкують, що Анатолію Юхименку, швидше за все, банально завадила 
партійність — він не приховував приналежності до Партії регіонів, фракції якої очолює у об-
ласній раді — та імідж провладного кандидата. На Рівненщині з таким “багажем” перемогти 
на парламентських виборах нелегко. Втім, Анатолій Юхименко — давній, надійний і переві-
рений гравець команди діючого Президента, і уявити його в іншій політичній силі — важко, 
хоча і ймовірно. (Свого часу він був головою обласної організації “Батьківщини”, але Юлія 
Тимошенко тоді не сиділа у тюрмі, а працювала віце-прем'єром, та й було це більше десяти 
років тому...). Так само важко уявити, що Анатолій Олексійович зупиниться на досягнутому 
і не спробує свої сили на наступних виборах. Адже його величезний досвід — понад два де-
сятиліття на державній службі, впливовість у владних кабінетах, багаж реальних справ і ор-
ганізаторські здібності — справді міг би прислужитись Рівненщині у Верховній Раді. Але до 
2017 року ще далеко, і попереду в Анатолія Юхименка інші вибори — президентська кампа-
нія-2015. Маючи досвід керівництва “технологічним” штабом Віктора Януковича на Рівнен-
щині у 2004-му, він, імовірно, буде цінним гравцем у передвиборній команді чинного глави 
держави, який знову змагатиметься за президентське крісло. Виграє Янукович — зміцнить свій 
вплив і Юхименко. Програє... Що ж, Анатолій Олексійович і тоді знайде застосування своїм 
знанням і вмінням — приміром, за часів президентства Віктора Ющенка він успішно керував 
обласної службою автодоріг і очолював бюджетну комісію обласної ради. Професіонали — а 
тим більше професіонали впливові — вони будь-якій владі потрібні. А Анатолій Юхименко 
сьогодні — справді в чудовій формі, і фізичній, і політичній.

Другий після Берташа
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Ігор МЕЛЬНИК,
голова Березнівської 
райдержадміністрації

Професійне кредо керівника Березнівщи-
ни — доводити справи до завершення. Чи то 
власний задум, чи розпочате ще попередни-
ками — Ігор Павлович без зайвих слів органі-
зовує роботу підлеглих так, аби задумане було 
втілено. А коли справу зроблено — тоді мож-
на й говорити про конкретні результати: чи то 
оновлення обладнання в районній стоматпо-
ліклініці, чи реконструкція доріг у Березному, 
чи електрифікація та газифікація сіл.

Чи не найголовніша справа року ниніш-
нього — вирішення питання охоплення ді-
тей Березного дошкільною освітою. Близько 
1 мільйона гривень витратили на відновлен-
ня роботи дитсадка "Веселка" у райцентрі, ще 
у двох садочках розширили кількість ліжко-
місць — і, як результат, нині у дошкільних за-
кладах Березного навіть вільні місця є. 

Ще один реалізований цьогоріч масштаб-
ний проект, спрямований на навчання і ви-
ховання дітей — реконструкція Будинку ди-
тячої та юнацької творчості. "Нині це не про-
сто стіни, а й сучасні меблі, техніка, численні 
гуртки, де юні березнівчани мають змогу роз-
вивати свої здібності", — гордиться очільник 
району. "А у найближчих планах — відновити 
роботу дитсадка на 60 місць ще в одному селі", 
— каже Ігор Мельник. Така наполеглива ро-
бота голови райдержадміністрації над реаліза-
цією соціальних ініціатив Президента, спря-
мованих на турботу про майбутнє нації, виве-
ла Березнівщину в обласні лідери за масшта-
бами охоплення дітей дошкільною освітою в 
нинішньому році. 

Інший стратегічний напрямок, над яким 
працює команда Ігоря Мельника, — підси-
лення енергетичної незалежності. Про це ба-
гато говорять на рівні держави, але реалізація 
загальнонаціональних програм складається з 
проектів, реалізованих на рівні областей і ра-
йонів. Березнівщині як району, 70% площі 

якого займають ліси, сам Бог велів показува-
ти приклад у переході на місцеві джерела опа-
лення. І робота над цим іде постійно. Так, до 
опалювального сезону заплановано реалізу-
вати масштабний проект з переведення мак-
симальної кількості будинків у райцентрі на 
опалення від нової твердопаливної котельні 
на 0,8 Мегават, яка працюватиме на щепі. Це 
втричі збільшить виробництво тепла на місце-
вих ресурсах і зменшить навантаження на іс-
нуючу газову котельню "Березнекомуненер-
гії". Як результат — буде знято питання підви-
щення тарифів на тепло. А в подальших пла-
нах Ігоря Мельника — перевести на опален-
ня на місцевих ресурсах і котельню централь-
ної райлікарні. Втім, про це очільник району 
говоритиме детальніше тоді, коли проект буде 
реалізовано. А в тому, що це йому вдасться, — 
сумнівів немає, адже Ігор Павлович — людина 
конкретних справ і якщо пообіцяв — заплано-
ване доводить до кінця.

За нього говорять 
справи

Вибір ОГО

Вибір ОГО

Іван ЛЮСАК,
начальник Прикарпатського РУ 
ДельтаБанку

Дельта Банк впевнено продовжує виходи-
ти на лідерські позиції в Україні завдяки пра-
вильно вибудуваній стратегії та професійному 
менеджменту. Одним із таких прогресивних 
менеджерів є Іван Люсак — керівник Прикар-
патського регіону. Про концепцію розвитку 
банку на найближчий час та кар’єрний і про-
фесійний ріст ми запитали в нього особисто.

Навчаючись в НУВГП на економічному 
факультеті, Іван обрав для себе роботу в бан-
ку. Тоді, в 2004 році, молодого випускника за-
просила на роботу керуюча "Надра банку", по-
бачивши в ньому цілеспрямованого і відпові-
дального працівника, а в подальшому й роз-
судливого і далекоглядного керівника відділу 
кредитування фізичних осіб. Розуміючи, що 
лише бажання не завжди достатньо для досяг-
нення серйозних результатів, Іван Олексійо-
вич продовжував працювати над собою, адже 
будь-який керівник повинен не тільки вміти 
мислити стратегічно, чітко ставити цілі для 
себе і для колективу, але і вміти працювати 
з персоналом, мотивувати, шукати індивіду-
альний підхід, допомагати розкриватись тим 
співробітникам, які мають потенціал, однак 
не змогли цього зробити раніше. Такий досвід 
можна отримати лише працюючи в колекти-
ві і з колективом.

— Вирішивши не зупинятися на досягну-
тому, через два роки, після того як мене за-
просили на роботу у банк "Фінанси та кре-
дит", я став керівником відділу кредитної ад-
міністрації цієї фінансової установи, — розпо-
відає начальник Прикарпатського РУ "Дель-
та Банку" Іван Люсак. — Із 2005 року, у віці 25 
років, я очолив "Дельта Банк" у Рівненській 
області. На сьогоднішній день під моїм під-
порядкуванням чотири області — Рівненська, 

Волинська, Житомирська та Тернопільська. 
— Кажуть, що краще один раз побачити, 

ніж сім разів почути. Цього принципу дотри-
муємось і ми: якщо хочете оцінити діяльність 
банку, якість сервісу, тоді вам варто сюди заві-
тати та переконатись в цьому на власному до-
свіді. Результати діяльності банку в Прикар-
патському регіоні (читайте і в Рівненській об-
ласті) дуже красномовні — нам дійсно довіря-
ють. Дельта Банк добре знається на потребах 
своїх клієнтів — широка лінійка продуктів та 
послуг здатна задовольнити фінансові потре-
би не тільки пересічних українців, але і виба-
гливих клієнтів — саме це є основою успіху та 
довіри серед клієнтів Дельта банку, — переко-
наний Іван Люсак. 

Ні для кого не секрет, що успішним банк 
роблять не лише його вигідні пропозиції по 
кредитах чи депозитах, а в більшій мірі зла-
годжена робота колективу під керівництвом 
вмілого та стратегічно мислячого керівника. 

— З початку 2013 року банк розвиваєть-
ся дуже стрімко, — розповідає Іван Олексі-
йович. — Керівництво взяло курс на швидке 
розширення мережі та нарощення кредитно-
го портфелю шляхом приєднання активів і па-
сивів інших банків. Так, у березні-квітні 2013 
року Микола Лагун купив кредитний порт-
фель Сведбанку та всю мережу Кредитпром-
банку. На сьогоднішнійй день в підпорядко-
ваному мені Прикарпатському регіоні повніс-
тю завершено процес інтеграції відділень Кре-
дитпромбанку, а саме проведено ребрендинг 
8 відділень, які тепер успішно обслуговують 
клієнтів під вивіскою Дельта Банку. Але го-
ловною подією стало відкриття в м.Рівне на 
Театральній площі першого в Україні відді-
лення нового зразка. Рівненське відділення 
№1 Дельта Банку — це комфортне та сучасне 
місце зустрічі клієнтів з надійною та стабіль-
ною фінансовою установою, вигідними, ди-
намічними продуктами і сервісами.

— Зараз у моєму підпорядкуванні понад 

Його досвід принесе 
добробут усій Україні

250 чоловік, — зазначає Іван Люсак. — У нас 
робота так побудована, що якщо люди мають 
бажання працювати й мають гарну мотива-
цію, вони віддаються їй на повну, отримую-
чи не лише матеріальне, а й моральне задово-
лення. Людині, яка хоче працювати, ми допо-
магаємо навчитися — у нас є своя школа з на-
вчання майбутніх працівників.

Допомагаючи розвиватися молодим лю-
дям, Іван Люсак вважає, що йому самому ще 
є куди рости і чому вчитися.

— Цей рік став визначальним і в моїй 
кар’єрі в Дельта Банку, — каже Іван, — у трав-
ні під час святкування 7-річчя банку мене, в 
числі десяти найкращих керівників в Украї-
ні, було нагороджено почесним золотим зна-
ком "Дельта банк" ІІ ступеня. Такий нагруд-
ний знак вручається за особливий індивіду-
альний внесок в роботу банку, проривні ідеї і 
високі результати діяльності, що вплинули на 
оптимізацію і розвиток бізнес — процесів під-

звітних підрозділів банку. Нагороду вручала 
особисто Голова Ради Директорів банку Оле-
на Юріївна Попова.

— Такого відчуття, що за 10 років банків-
ського досвіду уже всього досягнув, абсолют-
но немає, — говорить Іван Люсак. — Треба пе-
ред собою ставити стратегічні цілі. Найближ-
чим часом ми плануємо стати банком №1 на 
ринку фінансових послуг в Прикарпатсько-
му регіоні. Сьогоднішній клієнт вимогли-
вий та досвідчений, він — виклик нашим ам-
біціям. І ми приймаємо цей виклик — наразі 
Дельта Банк є постійним генератором актив-
ності на ринку. Вважаю, що мій досвід та по-
тенціал, навички керівника принесуть добро-
бут у майбутньому і Україні, у чому вже пере-
свідчився Дельта Банк. Наша країна достой-
на того, щоб у ній виростали і працювали ви-
сокоякісні професіонали, які люблять свою 
справу та подбають про імідж держави і на 
міжнародному рівні.

Василь ЛАЗУТКО,
начальник УМВС України в 
Рівненській області, генерал-майор

Василь Лазутко родом з Брянської облас-
ті, Росія. Кар'єру правоохоронця починав з 
інспектора інспекції у справах неповнолітніх 
у Донецькій області. Рівненську міліцію очо-
лив у травні 2011.

Згадує з усмішкою, що рівняни спочатку 
не зраділи призначенню "донецького". Тим 
не менше, своїх заступників Василь Іванович 
призначив майже всіх місцевих і спілкується 
винятково українською.

Провівши масштабні кадрові чистки, 
звільнив з міліції недостойних. Чим добряче 
нажив ворогів, які частенько пишуть гнівні 
анонімки на блог міністра.

За його керівництва у шести населених 
пунктах облаштували та привели до ладу 
опор ні пункти для нормальної роботи діль-
ничних. Відкрили навчальний центр УМВС 
України у Рівненській області для молодих 
співробітників. Враховуючи підвищену ава-
рійність на автодорогах області, побудували у 
Корецькому, Радивилівському, Рокитнівсько-

му та поблизу Кузнецовська каплички.
Налагодили функціонування кол-центру. 

Відкрили контактний центр оперативно-
го реагування на неправомірні дії працівни-
ків міліції. Всі скарги людей генерал розгля-
дає особисто.

Одиноким пенсіонерам подарували мо-
більні телефони , куди внесли номер діль-
ничного, чергової частини, керівника МРВ 
та контактного центру.

Щотижня Василь Лазутко організовує ви-
їзні прийоми громадян у різних районах об-
ласті. Він  відповідає на будь-які питання лю-
дей про роботу міліції.

Управління обласної міліції опікується 
Олександрійським інтернатом для дітей-сиріт, 
економіко-правововим ліцеєм в місті Рівне 
та Сарненською школою №4.  Частенько на-
відується до дітей з подарунками, а також за-
прошує учнів в обласне управління міліції на 
екскурсію. 

Намагаючись повернути довіру людей до 
правоохоронців, генерал постійно запрошує 
журналістів на чергування з міліціонерами, 
щоб показати роботу УМВС "зсередини", при 
цьому журналісти можуть самі обирати, з ким 
чергувати і коли.

Принциповий генерал
5
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Гарна жінка, любляча дружина, мати та 
бабуся — такою є Лариса Серватович. 
Із першого погляду навіть і не скажеш, 
що ця приваблива, енергійна та 
граційна жінка займає таку серйозну 
та відповідальну посаду. Впродовж 
двох років Лариса Степанівна працює 
заступником начальника Головного 
управління юстиції у Рівненській області. 
Ми вирішили поспілкуватися з пані 
Ларисою та дізнатися її "рецепт" успіху 
не тільки професійного, а й життєвого.

— Зрозуміло, що виховання насамперед роз-
починається з родини. Певно, саме завдяки сво-
їм батькам Ви змогли стати такою, як ви є за-
раз, та змогли досягнути того, що маєте.

— Так, це дійсно так. Перше виховання дає 
родина, тому надзвичайно важливо, щоб з са-
мого дитинства в душу дитини закладали пра-
вильні цінності. Які якості прищепили лю-
дині батьки — з такими вона і йтиме по жит-
тю. Крім того, дитина завжди наслідує сво-
їх батьків, адже саме їх приклад стає основою 
її сприйняття. Пригадую і тільки тепер розу-
мію, яка мудра була моя мама, як вона вміла 
бути справжньою жінкою. Вона завжди давала 
можливість тату відчувати свою потрібність, 
радилася із ним у вирішенні будь-яких пи-
тань та тим самим виховувала повагу до нього.

— З Ваших слів зрозуміло, що тато був для 
Вас авторитетом. Які його поради з дитинства 
пам’ятаєте досі?

— Мій тато давав мені постійно чимало по-
рад, і найголовніше те, що я переконуюся в їх 
правильності кожного дня. Якось тато мені 
розказав про теорію Дарвіна, але не таку, яку 
ми знаємо і зараз пишуть в підручниках. А іс-
торію про те, що людина завдяки праці пе-
ретворилася на людину. Так само і в нашому 
житті тільки завдяки своїй наполегливій пра-
ці можна досягнути результатів. Саме тому за-
вжди пам’ятаю батькові слова: "тільки коли 
працюєш, тоді і маєш"…

— Наступною сходинкою професійного ста-
новлення є освіта та перші кроки професійно-
го становлення, адже часто саме вони є надзви-

чайно важливими для подальшого кар’єрного 
росту людини...

— Я закінчила Львівську комерційну ака-
демію, де отримала кваліфікацію юриста. До 
2004 року набувала юридичний досвід на по-
садах юрисконсульта, начальника юридич-
ного відділу на підприємствах різної форми 
власності. А з 2005 року розпочинається моя 
робота в органах юстиції.

— Зрозуміло, що у Львові Вам дали прекрас-
ну основу для подальшої роботи. Хотілося б ді-
знатися Вашу думку, чи визначальною для лю-
дини є освіта, яку вона отримала?

— Безумовно, освіта є надзвичайно важ-
ливою і я переконана, що людина при бажан-
ні може здобути навіть не одну спеціальність, 
і всі знання їй тією чи іншою мірою згодяться 
в житті. Крім того, у наш час людям потрібно 
бути різноплановими, компетентними у всіх 
сферах. І ще одна порада — завжди і безупин-
но вчитися! Неможливо пізнати всього, тому 
потрібно поповнювати свої знання, бо на моє 
переконання: мудрість — це найбільша цін-
ність. Особисто я навіть зараз інколи прига-
дую та повторюю вірші, які вчила колись. 

— І які вірші повторювали нещодавно?
— Не так давно читала та пригадувала ві-

рші Сергія Єсеніна… Вони мені завжди по-
добалися…

— Саме напевно завдяки своєму постійно-
му бажанні професійно зростати та розвивати-
ся як особистість Ви в різний час займали прак-
тично всі основні посади в Головному управлін-
ні юстиції?!

— Дійсно, мені довелося працювати прак-
тично на всіх напрямках, якими займається 
управління юстиції. Спочатку це була поса-
да провідного спеціаліста сектору аналітико-
методичного забезпечення, статистичного об-
ліку та представництва в судах, завідувачем 
сектору діловодства та контролю державної 
виконавчої служби... 

— Ґрунтовний початок, а якими були Ваші 
наступні професійні кроки?

— Посада головного спеціаліста відді-
лу представництва інтересів у судах та орга-
нізаційного забезпечення, завідувача секто-

ру представництва інтересів у судах Головно-
го управління юстиції у Рівненській облас-
ті. Далі — заступник начальника-начальник 
відділу правової роботи, правової освіти, ре-
єстрації нормативно-правових актів та лега-
лізації об’єднань громадян Головного управ-
ління юстиції у Рівненській області. З жов-
тня 2011 року працюю заступником началь-
ника Головного управління юстиції у Рівнен-
ській області.

— Ваш послужний список вражає, тому, ду-
маю, можете абсолютно компетентно сказати, 
якими рисами повинна володіти людина, щоб 
досягти успіху?

— Щоб відбутися як особистість, людині 
слід бути перш за все порядною, справедли-
вою, а також і сміливою. 

— Цікаво, а чому саме сміливість відіграє 
таке велике значення?

— Така риса як сміливість особливо ак-
туальна у наш час, адже людина часто може 
бути і вдячною, і порядною, і справедливою, 
але це може лишитися на рівні її внутрішньо-
го сприйняття. Якщо ж людина буде сміли-
вою, то вона зможе проявити усі вищевказані 
якості, бо вона матиме найголовніше — смі-
ливість, щоб захистити свою вдячність, по-
рядність та справедливість. Особистість по-
винна обов’язково бути зі стержнем, бо інак-
ше її буде дуже і дуже легко зламати.

— За час вашої професійної кар’єри ви роз-
глянули чимало справ і багатьох людей зустріча-
ли. Скажіть, будь ласка, якою людиною, на ваш 
погляд, краще бути — м’якою та покладистою 
чи навпаки — напористою та сміливою?

— Напевно, це кожен вирішує для себе. 
Для мене ж найважливіше, щоб людина ціну-
вала перш за все людські стосунки та сприй-
мала кожну людину як найбільшу цінність. 
Якщо жити саме за таким принципом. То  я 
впевнена, що ви будете притягувати до себе 
людей надійних, позитивних. Адже в наш час 
так важко знайти людей, які не тільки розді-
ляли ваші негоди, а й щиро, дійсно щиро раді-
ли вашим успіхам. А ще в людських взаєминах 
надзвичайно важливо бути терпимими — вмі-
ти прощати недоліки та намагатися знаходити 

позитивні сторони оточуючих. 
— Крім професійних злетів, ви можете пиша-

тися ще й своєю дружньою родиною. Зважаючи 
на Вашу зайнятість, напевно, важко було вихо-
вувати двох дітей?

— Я вдячна Богу за те, що маю двох пре-
красних дітей та найкращого чоловіка. Діти 
вже дорослі, отримали освіту: син — юри-
дичний факультет Львівського національно-
го університету ім. І.Я. Франка, дочка закін-
чила Львівський медичний інститут. Син пра-
цює у сфері правосуддя, а дочка — не тільки 
прекрасний дантист, а й мама. Я ж відповід-
но щаслива бабуся, яка не може натішитися 
своєю онукою.

— Поділіться з нашими читачами корисни-
ми настановами, можливо, порадами, які дава-
ли своєму сину та дочці?

— В житті не завжди все буває легко та 
просто, але людині потрібно долати труднощі 
та прагнути, аналізувати власні помилки, бо 
на чужих важче вчитися і рухатися, йти далі. 
Постійно працювати, безперервно вчитися, а 
найголовніше — залишатися людиною поряд-
ною та чесною, вдячною Богові за все. Сво-
їм дітям передавала настанову їхнього дідуся, 
мого тата — якщо сказав, то виконай.

— Ларисо Степанівно, напередодні дня 
юриста хотілося б Вас привітати не тільки з 
професійним святом, а й з тим, що у липні цьо-
го року Ваш професійний внесок було належно 
оцінено. За рішенням Виконкому Союзу юристів 
України Вас нагородили орденом "За заслуги". 
Бажаємо Вам професійних та життєвих успіхів 
у майбутньому!

Лариса Серватович: "Завжди 
залишатися Людиною"

Василь ПРИСЯЖНЮК,
прокурор Рівненської області 
(на момент проведення рейтингу)

Василь Присяжнюк народився 29 листо-
пада 1955 року в селі Колодно Збаразького 
району Тернопільської області. Після закін-
чення школи служив в армії. Повернувшись 
до рідного села, Василь Присяжнюк трива-
лий час працював водієм, обліковцем, брига-
диром рільничої бригади місцевого колгоспу. 
У 1979 році вступив до Харківського юридич-
ного інституту (нині Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого), який 
закінчив у 1983 році за спеціальністю “Право-
знавство“. На початку кар'єри Василь При-
сяжнюк працював стажистом у прокуратурі м. 
Луцька, помічником прокурора Маневицько-
го району Волинської області. У 1991 році Ва-
силя Присяжнюка призначають прокурором 
м.Ковеля, а з жовтня 1998-го він — заступник 
прокурора Одеської області.

У лютому 2000 року Василь Присяжнюк 
очолив Рівненську прокуратуру. Через рік пе-

реїхав до Запоріжжя та очолив обласну про-
куратуру. Довелося попрацювати і в апараті 
Генпрокуратури — у липні 2002 року Василя 
Присяжнюка призначили заступником Гене-
рального прокурора України — прокурором 
м. Києва. А у 2007 році він перейшов на робо-
ту до Одещини.

У 2012-му Василь Присяжнюк задеклару-
вав 779 тисяч 655 гривень сукупного доходу, 
що майже на 35 тисяч більше, ніж позаторік. 
У власності прокурора є  земельний пай, бу-
динок та гараж і близько 770 тисяч гривень у 
банку. Його дружина у минулому році дохо-
дів не мала, але володіє квартирою та авто-
мобілем.

...Постійні кадрові ротації — неодмінна 
складова роботи прокурорів. Буквально в день 
здачі цього номера “ОГО” до друку стало відо-
мо, що 30 вересня Василя Присяжнюка при-
значили заступником начальника Головно-
го управління міжнародно-правового співро-
бітництва та європейської інтеграції Генпро-
куратури України. Вочевидь, наступного року 
в рейтингу найвпливовіших людей Рівнен-
щини ми побачимо вже ім’я його наступни-
ка — Олександра Черепахи.

Прокурорські справи
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Юрій КІЧАТИЙ,
голова Рівненської обласної ради

У господарстві Юрія Кічатого — спокійно 
і стабільно. Розстановка сил “влада — опози-
ція” у сесійній залі обласної ради — три до од-
ного. Довірений голосами однопартійців по 
Партії регіонів полк депутатських шабель об-
ласної ради — запорука стабільного і спокій-
ного політичного життя на найближчі п’ять 
років. І кермує обласною радою Юрій Свя-
тославович спокійно і впевнено. 

На відміну від попередника, "бити горщи-
ки" з губернатором Юрій Кічатий не збира-
ється, тому очікувати штормів у сесійній залі 
не варто. Законодавча та виконавча влада об-
ласті вже більш як три роки працюють на-
стільки “у зв'язці”, що за сенсаціями до се-
сійної зали Рівненської обласної ради ходи-
ти точно не варто. Провладна більшість "без 
шуму і пилюки" розписує бюджетні питан-
ня та у стислі терміни їх голосує, а виконав-
ча влада без затримок виконує свої обов’язки 
та виконує делеговані радою повноваження. 

Адже саме адміністрації зараз підпорядкову-
ються всі обласні комунальні підприємства. 

Втім, у керівництва ради залишились най-
відповідальніші обов’язки — представниць-
кі. З ними усміхнений і привітний Юрій 
Cвятославович справляється на відмінно. 
Коли він заходить до кімнати, його неможливо 
не помітити, навіть якщо у приміщенні багато 
інших людей. Юрій Кічатий щиро вітається, 
обов’язково жартує та буквально випромінює 
хвилі позитиву. Умінням знаходити спільну 
мову з людьми та домовлятися завдячує, пев-
но, своїй КВНівській молодості. У студентські 
роки Юрій Кічатий багато виступав на сцені, 
навіть двічі вступав на акторський факультет... 
Та й досвіду роботи в органах влади у Юрія 
Святославовича більш ніж достатньо. Він пра-
цював головою Рокитнівської районної ради, 
заступником голови облдержадміністрації, був 
народним депутатом України. Двічі очолював 
обласний виборчий штаб кандидата у Прези-
денти Віктора Януковича. З таким досвідом і 
таким послужним списком — і на прийдешніх 
виборах-2015 не загубишся, і місце в рейтингу 
найвпливовіших гарантоване.

Обласний “спікер”
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Руслан ІлькІв,
начальник Рівненського 
лінійного виробничого 
управління магістральних 
газопроводів філії УМГ 
“львІвТРАНСГАЗ” ПАТ 
“УкРТРАНСГАЗ” 

Головний “газовий магістраль-
ник” Рівненщини Руслан Ільків як 
ніхто знає, що від відповідальності 
кожного працівника залежить бла-
гополуччя усіх. І тільки професійне 
ставлення до справи може привес-
ти до успіху. Адже від стабільної та 
злагодженої роботи управління ма-
гістральних газопроводів залежить 
забезпечення природним газом на-
селення цілого регіону.

Уродженець Івано-Франківщини 
вже впродовж чотирьох років живе 
та працює на Рівненщині, яка стала 
для нього “другою домівкою”. Ще з 
юнацьких років Руслан Ільків мріяв 
про професію, яка була б пов’язана 
з видобутком та транспортуванням 
газу та нафти. Пройшов час – і мрія 
здійснилася.

Розпочався професійний шлях 
пана Руслана з навчання у Івано-
Франківському національному тех-
нічному університеті нафти і газу. 
Після навчання у 1994 році, мо-
лодого спеціаліста направили до 
Новограда-Волинського, де буду-
валася ділянка магістрального га-
зопроводу “Ямал-Захід” з розгалу-
женою мережею газорозподільних 
станцій (ГРС). Перша посада мо-
лодого спеціаліста – інженер ГРС 
Новоград-Волинського управління 
магістральних газопроводів, де здо-
бувались практичні навички з будів-
ництва та введення в експлуатацію 
об’єктів газотранспортної системи 
України. Згодом, у 1998 році Рус-
лана Ярославовича призначили на-
чальником лінійно-експлуатаційної 

служби, де він зміг показати весь 
свій професіоналізм. Відтак, у 2004 
році Руслан Ільків стає головним ін-
женером управління. 

Коли у жовтні 2009 року після 
оптимізації Новоград-Волинське 
управління об’єдналося з Рівнен-
ським, молодого та ініціативного 
керівника призначили начальни-
ком  Рівненського лінійного вироб-
ничого управління магістральних 
газопроводів. На цій посаді Руслан 
Ярославович працює вже 4 роки. І 
працює доволі успішно. За цей час у 
Рівненському управлінні завершено 
будівництво виробничо-гаражного 
приміщення, проведено рекон-
струкцію – заміну покрівлі та фа-
саду адміністративно-побутового 
комплексу, щороку здійснюється 
модернізація виробничих об’єктів і 
технологічного обладнання лінійної 
частини газопроводів, газорозпо-
дільних станцій Рівненської та час-
тини Житомирської і Хмельниць-
кої областей. 

– Планів є надзвичайно бага-
то, але шкода, що багато чого ми не 
можемо реалізувати через брак ко-
штів, – пояснює Руслан Ярославо-

вич. – Але ми робимо все, що від 
нас залежить, щоб споживачі регі-
ону, за який відповідає Рівненське 
ЛВУМГ, могли безперебійно отри-
мувати природний газ.

Незважаючи на брак вільно-
го часу, Руслан Ільків веде актив-
ний спосіб життя, займається спор-
том, зокрема футболом. До сло-
ва, Руслан Ярославович у студент-
ські роки, у складі збірної Івано-
Франківської області був срібним 
призером юнацького Чемпіона-
ту України з футболу. Тому не ви-
падково, що управління, яке очо-
лює пан Руслан, є організатором 
міні-футбольного турніру “Золо-
та осінь” у м. Рівному на першість 
команд-учасниць структурних під-
розділів УМГ “Львівтрансгаз”.

А ще Руслан Ярославович любить 
та шанує українські пісні, тому і під-
тримує виступи в Рівному відомих 
українських співаків. А вільний час 
проводить з дружиною та донькою, 
яка іде по стопах батька. Цьогоріч 
вона вступила в Івано-Франківський 
національний технічний університет 
нафти та газу.

Світлана БОГАТИРЧУк-кРИвкО,
начальник Головного управління 
Держземагентства у Рівненській 
області

На своїй сторінці у Facebook Світлана 
Богатирчук-Кривко днями “перепостила” 
статтю “ОГО” про те, що оржівська футболь-
на команда “ОДЕК” стала чемпіоном Укра-
їни. Два перших коментарі до повідомлення 
написав Михайло Кривко — голова Федера-
ції футболу Рівненської області, перший за-
ступник голови обласної ради і чоловік Світ-
лани Кирилівни. Взагалі, дарма хтось думає, 
що жінка-чиновник повинна жити лише ро-
ботою і на хобі та сім’ю часу просто не зали-
шається — є люди, яким вдається поєднува-
ти все. Світлана Богатирчук-Кривко залюбки 
проводить час із родиною, відвідує театри та... 
футбольні матчі. Вболівальниця зі стажем, 
вона емоційно підтримувала українську збір-
ну під час минулорічних матчів Євро-2012, а 
до того встигла побувати й на стадіонах Міла-
на та Мадрида! 

Справжня жінка — вона завжди зали-
шається жінкою: навіть на сайті очолюва-
ного пані Світланою Головного управлін-
ня Держземагентства у Рівненській облас-
ті, окрім прес-релізів і статистичних зві-
тів, можна побачити фото “Тунелю кохан-
ня” у Клевані з ліричним підписом: “При-
рода — це казка, яку треба читати серцем”...  
Не перший рік Світлана Кирилівна впевнено 
тримає лідируючі позиції в рейтингах “ОГО” 
— як серед найуспішніших жінок Рівненщи-
ни, так і серед найвпливовіших людей облас-
ті загалом. Причому незалежно від посади — у 
“ТОП-20” вона була? працюючи заступником 
міського голови Рівного з гуманітарних пи-
тань, залишається і нині, коли опікується зе-
мельними ресурсами Рівненщини. Чим не взі-
рець успішної жінки для наслідування?

“У минулому житті я, мабуть, була ак-
трисою”, — зізналась Світлана Богатирчук-
Кривко в одному з інтерв’ю. Чи випаде наго-
да пані Світлані, окрім ролей земельної чи-
новниці, міської депутатки, дружини першо-
го заступника голови облради, мами й бабу-

сі, знову спробувати зіграти і якусь політич-
ну роль? Хто нам з вами зараз про це скаже 
достеменно?.. Прикметно інше — те, що сто-
совно Світлани Кирилівни ці питання вини-
кають. І сам цей факт чи не найпереконливі-
ше підтверджує цілковиту логічність продо-
вження її перебування на ключових щаблях 
нашого рейтингу.

“Відповідальність кожного у 
спільній справі — запорука успіху”

Встигає все
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вАРфОлОМІй 
(в миру віктор вАщУк),
Архієпископ Рівненський і Острозький Української 
православної церкви

Для того, аби потрапи-
ти у рейтинг найвпливові-
ших, архієпископу Варфо-
ломію не потрібно, поді-
бно до політиків та чинов-
ників, “світитись” перед 
телекамерами. Його впли-
вовість — це впливовість 
Української православної 
церкви (ні для кого не се-
крет, до якої конфесії най-
більш прихильне нинішнє 
керівництво держави), по-
множена на добру вкорі-
неність її тутешнього чіль-
ника у життя Рівненщини: 
місцевою єпархією влади-

ка Варфоломій безперервно керує з 1995 року. Уродженець села Городне 
Любомльського району Волинської області, він служив у лавах Радян-
ської армії, працював слюсарем у Ковельському вагонному депо, закін-
чив Одеську духовну семінарію та Московську духовну академію. У 1983 
році був висвячений у сан диякона, а невдовзі — і священика. Спершу 
був відряджений на парафіяльне служіння до Спасо-Преображенського 
храму селища Стара Вижівка Волинської області, став настоятелем. Зго-
дом був призначений секретарем Волинського єпархіального управлін-
ня, настоятелем Троїцького кафедрального собору Луцька. У 1989-му 
священик Віктор був пострижений у чернецтво з ім’ям Варфоломій на 
честь святого апостола Варфоломія. Очолював Волинську духовну семі-
нарію, був єпископом у Миколаєві і Сумах. А в 1995-му повернувся на 
Рівненську кафедру, якою керує до сьогодні. Влада приходила і відходи-
ла, а владика Варфоломій залишається на чолі однієї з найбільших пра-
вославних паств в області. І кожна влада змушена шукати порозуміння і 
підтримки у владики Варфоломія.

Цьогоріч впливовість владики Варфоломія підсилили ще два, як ка-
жемо ми, журналісти, інформаційні приводи. Перш за все це святкуван-
ня на державному рівні 1025-річчя Хрещення Київської Русі, у якому 
саме УПЦ відігравала ключову роль.  А, по-друге, цьогоріч владика Вар-
фоломій брав участь у весняно-літній сесії засідань Священного Сино-
ду Російської православної церкви в якості одного із запрошених членів.

Загалом же архієпископ Рівненський і Острозький спокійно служить 
Господу, розвиває церкву й не втручається в політику. Схоже, це саме той 
приклад людини, яка знаходиться на своєму місці й віддає себе своїй ро-
боті, точніше, Богу й людям.

лілія РОМАНеНкО,
лікар акушер-гінеколог вищої 
категорії, завідуюча відділенням 
діагностики та лікування безплідного 
шлюбу з денним стаціонаром 
обласного перинатального центру

Люди часто говорять про те, що існує де-
кілька професій, які завжди є потрібними у 
будь-який час. Серед них і професія гінеко-
лога, адже кожна родина мріє про народжен-
ня здорового малюка. І особа лікаря в цьому 
процесі надзвичайно важлива. Особливо важ-
ливо, щоб жінка не просто слухала лікаря, а й 
довіряла йому. Самі такі насамперед дружні 
та довірливі стосунки ось уже 28 років вибу-
довує зі своїми пацієнтами Лілія Романенко. 
Акушер-гінеколог вищої категорії не боїться 
екстремальних умов пологів та пам’ятає усіх 
діток, яким допомогла народитися.

Ліля Георгіївна виросла в родині медиків, 
тому не випадково, що ще з юності мріяла 
саме про професію, завдяки якій можна було 
б допомагати людям. Тато пані Лілії працював 
40 років у рівненському пологовому будин-
ку №1. Пані Лілія закінчила школу “на від-
мінно”, далі – навчання у Вінницькому ме-
дичному інституті імені Пирогова, який та-
кож закінчила з червоним дипломом. З 1985 
року в житті Лілії Георгіївни розпочинається 
новий етап життя – робота у пологовому бу-
динку Рівного. Нині пані Лілія реалізовує свій 
багатий професійний і життєвий досвід, пра-
цюючи в обласному перинатальному центрі.

– Цікавий етап мого життя розпочався, 
коли я побувала на курсах підвищення квалі-
фікації у Львові. Серед викладачів були гол-
ландські лікарі-акушери та психологи, які 
змусили зовсім по-іншому подивитися на 
процес приймання пологів, – пригадує Лілія 
Романенко. – Мені пощастило, що саме мене 
іноземці включили до складу делегації з 10 чо-
ловік, яка їхала до Голландії – вивчати євро-
пейський досвід. 

Після всього побаченого Лілія Георгіївна 
вирішила втілити подібний досвід в Україні. 
Створивши громадську організацію “Шко-
ла мам”, пані Лілія розпочала популяриза-

цію сімейних пологів та пояснювала майбут-
нім мамам, що пологи – це радість і щастя, а 
не страх і біль.

– Материнство – це не означає, що жін-
ка народила дитину тільки для себе. Чоловік 
також повинен брати безпосередню участь у 
народженні та вихованні дитини, – наголо-
шує Лілія Романенко. – Тішить те, що зараз 
все більше чоловіків теж “вагітніють”, не бо-
яться бути присутніми при пологах. А родини 
відновлюють традицію великих родин, де не 
одна дитина, а троє і більше діток.

Особливо зворушливим елементом у ро-
бочому кабінеті Лілії Георгіївни є полички, 
де стоять подарунки від вдячних матусь, ви-
готовлені власними руками. А найголовні-
ше – великий альбом, який постійно попо-
внюється новими й новими фото малюків, 
яким допомогла з’явитися на світ пані Лілія. 

– Кожного малюка я пам’ятаю…З цим була 
складна ситуація, у цій родині вже зараз троє 
“моїх” діток, а цей малюк, за словами мами, 
буде президентом…

Робота лікаря особлива, бо лікують не тіль-
ки тіло, а і душу. Якщо ж йде мова про наро-
дження маленького чуда, то відповідальність 
подвоюється. Лілія Романенко своєю щоден-
ною працею доводить, що народження нового 
життя – не професія, а покликання. 

Служить Богу  
і людям

"Народження нового життя – 
не професія, а покликання" 8
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Молоді Рівненщини — 
європейські стандарти 
юридичної освіти
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Наталія СОСЮК,
директор школи-інтернату 
"Рівненський обласний ліцей", 
заслужений вчитель України

"Що не віддав, то все пропало, а що від-
дав — то все твоє", — за таким принципом 
живе і працює не лише Наталія Володими-
рівна, а й увесь педагогічний колектив лі-
цею. Про своїх колег Наталія Сосюк може 
говорити безупинно. Перш за все, називає 
імена заслужених вчителів України: Люд-
мила Мала, Раїса Янів, Ніна Якимчук, Оле-
на Крайчук — ці педагоги щороку готують 
призерів олімпіад та МАН всеукраїнського 
рівня. За кількістю таких учнів ліцей ста-
більно займає друге місце в області, посту-
паючись лише... місту Рівне з трьома десят-
ками шкіл! 

Та не лише навчальні досягнення вихо-
ванців є гордістю ліцею: очолюваний На-
талією Володимирівною колектив напо-
легливо працює над вихованням небайду-
жих громадян України. "Сьогодні нам бра-
кує патріотичного виховання, спрямовано-
го на роботу українського серця, — розмір-
ковує уголос пані Наталія. — І я щаслива, що наші ліцеїсти — це діти, які не мають психології 
раба, їхні очі світяться відчуттям свободи і водночас відповідальності за незалежну Україну, ба-
жанням мати щасливе майбутнє на рідній землі. Нинішні учні багато бувають за кордоном, адже 
ми постійно маємо програми міжнародної співпраці, але вони, вхоплюючи європейські стан-
дарти, прагнуть, аби так було і в Україні".

Ліцейська родина — так без перебільшення можна назвати учнівсько-педагогічний колек-
тив, яким вправно керує і дбайливо, з материнською турботою, опікується Наталія Сосюк. Ди-
ректор регулярно зустрічається з активістами учнівського самоврядування за чашкою чаю — і 
діти, не соромлячись, висловлюють чимало ідей, як покращити навчання та дозвілля в рідно-
му ліцеї. "На останній зустрічі я списала їхніми думками два листки і чимало ми вже впровади-
ли, — ділиться Наталія Володимирівна. — Діти висловлюють справді конструктивні пропози-
ції, а я тішуся: підростають небайдужі громадяни України".

Та не лише учнівськими пропозиціями списані сторінки записника Наталії Сосюк — нині 
вона готує до друку вже другу поетичну збірку. Цікава деталь: у кабінеті директора ліцею немає 
комп'ютера: в інтернеті Наталія Володимирівна працює вдома, а на роботі віддає перевагу живо-
му спілкуванню "очі в очі". І справді, коли бачиш, якою любов'ю до вихованців світяться очі ди-
ректора і якою повагою та гордістю за свій заклад відповідають їй ліцеїсти, усвідомлюєш: глибо-
кі знання та висока духовність, які обрала за пріоритети діяльності закладу Наталія Сосюк, про-
ростають добрими зернами у душах майбутніх будівничих незалежної України. І це — найбільше 
щастя для Вчителів з великої букви, якими є і пані Наталія, і її колеги-однодумці.

Душа ліцейської 
родини

ІЛАРІОН (в миру — Дмитрій Процик),
Архієпископ Рівненський 
і Острозький Української 
православної церкви Київського 
патріархату

Владика Іларіон нині — у віці Ісуса Христа. 
У січні виповниться два роки, як він був при-
значений на Рівненську кафедру. Син свяще-
ника з Тернопільщини, кандидат богослів'я, 
у минулому — керівник єпархії в Черніго-
ві, він демонструє відкритість до спілку-
вання — може дати коментар по мобільно-
му, дбає про активну присутність єпархії в 
інтернет-просторі, активно їздить областю, 
Україною та світом, адже залишається керів-
ником відділу зовнішніх церковних зв'язків 
УПЦ КП. Днями, приміром, повернувся з Ан-
глії. А один із перших візитів владики Іларіо-
на після призначення керуючим Рівненською 
єпархією стала поїздка на... Рівненську АЕС.

“Ще в дореволюційній православній церк-
ві (тоді це була єдиноруська церква) дуже до-
бре було розвинуте місіонерство. Сучасне мі-
сіонерство полягає в тому, що потрібно на-
самперед стати місіонером у себе вдома, тоб-

то показувати власний приклад, — каже ар-
хієпископ Іларіон. — І найперше, на що буде 
спрямована моя діяльність, — це, звичайно, 
намагатися самому бути тим пастирем, який 
має відповідати за канонами слову архієпис-
копа, і буду вимагати цього ж від духовенства. 
Якщо це буде відбуватися, якщо всі свяще-
ники, Київського Патріархату в першу чер-
гу, стануть добрим прикладом, тоді і служін-
ня наше буде звершуватися саме в тому руслі, 
як воно має бути. Тоді буде і робота з паствою, 
з молоддю, соціальна робота”.

“Релігійна ситуація сьогодні в Україні до-
сить складна, — визнає керуючий Рівнен-
ською єпархією УПЦ КП. — Її складність по-
лягає у розділенні українського православ’я 
тому, що одна частина хоче бачити Українську 
Церкву незалежною, тобто автокефальною, 
помісною Церквою, а інша прагне того, щоб 
Українська Церква підпорядковувалася Мос-
ковському Патріарху. Проте всі добре розумі-
ють що в скорому часі все таки буде одна По-
місна Українська Православна Церква, з цен-
тром в Києві, і тому духовенство різних кон-
фесій намагається зараз не "ворогувати" один 
з одним, тому що сьогодні ти сваришся, а за-
втра можеш служити за одним престолом…”

Сучасний душпастир

Юрій БОШИЦЬКИЙ,
ректор Київського університету права  
НАН України, професор,  
заслужений юрист України, 
заступник голови Союзу юристів України

Київський університет права НАН України є 
унікальною для освітнього простору України фор-
мою поєднання юридичної науки і освіти, сво-
єрідним науково-освітнім комплексом в сфері 
юриспруденції. Така інтеграція дозволяє готувати 
фахівців-юристів європейського рівня, відповідно 
до принципів і засад Болонського процесу. Зусил-
ля професорсько-викладацького складу спрямова-
ні на підготовку правознавців із глибокими класич-
ними знаннями у галузі юриспруденції та високими 
морально-етичними якостями.

Рівненський інститут Київського університету 
права працює з 1997 року, але саме в останні роки, 
під керівництвом професора Юрія Бошицького, навчальний заклад надзвичайно динамічно роз-
вивається, ставши потужним осередком найсучаснішої юридичної освіти, вплив якого поши-
рюється далеко за межі Рівненщини. “Рівненський інститут — пріоритетний серед регіональ-
них структур нашого університету”, — наголошує Юрій Ладиславович. І, спостерігаючи за тим, 
наскільки швидко і потужно заклад розвивається нині, з цим не можна не погодитись.

Фактори успіху КУП НАНУ — це і потужний професорсько-викладацький склад, і постій-
ний розвиток міжнародних відносин. Адже Київський університет права підписав 60 угод про 
співпрацю з 37 різними навчальними закладами у 22 країнах. Він виступає організатором чис-
ленних міжнародних форумів, постійно запрошує з лекціями та майстер-класами європейських 
науковців і практиків.

Гарного партнера, який всіляко сприяє розвитку університету, заклад має в особі Рівненської 
облдержадміністрації. Проведена реконструкція будівлі КУП НАНУ надала можливість вико-
ристовувати його матеріально-технічну базу для потреб регіону, наявні сьогодні в інституті су-
часні інформаційні технології дозволяють проводити різноманітні заходи, які постійно відвідує 
заступник голови ОДА Олексій Губанов. Діє спільний проект Рівненської ОДА та КУП НАНУ 
“Молодіжний ForUm”, що покликаний сприяти побудові молодіжної політики а також інте-
лектуальному розвитку молоді.

У Рівненському інституті КУП НАНУ створені всі умови для продуктивного навчання: об-
ладнані мультимедійні аудиторії, комп’ютерний клас, навчальна бібліотека, сучасна конференц-
зала. Капремонт проведено не тільки в навчальних приміщеннях, а й в кімнатах гуртожитку. По-
ряд із закладом нещодавно було урочисто відкрито сучасний спортивний майданчик. В усьому 
цьому — заслуга насамперед Юрія Бошицького, який весь свій колосальний досвід спрямовує 
на розбудову в Рівному потужного осередку юридичної освіти європейського рівня.

Юрій СУПРУНЮК,
генеральний директор  
ТзОВ "УкрТехноФос"

Юрій Супрунюк переконаний у тому, 
що в житті потрібно рухатися тільки впе-
ред і ставити перед собою амбітні цілі, 
яких легше досягати завдяки наполегли-
вій праці та підтримці колективу, рідних 
та друзів. Юрій Павлович — мудрий ке-
рівник, виважений політик та турботли-
вий сім'янин.

Юрій Супрунюк пройшов шлях від за-
відувача машинного двору в колгоспі до 
генерального директора одного з провід-
них підприємств не тільки України, а й Єв-
ропи. Досвідчений керівник має не лише 
величезний практичний досвід у бізнесі, а 
й різнопланову освіту: спершу Юрій Пав-
лович закінчив навчання за двома спеці-
альностями: "інженер-механік" та "еконо-
міка підприємства" в Українській сільсько-
господарській академії (Київ), а у 1992 році 
здобув кваліфікацію економіста у Берлін-
ській академії економіки. 

Крок за кроком рухався Юрій Супрунюк до вершин успіху в бізнесі. Перша його посада 
— завідувач машинного двору у колгоспі "Нове життя", далі — фінансист, в.о. керуючого Рів-
ненської філії АЕБР "Економбанк". З 1994 по 1999 рр. обіймав посаду голови правління ко-
мерційного банку "Княжий", з 1999 по 2000 рр. — голови ради директорів ЗАТ “Західноукра-
їнська гірнича компанія”. 

З 2000 року у житті Юрія Павловича розпочинається новий етап — він стає генеральним 
директором ТОВ "УкрТехноФос". Завдяки наполегливій праці, злагодженим діям керівника 
та колективу підприємство "УкрТехноФос" перетворилось із трейдера мінеральних добрив на 
провідного вітчизняного виробника комплексних мінеральних добрив. 

У 2012 році генеральний директор ТзОВ "УкрТехноФос" вже вкотре ввійшов до рейтин-
гу "ТОП-100. Кращі топ-менеджери України". Під керівництвом Юрія Супрунюка ТОВ "Ук-
рТехноФос" отримало нагороду "Лідер галузі 2012" та було зараховано до "ТОП-100. Рейтинг 
найкращих компаній України". 

Земляки довірили авторитетному керівникові мандат депутата Рівненської обласної ради. 
За благодійну та спонсорську діяльність Юрія Супрунюка нагороджено Орденом Святого 
Юрія Переможця. 

Незважаючи на щільний графік, Юрій Павлович завжди знаходить час для друзів та рідних. 
А серед його захоплень — риболовля, полювання і досить таки екзотичне хобі — колекціону-
вання головних уборів. Тільки завдяки тому, що Юрій Супрунюк  доводить розпочаті справи 
до кінця і ніколи не зупиняється на досягнутому, ми ще не раз почуємо про підкорення ним 
все нових і нових вершин. 

“Завжди рухатися 
тільки вперед”
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Юрій РОМЕЦЬ,
начальник 
Рівненського 
міського Управління 
Головного управління 
Держсанепідемслужби 
у Рівненській області, 
головний державний 
санітарний лікар 
м.Рівне

Юрій Олексійович Ромець 
не надто любить розповіда-
ти про свої досягнення. Але 
про них говорять його спра-
ви. Чверть століття віддав він 
роботі в Рівненській міській 
санепідемстанції, і резуль-
тати — переконливі: у міс-
ті утримується стабільна епі-
демічна ситуація, спостеріга-
ється зниження загальної ін-
фекційної захворюваності, не 
допускаються групові випад-
ки інфекційних захворювань 
в організованих дитячих ко-
лективах. Якісна питна вода, 
яку споживають рівняни, 
— теж результат наполегли-
вої роботи колективу, який 
очолює Юрій Ромець: захо-
ди санітарно-епідеміологічної 
служби за останні три роки 
дозволили знизити невідпо-
відність проб питної води по 
бактеріологічних показниках 
з мереж централізованого во-
допостачання  до 0,5 % (при 
тому, що обласний показник 
становить 3,5%, а по Украї-
ні — 4,8% ). 

Результат роботи головно-
го лікаря — це і сучасне об-
ладнання в лабораторії СЕС 
на 211 тисяч гривень, завдя-
ки чому  впроваджено нові 
методики та суттєво збіль-

шено діапазон досліджень, 
і якісний ремонт та новітнє 
комп’ютерне забезпечення 
приміщення, в якому працює 
міська санепідемслужба.

“Я просто завжди праг-
нув підняти імідж санепідем-
служби в очах людей, зроби-
ти нашу СЕС однією з кра-
щих”, — говорить Юрій Ро-
мець. І визнання наполегли-
вої праці — не забарилося: за 
вагомий внесок у розвиток 
охорони здоров’я в Україні 
Юрій Ромець двічі був визна-
ний лауреатом загальнонаціо-
нального проекту “Флагмани 
сучасної медицини”.

Поряд із дипломами цьо-
го рейтингу в кабінеті Юрія 
Олексійовича — подяка за 
добрі справи від Української 
православної церкви. Але цей 
бік своєї діяльності головний 
державний санітарний лікар 
Рівного афішувати не праг-
не: каже, що благодійність 
для нього — просто потреба 
душі. Так само, як і відпочи-

нок на природі — риболов-
ля, збирання грибів... “Я — 
волиняка-поліщук, — посмі-
хається Юрій Ромець. — Ніде 
мені краще не відпочиваєть-
ся, як на Рівненщині!”

Не кожен, хто мав справу з 
Юрієм Олексійовичем, знає, 
що він двічі брав участь у лік-
відації наслідків чорнобиль-
ської катастрофи — у скла-
ді лікарських бригад відсе-
ляв людей і вивозив худобу у 
Брянській області Росії. Та, 
на відміну від багатьох впли-
вових людей, статусу “чорно-
бильця” не має... Юрій Ро-
мець просто все життя на со-
вість робить свою справу. За 
це його поважають і колеги, і 
медичні керівники, і всі, кому 
доводиться з ним співпрацю-
вати. А вдома Юрій Олексійо-
вич завжди знайде підтрим-
ку і розуміння дружини Га-
лини Григорівни, також ме-
дика, та доньки Катерини, 
яка нині здобуває вже другу 
вищу освіту.

Галина КУЛЬЧИНСЬКА,
заступник міського голови Рівного

Галина Кульчинська щороку потрапляє 
до нашого рейтингу, і це не дивно: людина 
яскрава і непересічна – так само як і весь той 
креатив, з яким в рівнян асоціюється перебу-
вання пані Галини на посаді заступника місь-
кого голови.

Однак, розмови з її колегами та підлегли-
ми виявляють дещо іншу Кульчинську – до-
статньо вимогливу, послідовну, рішучу. Вигля-
дає, що підлеглі її бояться, але водночас і за-
хоплюються нею. Стиль її керівництва визна-
чають як достатньо жорсткий, але при цьому 
– демократичний. Що-що, а вести людей за 
собою вона вміє, практично нічого не випус-
кає з поля зору, і в результаті їй вдаються речі, 
які мають визначальний системний характер.

Саме за каденції Кульчинської у школи 
Рівного після багатолітньої перерви знову по-
чали централізовано за кошти міського бют-
жету закуповувати навчальні прилади та об-
ладнання, спортінвентар, а музичним школам 
– музінструменти. Подейкують, що Галина 
Григорівна дуже послідовно і навіть жорстко 
відстоює інтереси підпорядкованих їй галузей 
на етапі підготовки, затвердження та розподі-
лу бюджету. Цьому, мовляв, сприяє і прямий 
контакт із міським головою, який цінує свого 
гуманітарного зама за неабияку креативність 
та результативність.

Також, можливо, не всі знають, але за іні-
ціативою Кульчинської була розроблена та 
реалізована програма своєрідної “паспорти-
зації” спортивних дворових майданчиків по 
всьому місту, у результаті якої, за кожним та-
ким майданчиком тепер юридично закріпле-
на певна земельна ділянка, а отже ці зони від-
починку та дозвілля вже ніхто не зможе захо-
пити під власні комерційні потреби, гаражі чи 
незаконне будівництво.

З іншого боку, історія з нічним клубом “Хо-
лідей” у МПК “Текстильник”, який мав недо-
бру славу і багатьма сприймався як “гадюш-
ник”. Тепер на його місці функціонує дитяча 
спортивна школа. Факт промовистий. Як і за-
проваждення у Рівному з ініціативи та напо-
лягання Кульчинської єдиної міської системи 
електронного обліку дітей дошкільного віку 
та місць у дошкільних закладах Рівного. Вона 

запрацює з 2014 р., і процес отримання дітьми 
місць ц садочках стане максимально прозорим 
для батьків, які зможуть тепер самі бачити, де 
в садочках є місця для їхньої дитини.

Зміцненню авторитету п. Галини у влад-
ній вертикалі сприяє те, що їй вдається збе-
рігати особисту незалежність у рідній партії 
“Батьківщина”, не приєднуючись до часто 
конкуруючих та навіть ворогуючих груп у са-
мій організації. Дехто пояснює таку самостій-
ність давніми зв’язками, що їх має Кульчин-
ська з народним депутатом Олександром Аб-
дуліним, який завжди був дуже близьким до 
Юлії Тимошенко.

Також відомо, що у 2012 році Галина Куль-
чинська відмовилася від висунення своєї кан-
дидатури на виборах до Верховної Ради по 
місту Рівному, хоча її шанси вважалися більш 
ніж високими. Але на чию користь вона тоді 
зіграла – Володимира Хомка чи Олега Осу-
ховського і партії “Свобода”? От де інтрига, 
розгадка якої може виявитись достатньо не-
сподіваною...

Чверть століття праці  
на благо медицини

Несподівана Кульчинська

Вибір ОГО

Посада: генеральний директор  
ДП “Рівнестандартметрологія” 

На Рівненщині є підприємство, яке сте-
жить за тим, щоб мешканці краю отримува-
ли лише якісні товари та послуги — це дер-
жавне підприємство “Рівненський науково-
виробничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації”, генеральний директор яко-
го — Анатолій Іванович Камінський. Завдяки 
йому діяльність центру спрямована, в першу 
чергу, на захист прав споживачів.

Анатолій Камінський народився у селі 
Крилів на Кореччині. Має дві вищі освіти. 
Першу здобув в Українській сільськогоспо-
дарській академії за спеціальністю ветеринар-
ний лікар (1980 р.), другу — в Європейському 
інституті фінансів, інформаційних систем, 
менеджменту і бізнесу за спеціальністю еко-
номіка підприємства (2003 р.).

Цікавим фактом його біографії є те, що 
Анатолій Іванович свого часу був наймолод-
шим головою колгоспу в Україні, у 23 роки 
очолив колгосп “Зоря”. Далі була праця на 
різних керівних посадах у Корецькому райо-
ні та райцентрі, робота головою Рівненської 
районної державної адміністрації, а потім 
віце-президентом гупи компаній “Інсеко”. 
Із 2010 року — Анатолій Камінський — гене-
ральний директор ДП “Рівненський науково-
виробничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації”. Анатолій Іванович заслуже-
ний працівник сільського господарства Укра-
їни (2000 р.).

 За час керівництва йому вдалося довести, 
що виробництво якісної продукції та розвиток 
національної економіки в цілому не можливі 
без розробки й прийняття відповідних стан-
дартів та виконання достовірних вимірювань, 
бо саме такий підхід впливає на всі напрямки 
соціальної сфери — безпеку життя, охорону 
здоров’я, захист прав споживачів, освіту,  охо-
рону довкілля, відпочинок тощо.

Під керівництвом Анатолія Івановича Ка-
мінського ДП “Рівнестандартметрологія” ви-
йшло на міжнародний рівень діяльності, на-
лагодивши співпрацю із багатьма іноземними 

виробниками. Зокрема, фахівці зі стандарти-
зації проводили сертифікаційні роботи на під-
приємствах Німеччини, Австрії, Польщі, Сер-
бії, Великобританії, Швеції, Росії тощо. 

На особистий контроль Анатолій Івано-
вич взяв стан метрологічного забезпечення у 
медичній сфері області. Постійно проводить-
ся робота із контролю достовірності вимірю-
вань медичного обладнання. 

Сучасний модернізований Випробуваль-
ний центр ДП “Рівнестандартметрологія” 
нині має можливість проводити дослідження 
всіх видів продукції. 

 За роботою у директора вільного часу май-
же немає, але Анатолій Камінський знахо-
дить час і для сім’ї: дружини Ольги Андріїв-
ни, сина Дмитра, доньки Іванни, онуків Ана-
толія та Ольги. Відвідує рідне село, спілкуєть-
ся із природою — саме такий відпочинок, на 
його думку, — найкращий.

Прикладом для наслідування є сумлінна 
праця Анатолія Івановича, яка без сумніву, 
є яскравим підтвердженням його відданості 
рідній державі.

Олексій ГУБАНОВ,
заступник голови Рівненської 
облдержадміністрації

У гуманітарній сфері, якою опікується 
Олексій Губанов, за понад три роки його пе-
ребування на посаді заступника голови об-
лдержадміністрації реалізовано чимало про-
ектів, які прикрасять будь-яке “портфоліо” 
обласної влади. І справді, голова Рівненської 
облдержадміністрації Василь Берташ, розпо-
відаючи про досягнення області, неодмінно 
згадає як не проект “Волинь туристична”, так 
іміджеві заходи з популяризації рівненського 
бурштину, як не Форум з агрологістики, так 
відкриття та подальшу розбудову культурно-
археологічного комплексу “Пересопниця”, а 
до цього всього Олексій Губанов доклав чима-
ло особистих зусиль. 

“У нашого краю величезний туристичний 
потенціал, ми повинні його використати як-
найкраще”, — переконаний амбітний заступ-
ник рівненського губернатора — і зізнається, 
що як головний ідеолог і організатор проекту 
“Волинь туристична” справді “хворіє цим”: 

“Так, це невиліковно. Тому що, якщо ті, хто 
створює та реалізовує подібні проекти, самі 
не вірять у можливість втілення їх у життя, то 
з цього нічого і не вийде”.

Впевненості у власних силах, помноже-
ної на бізнесовий та політичний досвід, са-
модисципліну і вміння мислити стратегічно 
Олексію Володимировичу справді не позича-
ти.  Тому потужні політичні перспективи де-
путата Рівнеради від Партії регіонів уже двох 
скликань — поза сумнівами. Як і те, що, зу-
силлями Олексія Губанова і команди одно-
думців, яку він згуртував навколо розробки та 
реалізації проекту “Волинь туристична”, наш 
край справді отримає імпульс для розвитку як 
туристично привабливий регіон. 

“Люди звикають їздити подорожувати десь 
далеко і часом навіть не знають, що історич-
на Волинь має так багато цікавого та пізна-
вального, — каже Олексій Губанов. — Саме 
це може і повинно стати основою екскурсій-
ної діяльності в нашому регіоні. Кожен турис-
тичний об’єкт окремо не буде таким потуж-
ним, але все це разом, як спільна історія та 
мережа об’єктів, дозволятиме людині осягну-
ти усю глибину та велич Волинського краю”. 

Анатолій Камінський — 
експерт з високої якості

Ідеолог “Волині туристичної”
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Запобігти, 

врятувати, 

допомогти!

Символічно, що із цією 
датою збігається не менш 
світле та значиме для усіх 
християн свято, — День іко-
ни Божої Матері "Неопали-
ма Купина", яка є своєрідною 
святинею для людей, які бо-
рються з вогнем. Вважається, 
що ця ікона із особливим об-
разом Пресвятої Богородиці 
не лише є захисницею від по-
жеж та блискавок, а й допо-
магає рятувальникам під час 
їхньої небезпечної роботи.

Напередодні професійно-
го свята у Рівненському залі 
органної та камерної музики 
пройшли урочисті збори ко-
лективу Головного управлін-
ня Державної служби з над-
звичайних ситуацій у Рівнен-
ській області. На святкуван-
ні були присутні почесні гос-
ті: перший заступник Голови 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій Сер-
гій Данилюк, заступник го-
лови обласної державної ад-
міністрації Володимир Но-

вак, перший заступник го-
лови обласної ради Михай-
ло Кривко, секретар міськра-
ди Андрій Грещук, делегація 
колег-рятувальників з Рес-
публіки Польща, керівники 
правоохоронних та силових 
відомств області, ветерани, 
духовенство, а також числен-
ні друзі, рідні та знайомі ряту-
вальників. 

За традицією святкове дій-
ство розпочалось відеофіль-
мом, створеним на докумен-
тальних кадрах роботи ря-
тувальних підрозділів у цьо-
му році. Лаконічно і водно-
час промовисто він ілюстру-
вав усі складнощі роботи вог-
неборця, показав, наскільки 
важко й небезпечно бороти-
ся із стихією, рятувати люд-
ське життя.

Із словами привітань до 
працівників Держслужби з 
надзвичайних ситуацій у Рів-
ненській області звернув-
ся перший заступник Голо-
ви Державної служби Укра-

Уклін і шана рівненським 
рятувальникам — людям 
героїчної професії!

Зовсім нещодавно, 17 вересня, люди з героїчною 
професією відзначили своє професійне свято — 
День рятівника. Саме цього дня указом Президента 
України в нашій державі, як визнання значного внеску 
працівників аварійно-рятувальної служби, пожежної 
охорони, інших спеціальних формувань у справу 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, захисту життя і здоров'я 
громадян, встановлене професійне свято — День 
рятівника.
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їни з надзвичайних ситуа-
цій Сергій Данилюк. Від іме-
ні Голови ДСНС України 
генерал-полковника служби 
цивільного захисту Михайла 
Болотських Сергій Леонідо-
вич передав найкращі вітан-
ня працівникам і ветеранам 
пожежно-рятувальної служ-
би Рівненщини та наголосив, 
що сьогодні фах рятувальни-
ка здобув заслужене почесне 
місце серед найблагородні-
ших професій людства. Усім 
присутнім він побажав міцно-
го здоров'я, добра, родинного 

щастя і благополуччя.
У свою чергу, начальник 

Головного управління ДСНС 
генерал-майор служби ци-
вільного захисту Володимир 
Оглобля висловив слова вдяч-
ності присутнім керівникам 
органів місцевого самовря-
дування та влади за постійну 
співпрацю та підтримку, адже 
злагоджена робота і порозу-
міння здатні забезпечити на-
дійний рівень безпеки насе-
лення й територій та мінімі-
зувати наслідки надзвичай-
них ситуацій.

Невід’ємною частиною 
святкування стало нагоро-
дження кращих працівни-
ків підрозділів Держслужби 
з надзвичайних ситуацій об-
ласті грамотами, відзнаками 
та цінними подарунками за 
високі показники в службо-
вій діяльності, сумлінне вико-
нання посадових обов’язків, 
проявлену самовідданість та 
вірність присязі. Закінчилися 
урочистості святковою кон-
цертною програмою.

Ігор ПИСАРЧУК

 РЕЦЕПТ ВІД ГОСТЯ "СМАЧНОГО!"

 АНОНС

Цікавий бонус! Кого ви хотіли би бачити наступним 
гостем кулінарного-шоу "СмачнОГО!"? Секрети 
приготування якої страви вам цікаво дізнатися? 
Пропонуйте наступного гостя і страву, а також 

залишайте свої коментарі на нашому сайті rivne1.tv.

• домашній сир — 500 г 
• 1 яйце • сметана — 2 ст. л. 
• цукор — 2 ст. л. • сіль • сода — 0,5 ч. л. 
• лимонний сік • борошно — 2 склянки 
• олія • цукрова пудра 

Сирні палички 
від фотографа та екстремала Олександра Бусленка

Банановий хліб та запечена цвітна капуста від етно-
музиканта Андрія Ляшука. Дивіться най апетитніші рецепти 
у кулінарному шоу “СмачнОГО!” в ефірі телеканалу “Рівне 1” 
у п’ятницю, 4 жовтня, о 20.20 (а також у повторах у суботу, 
5 жовтня о 09.30 та у неділю, 6 жовтня о 16.20).

Історична довідка
Перші відомості про існування пожежної охорони на Рівненщині відносяться до 1865 
року. Саме тоді в Рівному була утворена громадська пожежна управа із залученням 
мешканців міста до обов’язкового відбуття повинностей у справі гасіння вогню.

Перші професійні пожежники в місті, згідно з архівними даними, з’явилися у 1889 році. Про-
те професіоналами серед 256 пожежників, що числились у пожежній команді Рівного були лише 
10 осіб, всі інші — виконували свої обов’язки на цілковито добровільних засадах або перебу-
вали у резерві.

Питання серйозної організації боротьби з пожежами знову постала на порядку денному лише 
восени 1920 року, коли стало зрозуміло, що польська влада закріпилася на Рівненщині надов-
го. Тож у 1921 році у Рівному та інших повітових містах було організовано Добровільну пожеж-
ну охорону.

Подальший розвиток пожежної охорони Рівненщини відбувався вже при радянській владі: че-
рез півтора тижні після відновлення в Рівному радянської влади — 14 лютого 1944 року — тут 
була створена міська пожежна команда, яка складалася 68 осіб, при чому пожежниками на той 
час, зважаючи на брак працездатних чоловіків були і жінки. У післявоєнний період, до прого-
лошення незалежності України в гарнізоні державної пожежної охорони нараховувалося 8 воє-
нізованих частин, 2 загони пожежної охорони — з охорони ВАТ "Рівнеазот" та Рівненської АЕС, 
одна частина технічної служби, штаб пожежогасіння та 30 професійних пожежних частин з охо-
рони міст, населених пунктів та об’єктів народного господарства.

У 2003 році згідно з Указом Президента України пожежна охорона увійшла до складу Мініс-
терства надзвичайних ситуацій України. Для виконання завдань за призначенням по ліквідації 
надзвичайних ситуацій, пожеж, нещасних випадків та допомозі населенню було утворено Тери-
торіальне управління МНС України у Рівненській області.

У 2012 році згідно з Указом Президента України шляхом реорганізації Міністерства надзвичай-
них ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України було утворено Держав-
ну службу України з надзвичайних ситуацій. Відповідно проведеної реорганізації в Рівненській 
області було створено Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Кілька тижнів поспіль заклад, в якому 
ми працюємо, опинився у центрі уваги. 
На жаль, уваги зовсім не позитивної, а 
навпаки. Негатив та навіть агресія до 
його власників та опосередковано до 
нас самих — це те, з чим ми зіткнулися 
останній місяць.

Розпочалося все ще у липні, коли рес-
торан "Ліон" опинився під пильним оком 
журналістів. Ледь не щоденні фотосесії, за-
питання, на які ми, власне, не могли дати 
відповідь, адже не мали на це права та й не 
володіли інформацією. Здебільшого вони 
стосувалися території літнього майданчика, 
який саме облаштовували власники закладу.

Вже згодом з преси ми дізналися, що ця 
земельна ділянка нібито зайнята незакон-
но, що ресторан захопив землю парку без 
жодних на те підстав. Далі регулярними від-
відувачами закладу стали громадські акти-
вісти. Перші візити були цілком пристой-
ними та стриманими, без жодних нападок, 
однак так було не завжди. Як результат, ми 
самі почали побоюватися не лише за міс-
це роботи, а й за власне здоров’я, адже зі-
ткнулися зі справжньою агресією, скерова-
ною на заклад.

Мабуть, не нам говорити про приховані 
зв’язки та підводні течії навколо цієї про-
блеми. Знаємо з власного досвіду, що при-
хованими намірами та іншими “подробиця-
ми” можна лише відвернути увагу. Принай-
мні саме так ми, звичайні працівники, ре-
агуємо на подібні маніпуляції у інших сфе-
рах. Хочемо сказати лише те, свідками чого 
були особисто.

На жаль, нині ми стаємо свідками того, 
що добрими ділами дорога у пекло сте-
литься. Адже світло проливають лише на 
один аспект справи, забуваючи про інший. 
Ресторан розпочав свою роботу на цьо-
му місці у 2008 році. Багато хто з нас саме 
тоді й почали працювати тут. Якщо хтось 
не пам’ятає, нагадаємо: тоді це було єдине 
пристойне місце у парку. Фактично — пер-

лина серед бруду. Час був непростий, але 
поступово почалося облаштування і само-
го ресторану, і території навколо. Потрохи 
освітлювався і вхід, і шлях до ресторану, і 
вулички навколо. З’явилися клумби, а там, 
де був стихійний смітник, чагарники й на-
півзруйновані залишки чогось недобудова-
ного у минулому, облаштовувались майдан-
чики для відпочинку. Саме на такому міс-
ці й постав літній майданчик. Так, де рані-
ше було страшно й небезпечно для здоров’я 
знаходитись, нині можна розслабитись, ви-
пити кави й поспілкуватися з друзями. 

Фактично з нічого виникло іще одне ци-
вілізоване і безпечне місце відпочинку. Та й 
сам парк став значно безпечніший: освіт-
лення території, яке має здійснюватись за 
міський кошт, оплачують власники закладу, 
забезпечують порядок та безпеку завдяки 
залученню і приватних охоронних органі-
зацій, і залучення правоохоронців, яких ра-
ніше в цій ділянці парку практично не було 
видно. Врешті, “Ліон” – це роботодавець, 
який справно платить заробітну плату пра-
цівникам, платить податки та ще й оренду 
за землю парку. Це “живі” гроші, за які парк 
може поліпшуватися. Хоч, як ми це бачимо, 
поліпшення все одно здійснюють підпри-
ємці, яких потім у цьому ж і звинувачують.

 Ми розуміємо: не можна самовільно за-
хоплювати землю, яка належить місту. Це 
незаконно. Але кожен конкретний випадок 
треба розглядати окремо. Не дарма ж ка-
жуть: немає лиха без добра. У випадку з рес-
тораном у якому ми працюємо, ця народна 
приказка вірна на 100 відсотків. Бо стільки, 
скільки зробив ресторан для парку, навряд 
зробив іще хоч один орендар. 

Саме тому ми, працівники закладу, звер-
таємося до усіх небайдужих рівнян, активіс-
тів, міського керівництва із проханням за-
хистити порядок у парку, не дати чиїмось 
амбіціям зруйнувати все добре, що будува-
лося роками.

Трудовий колектив ресторану "Ліон"

Лист трудового 
колективу ресторану 
"Ліон" до редакції



“ОГО” №38 (1418) 2 жовтня 2013 року12 ТОП-20
Вибір ОГО

Геннадій ВЛАДИЧУК,
голова Гощанської 
райдержадміністрації

За плечима Геннадія Мико-
лайовича — два десятки років 
стажу держслужби. Пройшов-
ши шлях від спеціаліста другої 
категорії — найнижчої ланки в 
структурі райадміністрації — до 
очільника району, він знає всю 
систему, в якій працює, зсере-
дини. Каже, що з роками, разом 
із збільшенням досвіду, зроста-
ють і відповідальність, і вимо-
ги — проте більшає й задово-
лення від успішно реалізованих 
справ. А оцінюючи зроблене і 
замислюючись над ще не зро-
бленим, Геннадій Владичук ке-
рується принципом: починати не з інших, а з себе. "Тоді буде політично толерант-
не суспільство, а оцінку конкретним справам політиків громада поставить на вибо-
рах", — переконаний очільник Гощанщини.

Очоливши район після президентських виборів, Геннадій Миколайович має про 
що звітувати за понад три роки роботи: за підтримки голови облдержадміністрації 
Василя Берташа, на Гощанщині відремонтовано більше сотні доріг, реконструйо-
вана районна поліклініка, отримано 7 шкільних автобусів, відкриваються дитсад-
ки — нині, приміром, кипить робота на новобудові дошкільного закладу в Курозва-
нах. Допомагає району і близько мільйона гривень субвенції на розвиток соціаль-
ної сфери, яку щороку виділяє Хмельницька АЕС. Та й за власними надходження-
ми бюджет району перевиконується. Гощанський район — благодатний для інвес-
тицій, лише за 6 місяців цього року їх надійшло більш як 4 мільйони доларів — по 
120 доларів на одного жителя району. У сільському господарстві керівника району 
радує позитивна динаміка врожайності зернових та рівня розрахунків орендарів із 
власниками земельних паїв, лідируючі в області позиції у тваринництві. Щороку в 
районі започатковуються нові інвестиційні проекти — цьогоріч, приміром, відкри-
ли цех з фасування й переробки продуктів бджільництва. Нині вже йдуть перемо-
вини з новими інвесторами, для їхніх проектів підготовлені ділянки в Бабині і Си-
ньові. "Робимо все для того, аби інвестори приходили в район і саме у нас реалізо-
вували свої амбітні наміри", — каже Геннадій Владичук. А у найближчих планах го-
лови адміністрації — вирішення питання будівництва дитсадка у Тучині. "Губерна-
тор постійно націлює нас на визначення пріоритетних об’єктів, які потрібно взяти 
і довести до кінця, поєднавши власні кошти і допомогу з області, — пояснює Ген-
надій Миколайович. — На сьогодні таким об’єктом є саме дитсадок у Тучині. Адже 
виховання і навчання дітей — це найголовніше, це інвестиції у майбутнє, а саме на 
це націлює нас своїми соціальними ініціативами Президент України".

Керівник, який 
інвестує у майбутнє

Юрій БЛАГОДИР,
народний депутат 
України

Юрій Благодир — досвідче-
ний політик, який пройшов усі 
щаблі кар’єри. Був Юрій Ана-
толійович головою Гощанської 
райдержадміністрації, заступни-
ком і першим заступником го-
лови Рівненської облдержадмі-
ністрації, головою Держкомре-
зерву. У січні ж 2014 року мине 
рік, як Юрій Благодир став на-
родним депутатом України.

Стриманий у словах та рішу-
чий у діях — таким Юрія Ана-
толійовича знають люди, з яки-
ми він співпрацював, у яких за-
робив повагу та авторитет. Юрій 
Благодир добре знає проблеми 
людей та їхні потреби, адже звик 
постійно з ними працювати та 
допомагати. 

— Бути народним депутатом 
— це для мене новий досвід та 
можливість ще більш професій-
но осмислити усі процеси зсере-
дини, — розповідає Юрій Благо-
дир. — Крім того, парламент дає 
нові можливості для здійснення 
амбітних цілей.

А їх у молодого та ініціатив-
ного депутата чимало, адже він 
прагне допомагати змінити жит-
тя тих людей, які біля тебе по-
руч, людей свого міста, регіону, 
а як максимум і цілої країни. Ро-
бота у Верховній Раді стала для 
Юрія Анатолійовича ефектив-
ним майданчиком для втілення 
в життя поставлених цілей. Адже 

саме в парламенті можна і нала-
годити прямі контакти з тими, 
хто приймає рішення, і самому 
брати безпосередню участь у їх 
розробці та ухваленні.

У своїй політичній діяльнос-
ті Юрій Благодир віддає пріо-
ритет двом напрямам — це єв-
ропейська інтеграція України 
та розвиток агропромислового 
комплексу.

— Працюю у комітеті з пи-
тань європейської інтеграції, є 
головою підкомітету з питань 
поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі між Украї-
ною та ЄС, взаємодії в сфері ін-
вестиційної політики, — пояс-
нює Юрій Благодир. — Зараз ми 
робимо тільки перший крок до 
Європи із сотні потрібних, але 
він є головним та безповорот-
ним. Після цього для разючих 
змін у державі нам потрібно буде 
не просто йти вперед, а бігти, 
щоб довести справу до кінця і 
допрацювати решту — 99 кроків.

З особливим теплом та ніж-

ністю Юрій Анатолійович роз-
повідає про свою родину та ті 
моменти, коли вдається прово-
дити час з дітьми. Зрозуміло, що 
живучи на два міста, не завжди 
вдається приділяти достатньо 
уваги своїм трьом діткам, але 
Юрій Благодир попри це нама-
гається весь вільний час присвя-
чувати родині.

— Цьогоріч з донечками від-
почивали в Карпатах, а також 
вже всією сім’єю на Чорному 
морі, — ділиться пан Юрій.

Успіх Юрія Благодира в тому, 
що він не зупиняється на досяг-
нутому, не боїться ставити пе-
ред собою амбітні цілі, а найго-
ловніше — керується принци-
пами любові та поваги до ближ-
нього. "Якщо хочеш мати друзів, 
стань другом сам і якщо хочеш 
добра від людей, то сам роби до-
бро", — каже він. І найголовні-
ше, що цінує Юрій Анатолійо-
вич, — це безкорисливість, коли 
допомагаєш, не чекаючи жодної 
відплати…

"Стався до людей так, 
як би хотів, щоб вони 
ставилися до тебе" 13

Микола ПАНАЩУК,
Співзасновник та голова Рівненської 
обласної організації Демократичної 
партії України (1993-2005 рр.)
голова Рівненської міської організації 
політичної партії “Сильна Україна”

У питаннях партійного будівництва мало 
хто на Рівненщині може скласти конкуренцію 
Миколі Панащуку. Адже Микола Васильо-
вич не лише стояв біля витоків національно-
демократичного руху на Рівненщині, а й 
упродовж багатьох років очолював обласну 
організацію Демократичної партії України — 
однієї з небагатьох ідеологічних партій, які 
з'явились на зорі незалежності України, а зго-
дом, розбудувавши найструктурованішу об-
ласну організацію, і працював на посаді пер-
шого заступника голови партії. Згодом Ми-
кола Панащук “з нуля” розбудував потужну 
міську організацію партії “Сильна Україна”, 
яка складається з 834 членів, об'єднаних у 44 
первинних осередки. Хоча нині партія офіцій-
но перебуває у стадії ліквідації і на рівні сто-
лиці було прийнято рішення про об'єднання 
з Партією регіонів, нам невідомо, щоб у Рів-
ному хоча б один (!) з членів “Сильної Украї-
ни” перейшов у лави регіоналів. “Ми і далі зу-
стрічаємось, спілкуємось, допомагаємо лю-
дям, адже в наших лавах — сотні людей, які 
створили робочі місця не лише для себе, а й 
для інших, відтак, мають і можливість, і ба-
жання бути корисними для міста, — каже Ми-
кола Панащук. — Важливо, що у нас повніс-
тю збережена організаційна структура — чле-
ни комісій, спостерігачі — яка здатна ефек-
тивно працювати під час виборів та захища-
ти їх результати”.

Маючи такий досвід організаторської пар-
тійної роботи, Микола Панащук загалом 
скептично оцінює рівень партійного будів-
ництва у нинішніх партіях — як провладних, 
так і опозиційних. “Будь-яка партія має спи-
ратись на три складові: ідея, кадри, ресурс, 
— пояснює досвідчений політик. — Мало би 
бути, щоб у кожному селі лідер первинного 

осередку міг пояснити ідею і програму пар-
тії будь-кому”. Саме так працював Микола 
Васильович, розбудовуючи ДемПУ. Свій до-
свід він успішно втілював і на посаді директо-
ра міського Палацу культури “Текстильник”. 
Прийнявши його “з нуля” в 1994 році, він пе-
ретворив МПК на потужний осередок куль-
тури. Було створено більше 20 творчих колек-
тивів, серед них вісім танцювальних колекти-
вів, що займаються у професійно обладнаних 
залах — один лише цей факт говорить сам за 
себе! Не дивно, що, маючи таку базу, Рівне в 
останні роки стало потужним осередком тан-
цю в Україні. А зараз, працюючи у Рівнен-
ському центрі професійно-технічної освіти 
сервісу та дизайну, відомому в місті як “льо-
нокомбінатівське училище”, Микола Васи-
льович за підтримки директора Михайла На-
зарука та всього педагогічного колективу вно-
сить досить вагомий внесок у вирішення про-
блеми працевлаштування, поліпшенню мате-
ріальної бази навчального закладу, патріотич-
ному та естетичному вихованню молоді. І як 
результат, коли опікуються справою такі до-
свідченні організатори, як Микола Панащук, 
то обов’язково є позитивні досягнення. До 
прикладу, даний навчальний заклад без жод-
ної копійки на рекламу здійснив успішний 
набір учнів на всі спеціальності. 

Організатор партійного 
будівництва Вибір ОГО

Михайло СУЛЯТИЦЬКИЙ,
генеральний директор 
ТОВ “Завод підйомно-
транспортного обладнання 
“Віра-Сервіс Інтермаш”

Михайло Сулятицький — до-
свідчений топ-менеджер промисло-
вих підприємств. Упродовж остан-
нього десятиліття рівнянин пра-
цював спочатку головою правлін-
ня ВАТ “Сарненський завод мос-
тових технологічних конструкцій”, 
згодом заступником директора за-
воду “Фрегат” (Первомайськ, Ми-
колаївська обл.), потім директором 
Сервісного центру “Енерго-Арм” 
(Хмельницький). А восени мину-
лого року Михайла Михайловича 
запросили очолити потужне за ча-
сів СРСР машинобудівне підприємство в місті Олександрія на Кіровоградщині, яке впродовж 
останніх років довели до повного занепаду. “Завод просто знищували, — згадує перші вражен-
ня від побаченого Михайло Сулятицький. — Уявіть: там два роки не було електроенергії, об-
ладнання, кабелі — повирізували... Але “підняти” такий завод — це стало своєрідним викли-
ком для моїх амбіцій як керівника”.

Основна продукція олександрійського заводу — це крани різних видів. Така продукція по-
трібна на будь-якому виробництві чи транспортному вузлі, де потрібно піднімати вантажі. Ін-
ший напрямок, який взявся розвивати новий директор — виготовлення металоформ для залі-
зобетонних виробів. І крок за кроком рівнянин став піднімати на ноги колишній промисло-
вий гігант за 700 кілометрів від рідного міста. Близько 30 гектарів території, лише основний 
цех — як три стадіони: такі масштаби виробництва, за яке взявся Михайло Сулятицький. Весь 
свій попередній досвід керівника, всі напрацьовані контакти, силу волі та амбітні наміри зі-
брав у кулак Михайло Михайлович — і завод почав оживати. Перекрили дахи у головному ви-
робничому корпусі, відновили електропостачання і залізничну колію — і відразу взялись за 
виконання великого замовлення на виготовлення 40-тонного козлового крану для Узбекис-
тану. У стислі терміни, за п'ять місяців, замовлення здали. І почалась активна робота... Нині 
завод має замовлення на 3-4 місяці вперед, працює на ринки України (серед вітчизняних клі-
єнтів — такі потужні фірми як “Інтерпайп”, “Метінвест”, “Запоріжсталь”), Росії, Узбекис-
тану, Казахстану, нині активно освоює роботу з Грузією і Білоруссю, буквально кілька тижнів 
тому домовились про постачання комплектуючих з Болгарією... 

“Хоча нам тільки рік — вже маємо стратегію виходу на ринок з сучасною якісною продукці-
єю, яку зможемо продавати і в Європу”, — каже Михайло Сулятицький. Сьогодні завод під його 
керівництвом працює з прибутком, не користується кредитами і навіть розміщує вільні кошти 
на депозиті. Понад дві з половиною сотні працівників мають роботу, середня зарплата робітни-
ка — більше 3 тисяч гривень, а досвідчені фахівці отримують 4-5 тисяч. Слухаючи Михайла Су-
лятицького, розумієш, що ось такі люди конкретних справ, які піднімають з колін  потужні про-
мислові підприємства, — це справжній золотий фонд української нації, це люди, які потужно 
формують її сьогодення і впливають на майбутнє. Приємно, що знання та вміння рівненських 
промисловців цінуються і в інших, індустріально розвинених регіонах України.

Він піднімає заводи
Вибір ОГО
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Мирослав СЕМАНІВ,
завідувач 
інформаційно-
аналітичного відділу 
медичної статистики 
Рівненської обласної 
клінічної лікарні, 
заслужений лікар 
України

“Боротьба за справедли-
вість. Захист інтересів слабих 
і бідних. Боротьба за Неза-
лежність України” – це жит-
тєве кредо проніс крізь деся-
тиліття активної професій-
ної та громадсько-політичної 
діяльності заслужений лікар 
України Мирослав Семанів. 

Понад десять тисяч опера-
цій (у тому числі одна з пер-
ших в Україні багатоетап-
на операція зі зміни статі – 
Люда стала Людвігом), біль-
ше десятка наукових праць, 
чверть століття на чолі уро-
логічної служби Рівненщи-
ни – це один бік особистос-
ті пана Мирослава. Нині про-
фесійною стежкою випускни-
ка Івано-Франківського ме-
дичного інституту за фахом 
“лікар-хірург-уролог” Ми-
рослава Семаніва ідуть обоє 
його дітей – і донька Жанна, і 
син Олег, кандидат медичних 
наук, стали лікарями.

Інша грань непересічної 
особистості пана Мирослава 
– це невтомна громадсько-
політична діяльність у лавах 
Української народної партії: 
Мирослав Семанів знаний у 
Рівненській області як най-
ближчий соратник трагічно 
загиблого народного депута-
та України чотирьох скликань 
Василя Червонія, депутат об-

ласної ради двох скликань. 
Як депутат облради добився 
виплати оздоровчих для всіх 
працівників медичної галу-
зі Рівненщини впродовж 10 
років аж до їх узаконення на 
державному рівні.

Журналістами він зна-
ний і шанований як коле-
га, член Національної спіл-
ки журналістів, автор низ-
ки резонансних публіка-
цій у пресі (чого вартий ли-
шень його пам’ятний виступ 
на шпальтах часопису “Во-
линь” “Хто скасує панщину 
на Рівненщині?” з викриттям 
“добровільно-примусового” 
залучення кваліфікованих 
медиків, вчителів, студен-
тів та учнів до обробітку при-
ватних сільгоспугідь). Недар-
ма ж журналісти низки ЗМІ 
Рівненщини, організувавши 
в 2007 році рейтинг “Журна-
лістське визнання”, визнали 
“Медиком року” саме Ми-
рослава Семаніва – окрім 
професійних здобутків, зігра-
ла роль і його активність у ін-

формаційному просторі.
А ще Мирослав Семанів 

– успішний медичний ме-
неджер: очолював обласне 
управління охорони здоров’я, 
завідував урологічним від-
діленням обласної клініч-
ної лікарні, зрештою, упро-
довж 5 років працював голо-
вним лікарем цього найбіль-
шого медичного закладу об-
ласті. За часів його керівни-
цтва в лікарні було відкрито 
5 нових відділень, проведено  
благоустрій приміщення, ре-
зультати якого помітні кож-
ному, хто пройдеться нині 
довжелезними коридорами 
корпусів.

Тисячі вилікуваних людей, 
сотні підготовлених фахівців, 
невтомне відстоювання укра-
їнських інтересів у владних 
коридорах і підтримка патрі-
отичних ініціатив у сесійній 
залі – такими є реальні ре-
зультати багаторічної праці 
Мирослава Семаніва: Ліка-
ря, Управлінця, Політика... 
Українця!

Юрій ВОЗНЮК,
народний депутат України

Якщо ви не бачили, як 
Юрій Вознюк збирає гриби 
або копає картоплю — про 
це розкаже соціальна мережа 
Facebook. Наймолодший на-
родний депутат від Рівненщи-
ни загалом активно використо-
вує інтернет для власного про-
сування. “Продвинутий” ви-
борець має змогу дізнатись не 
лише особисті подробиці жит-
тя свого обранця, а й, примі-
ром, те, що 33-річний батько 
трьох дітей Юрій Вознюк не-
щодавно зареєстрував законо-
проект про надання оплачу-
ваної двотижневої відпустки 
батьку новонародженої дити-
ни. А після спілкування з хво-
рими, які користуються апара-
том “штучна нирка”, в депута-
та з’явилась думка підготувати 
законопроект про трансплан-
тацію органів.

Хто не користується інтер-
нетом, але ходить вулицями 
Рівного — має змогу дізнатись 
із сітілайтів, що Юрій Воз-
нюк закінчив Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. (Значно мен-
ше людей знає, що Вознюк продовжує вчитися і нині – у вільний від депутатства час пра-
цює над дисертацією “Фінансування інвестиційної діяльності підприємств нафтогазової 
промисловості”, аспірант Київського національного економічного університету ім. В. Геть-
мана). Ректор МЕГУ Анатолій Дем’янчук на недавній зустрічі студентів із нардепом зро-
бив своєму випускникові доволі щедрий комплімент — він висловив надію, що заклад пи-
шатиметься Вознюком не тільки як народним депутатом, а й майбутньому – як Президен-
том України.

Важко сказати, як там складеться у Вознюка з президентством, але один виборчий ре-
корд він уже поставив – на парламентських виборах-2012 за Юрія Вознюка проголосува-
ли 48,32% із 175 174 виборців – 51 651 мешканців округу. Як виявилось, серед депутатів-
мажоритарників це третій результат по Україні. 

Одна з найсвіжіших законодавчих ініціатив Юрія Вознюка, яка отримала підтримку 
колег-парламентарів, – постанова про відзначення на державному рівні 900-річчя селища 
Клевань Рівненського району.

Депутат у режимі 
онлайн

Вибір ОГО
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Микола КУЧЕРУК,
народний депутат України,
в.о. голови Рівненської обласної 
організації ВО “Батьківщина”

Останній рік для депутата Рівненської об-
ласної ради двох скликань від партії “Бать-
ківщина” Миколи Кучерука позначився 
стрімким політичним ростом. У жовтні 2012-
го він виграв мажоритарні вибори у Сарнен-
ському окрузі в політичного “важковагови-
ка” Миколи Шершуна, якого вважали кан-
дидатом від влади. У Верховній Раді Мико-
лі Кучеруку довірили стати заступником го-
лови Комітету з питань підприємництва, ре-
гуляторної та антимонопольної політики. А 
наприкінці липня на засіданні бюро Рівнен-
ської обласної організації Всеукраїнсько-
го об’єднання “Батьківщина” Миколу Ку-
черука представили як в.о. голови обласної 
організації “Батьківщини”. Народний депу-
тат України минулого скликання Юрій Про-
копчук, який до того очолював обласну ор-
ганізацію “Батьківщини”, написав заяву про 
“довгострокову відпустку”. Вона і стала при-
водом для кадрової ротації. Кандидатуру Ми-

коли Кучерука як в.о. голови Рівненської об-
ласної “Батьківщини” вніс сам Юрій Про-
копчук. Тривалість його “довгострокової від-
пустки” не озвучувалась.

Подейкують, нині пан Юрій не проти 
з відпустки повернутися. Так само як про 
можливого кандидата на лідерство в облас-
ній “Батьківщині” говорять і про народно-
го депутата Валентина Королюка. У найбіль-
шої опозиційної партії попереду — обласна 
конференція, де, вочевидь, і будуть розстав-
лені “крапки над “і”. А Микола Кучерук тим 
часом спокійно і впевнено проводить свою 
політичну лінію, відстоюючи власне бачен-
ня “Батьківщини” як партії ідеологічної, ко-
тра поєднує ліберальний підхід в економіці 
з консерватизмом у гуманітарній сфері. Про 
справи гуманітарні Микола Кучерук залюб-
ки говорить як уродженець Дерманя, земляк 
Уласа Самчука, книжки якого, тоді заборо-
нені, прочитав ще у дитинстві. А фахову роз-
мову про справи економічні лідеру рівнен-
ської “Батьківщини” легко вести як досвід-
ченому виробничнику, який пройшов шлях 
від токаря до директора Костопільського за-
воду продтоварів, керівника торгової мар-
ки “Родина”. 

Володимир ІЛЬЧУК,
координатор Рівненської Міжцерковної 
ради, старший пастор церкви Повного 
Євангелія “Осанна” (м. Рівне)

Наполегливість, патріотизм та глибока віра в 
Бога – це ті риси, які якнайкраще характеризу-
ють Володимира Ільчука. В той час, коли важ-
ко було отримати освіту, пан Володимир напо-
легливо купував книги та займався самоосвітою. 
Маючи можливість виїхати за кордон, вирішив 
з родиною лишитися в Україні. У час атеїзму та 
бездуховності не відмовився від своїх переко-
нань та віри в Бога.

Нині усі бажаючі мають можливість отри-
мати достойну освіту, колись же було зовсім не 
так. Це, як ніхто, на власному прикладі знає Во-
лодимир Ільчук. “Коли інші вкладали гроші в 
дорогий кришталь, я  – купував книги, щоб на-
вчатися”, – пригадує пан Володимир. Спочат-
ку майбутній пастир та координатор Рівнен-
ської Міжцерковної ради займався самоосві-
тою, згодом же отримав релігійну богословську 
освіту та три роки тому став першим доктором 
теології  на просторі СНГ. 

Зараз Володимир Ільчук допомагає іншим 
молодим і не зовсім молодим людям опану-
вати богословську науку. Виступає з лекціями 
по всьому світу, не минаючи віддалених афри-
канських країн. Будучи пастором церкви з 1989 
року, пан Володимир допомагає багатьом дітям, 
матерям, батькам та цілим родинам. Саме з його 
ініціативи вже впродовж 14 років відбувають-
ся дитячі християнські табори, функціонувало 
християнське телебачення та успішно діє Рів-
ненська Міжцерковна рада.

Володимир Ільчук впевнений в тому, що 
тільки завдяки співпраці християнських кон-
фесій можливо змінити стан сучасного суспіль-
ства. Адже через сварки та ворожнечу не мож-
на вирішити проблеми, а вони, зазвичай, спіль-
ні для усіх. З цього і почалось створення Рів-
ненської Міжцерковної ради – унікального 
об’єднання священиків і пасторів, до якого нині 
входять представники УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, 
протестантських громад. 

“Попри конфесійні відмінності, нас багато 

що об’єднує, 
– пояснює іні-
ціатор тих зі-
брань Воло-
димир Ільчук, 
я к о м у  з г о -
дом колеги по 
Міжцерковній 
раді  довіри-
ли стати її ко-
ординатором. 
– Найголовні-
ше – це спіль-
на відповідаль-
ність перед Бо-
гом за паству, 
а наша паства 
– це наше міс-
то”.

Відтоді Рів-
ненська Міжцерковна рада провела безліч ак-
цій, долучилась до багатьох ініціатив, спрямо-
ваних на найголовніше – духовне оздоровлення 
суспільства. Спільні молебні й хресні ходи, за-
конодавчі ініціативи й просвітницькі телерадіо-
програми, допомога у викладанні основ христи-
янської етики у школах і сприяння у вирішенні 
конфліктних ситуацій – усе для того, аби, взає-
мопідсилюючи один одного, реагувати на те, що 
болить усім. Не втручання у внутрішньоконфе-
сійні відносини, а прийняття рішень консенсу-
сом – ось принцип діяльності ради.

“Рівне має особливу атмосферу релігійної 
толерантності, – переконаний пан Володимир. 
– На всеукраїнських форумах не раз чув, як наш 
край називають духовною столицею України. І 
переконаний: це справедливо, адже саме на Рів-
ненщині народилось чимало перспективних ду-
ховних задумів”.

Завдяки активності та глибокій вірі Воло-
димира Ільчука світ побачить ще не один про-
ект. Зараз же пан Володимир збирається видати 
свої книги, матеріал на які вже давно є, але, як 
стверджує автор, “все не доходять руки”, в яких 
буде зібрано довід прагнення освіти, високого 
патріотизму та міцної віри.

Лідер обласної 
“Батьківщини”

Вибір ОГО

Лікар-патріот

"Тільки віра змінює 
життя і єднає людей"
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Володимир КОВАЛЬЧУК,
віце-президент Федерації шахів 
України

Готуючись до інтерв’ю з Володимиром Ко-
вальчуком, автор вивчав публікації інтернет-
видань про нього. В одній із статей пана Во-
лодимира назвали чемпіоном світу з шахів. 
Поцікавився при зустрічі деталями — і вия-
вилось, що автор дещо перебільшив, переплу-
тавши Володимира Ковальчука з іншою лю-
диною. Втім, частка істини (причому дово-
лі вагома!) в написаному таки є — пан Воло-
димир напряму спілкується зі світовими ша-
ховими чемпіонами, і вони залюбки приїж-
джають на заходи, які він організовує у Рів-
ному. А рік тому Володимир Ковальчук орга-
нізував приїзд на Рівненщину всесвітньовідо-
мого Кірсана Ілюмжинова — президента між-
народної організації шахістів FIDE, першого 
президента Калмикії. У 21-річному віці очо-
ливши Рівненську обласну федерацію шахів, 
Володимир Ковальчук ось уже більше вось-
ми років розвиває шаховий спорт не лише 
на Рівненщині, а й в Україні в цілому — як 
віце-президент Федерації шахів України. Бук-
вально минулих вихідних у Сарнах пройшов 
8 етап Кубку Рівненщини з шахів, наприкінці 
жовтня шаховий турнір відбудеться в Дубро-
виці, а до кінця року шаховий клуб запрацює 
у Рівному — в новому сучасному приміщенні, 
обладнаному всім необхідним для занять, на 
площі 300 квадратних метрів знайдеться місце 
і для юних, і для дорослих шахістів.

Інший напрямок діяльності Володимира 
Ковальчука — бізнесовий: досвідчений фі-
нансист, він чимало попрацював на керівних 
посадах у комерційних банках Рівного, впро-
довж кількох років очолював власне приват-
не підприємство, а нині успішно працює у фі-
нансовій сфері в столиці. 

Організаторський досвід і ділові нави-
чки пана Володимира неабияк стають йому в 
пригоді і у громадсько-політичній діяльності. 
Свого часу, після загибелі Василя Червонія, 
у політичних колах Рівного багато говорили 
про те, що саме Володимира Ковальчука по-
кійний політик готував у свої наступники. На 
жаль, через передчасну смерть Василь Михай-

лович не встиг озвучити свою волю... А Воло-
димир Ковальчук — і далі активно займається 
політикою. Зокрема, балотувався до обласної 
ради від рідного Здолбунова. І хоча депутатом 
не став, зате жителям Здолбунова добре слу-
жать дитячі майданчики і лавочки, які вста-
новив кандидат. А саме такі конкретні спра-
ви найбільше працюють на авторитет люди-
ни. Нині політикою Володимир Ковальчук за-
ймається у столиці, як помічник-консультант 
народного депутата України. А контакти, які 
напрацював упродовж останніх років, працю-
ючи на відповідальних посадах радника голо-
ви Держкомлісу, радника міністра з питань 
надзвичайних ситуацій і заступника голови 
Фонду підтримки підприємництва при Каб-
міні, прагне використовувати на благо зем-
ляків, рідної Рівненщини.  

Відверто кажучи, навіть дивує: як людина 
з таким послужним списком, молода, енер-
гійна, сповнена сил, амбіцій і бажання слу-
жити Україні, досі не затребувана на одній із 
керівних посад у Рівненській області?!.. Мож-
ливо, очільникам області варто прислухатись 
до президентських настанов про інвестиції у 
майбутнє нації?!

Богдан МАСОВЕЦЬ,
начальник Рівненського обласного 
центру з гідрометеорології МНС 
України

Ще з дитинства Богдан звик ставити перед 
собою завдання і поступово їх виконувати, 
впевнено рухаючись до досягнення мети. До 
цього його привчили активні заняття спор-
том, які вимагали чіткого розпорядку дня: 
зранку до школи, потім — домашнє завдан-
ня, а далі — тренажерний зал і секція з боксу.

Так і в подальшому житті, крок за кро-
ком, уродженець Рокитного Богдан Масовець 
успішно долає нові й нові життєві сходинки, 
доводячи і собі, і іншим, що, маючи чітку ціль 
і щодня роблячи рішучі кроки для її досягнен-
ня, людина здатна досягти багато чого. 

23 вересня Богдану Петровичу Масовцю 
виповнилось 30. Сьогодні він — сформова-
на успішна особистість, яка може слугувати 
прикладом і для своїх однолітків, і для тих, 
хто робить лише перші кроки в самостійно-
му житті. Юрист за освітою, випускник Рів-
ненського державного аграрного технікуму 
та Київського університету права НАН Укра-
їни, Богдан не зупинився на досягнутому й 
здобув фах магістра державної служби в На-
ціональній академії державного управління 
при Президенті України, а нині — навчається 
на економіста у Тернопільському національ-
ному економічному університеті. 

Почавши трудовий шлях, Богдан завжди 
прагнув навчатися у старших колег, запо-
зичувати їхній досвід для себе, брати за взі-
рець приклади тих, хто досягнув більшого, 
ніж вдалося на сьогодні самому. Тож не див-
но, що наполегливий і цілеспрямований мо-
лодий фахівець почав швидко та впевнено до-
лати кар’єрні сходинки: юрисконсульт у “Рів-
негазі”, помічник-консультант народного де-
путата, начальник відділу правового забезпе-
чення Держуправління охорони навколиш-
нього природного середовища... А з люто-
го 2011 року і по даний час Богдан Масовець 

працює начальником Рівненського обласно-
го центру з гідрометеорології Державної служ-
би надзвичайних ситуацій, у підпорядкуван-
ні знаходиться 5 структурних підрозділів, 85 
працівників. 

Керувати таким розгалуженим господар-
ством Богдану Петровичу неабияк допомагає 
величезний організаторський досвід, який він 
здобув, очоливши ще у 23-річному віці облас-
ну молодіжну громадську організацію “Союз 
молоді регіонів України”. Під керівництвом 
Богдана Масовця вона стала однією з най-
кращих в Україні. А сьогодні й Рівненський 
гідрометеоцентр, дякуючи енергії керівника 
і згуртованій роботі колективу, активно кро-
кує в ногу з часом: наради по Скайпу, нові 
веб-сайти, сучасні комп’ютери і меблі, онов-
лення обладнання для здійснення якнайточ-
ніших метеопрогнозів — все це будні робо-
ти установи, яку очолює Богдан Масовець. 
Яка б погода не була надворі, рівняни можуть 
бути впевнені у точності прогнозів синопти-
ків, адже їхній колектив працює злагоджено, 
як годинник, а з таким керівником інакше й 
бути не може!

Іван ЗИМА,
головний лікар 
комунального  
закладу  “Обласний 
центр екстреної  
медичної допомоги та  
медицини  катастроф” 
Рівненської обласної 
ради, кандидат 
медичних наук

У кожного свій життєвий 
шлях, у когось він складніший, 
у когось простіший. Хтось має  
мрію, до якої іде з самого ма-
лечку, а хтось не визначається 
з життєвими цілями і до 30 ро-
ків. Іван Ярославович Зима до 
втілення своєї мрії стати ліка-
рем почав готуватися досить 
рано. Вже в 9-10 класах, шко-
лярем, почав працювати сані-
таром у госпіталі інвалідів Ве-
ликої Вітчизняної війни в міс-
ті Заліщики на Тернопільщи-
ні. І далі кожен крок на жит-
тєвій стежині наближав Івана 
до досягнення мети – спочат-
ку навчання у Тернопільсько-
му медичному університеті, 
далі – півторарічна інтерна-
тура за спеціальності хірургія.

Прийшовши в 1999 році на 
роботу в Здолбунівську цен-
тральну району лікарню, Іван 
Ярославович ще раз зрозу-
мів, що обрав вірний шлях, і 
хірургія — це його покликан-
ня. “За період роботи в Здол-
бунівській ЦРЛ я сформу-
вався як хірург і організатор, 
за що вдячний своїм вчите-
лям — Площанському В.В (за-
відувачу хірургічним відділен-
ням), колегам-хірургам, До-

бровольському І.Я (головному 
лікарю Здолбунівської ЦРЛ у 
1995-2005 рр.)” —  розповідає 
Іван Зима. Цілеспрямованість 
і відповідальність Івана Зими 
помітили та оцінили — вже за 
кілька років він став заступни-
ком головного лікаря, а згодом 
— і головним лікарем Здолбу-
нівської ЦРЛ. Паралельно з 
основною роботою-навчання 
в аспірантурі, захист кандидат-
ської дисертації.

Прийшов час – і здобутий 
організаторський досвід Іван 
Зима отримав змогу втілюва-
ти на новій відповідальній по-
саді – влітку нинішнього року 
він очолив обласний центр 
екстреної медичної допомо-
ги. Ділянка роботи – надзви-
чайно відповідальна, адже ре-
формування служби екстре-
ної медичної допомоги на Рів-
ненщині з метою підвищення 
якості її роботи й наближен-
ня до людей визначено одним 
із пріоритетів у діяльності об-
ласної влади на нинішній рік. 
Придбання 38 сучасних сані-
тарних автомобілів, оснаще-
них усім необхідним для опе-
ративного надання медичної 
допомоги, створення єдиної 
оперативно-диспетчерської, 
комп’ютеризація служби зі 
створенням банку даних хво-
рих та встановленням GPS-
навігаторів на автомобілях 
– завдань поставлено чима-
ло, і роботи попереду виста-
чить. Але досвід медичного 
керівника, набутий за роки 
роботи, помножений на до-
свід колективу й постійну під-
тримку з боку керівництва об-
лдержадміністрації, безумов-

но допоможе Івану Ярославо-
вичу успішно втілити амбіт-
ні задуми.

Коли людина багато пра-
цює, їй потрібно і вміти відпо-
чивати, щоб не втрачати жит-
тєву енергію. Найкращий від-
починок для Івана Зими — від-
починок у колі сім’ї, з коханою 
дружиною та двома синами. 
Старший вирішив піти по слі-
дах батька і також став студен-
том Тернопільського медично-
го університету, що не може не 
втішати пана Івана. А ще, як і 
на початку медичної кар’єри, 
захопленням Івана Зими за-
лишається праця хірурга. Адже 
це – і самореалізація як фахів-
ця, і допомога людям.

Іван Ярославович Зима вва-
жає, що кожна людина може 
досягнути успіху, коли вона 
сама того хоче. А особливо 
коли має підтримку сім’ї, та 
колег, бажання бути потріб-
ним людям. Успіх — це  що-
денна праця, самовдоскона-
лення, підвищення свого про-
фесійного рівня. Успіх — це 
вміння змінювати обставини 
на користь людям.

Валентин КОРОЛЮК,
народний депутат України від  
ВО “Батьківщина”

Його постать нині відома не лише на Рів-
ненщині, а й на політичній арені всеукраїн-
ського рівня. Різким та влучним пострілом во-
сени 2012 року Валентин Королюк увірвався у 
велику політику, ставши народним депутатом. 
Щоправда, шлях до успіху був непростим.

Те, що Валентин Королюк відомий та 
успішний підприємець у Рівному, відомо дав-
но. Бізнес розпочинав з торгівлі на ринку. За-
робляючи небагато, він все ж зумів зібрати 
стартовий капітал, який допоміг започаткува-
ти власну справу. Валентин Королюк поступо-
во розширював та розбудовував речовий ри-
нок. Підприємство вже багато років залиша-
ється впливовим у Рівному, забезпечуючи ро-
ботою тисячі людей. Логічним продовженням 
стало й будівництво популярного диско-клубу 
з рестораном під назвою “Магнат”. 

Валентина Королюка знають і як відомо-
го політика. Починаючи ще з далекого 1999 
року, відколи він увійшов до Народного Руху 
України, Королюк став впливовою фігурою у 
місцевому політикумі. Цьогоріч пан Вален-
тин, як і вся рівненська організація НРУ, від-
мовилася брати участь у створенні так званого 
“нового Руху”. Мотивація – це розколює опо-
зиційні сили. Тому Валентин Анатолійович 
написав заяву на вступ до Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”. На з’їзді цієї пар-
тії його було обрано членом Політичної ради. 

Останнім часом були розмови про Вален-
тина Королюка як одного із найімовірніших 
кандидатів на посаду голови Рівненської об-
ласної організації “Батьківщини”. 

Із 12 грудня 2012 року Валентин Королюк 
– народний депутат України 7-го скликання 
від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщи-
на”, обраний в мажоритарному окрузі № 154. 
Переміг упевнено і стрімко, набравши 38,25% 
голосів. У парламентській діяльності Вален-
тин Королюк опікується правовою сферою, 

адже входить у комітет Верховної Ради з пи-
тань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності. 

У 154-му окрузі знають Валентина Коро-
люка як депутата, який намагається допо-
могти кожному, хто до нього звертається. Він 
перший із народних депутатів від Рівненщи-
ни відкрив громадські приймальні у кожно-
му районному центрі, який входить до 154-го 
округу, а також у Рівному. Прийоми громадян 
народний депутат проводить в останній тиж-
день місяця. Кожного місяця на особистих 
прийомах Валентин Королюк вислуховує чи-
мало громадян, яким допомагає у вирішенні 
різноманітних питань. Особисто контролює 
організаційну систему роботи своїх підлеглих 
на 154-му окрузі.

Також впливовість Валентина Королюка 
забезпечується хорошими стосунками із ба-
гатьма відомими та впливовими людьми як 
на Рівненщині, так і в столиці. 

Цілеспрямований 
лідер

Його покликання – 
рятувати людські життя

Шаховий генерал

Впливовий 
опозиціонерВибір ОГО

Вибір ОГО
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Віктор ДАНИЛОВ,
директор ТРК 
“Рівне 1”, засновник 
Видавничого дому 
“ОГО”

Незабаром у Віктора Да-
нилова знову ювілей. Тільки 
цього разу — не особистий, і 
не “кругла дата” його голов-
ного дітища — газети “ОГО”, 
як торік. За кілька тижнів в 
ефір телеканалу “Рівне 1” має 
вийти сотий випуск програ-
ми, у якій Віктор Євгенович 
дебютував як автор і ведучий 
— кулінарного шоу “Смач-
нОГО!”. Хто з відомих рівнян 
тільки не побував на кухні у 
Віктора Данилова! Оцінили 
цікаву програму і авторитетні 
телевізійні експерти — у 2010 
році ведучий “СмачнОГО!” 
увійшов до числа фіналістів 
головної телевізійної премії 
України “Телетріумф”. А з на-
годи ювілейного випуску сво-
єї програми “найсмачніший” 
ведучий рівненського телеба-
чення планує провести друж-
ню вечірку — запросити гос-
тей різних випусків програми 
й запропонувати їм позмага-
тись у приготуванні їжі!

 Звісно, якби Віктор 
Данилов лишень готував їжу 
перед телекамерою у себе на 
кухні в компанії відомих рів-
нян — він навряд чи потра-
пив би до рейтингу найвпли-
вовіших, якими смачними не 
були б ті страви. Впливовість 
Данилова — у наявності по-
тужного медіаресурсу: телеба-
чення, газети, інтернет. Важ-

ливість доступу до ЗМІ зрос-
тає перед кожними вибора-
ми, а до компанії-2015 — як 
президентської, так і місцевої 
— підготовка іде вже повним 
ходом.  Засновник неза-
лежної преси на Рівненщині, 
депутат Рівненської міської 
ради першого демократич-
ного скликання і Рівненської 
обласної ради двох скликань, 
Віктор Данилов після місце-
вих виборів-2010 задеклару-
вав відхід від активної полі-
тичної діяльності. Проте, не-

щодавно його бачили в ком-
панії екс-голови Рівненської 
облдержадміністрації Вікто-
ра Матчука на зустрічі з ліде-
ром громадського руху “Третя 
Українська Республіка” Юрі-
єм Луценком у Рівному. Лю-
дині з активною життєвою 
позицією, тим більше учас-
нику рейтингу найвпливові-
ших не цікавитись політикою 
взагалі — навряд чи можливо. 
Принаймні у наш час і в на-
шій державі.

Іван ТКАЧУК,
директор Рівненського обласного 
центру зайнятості

У квітні Іван Ткачук впевнено переміг на до-
виборах до Рівненської обласної ради. Виборці 
Гощанського району довірили йому представля-
ти свої інтереси, пам’ятаючи багаторічну плід-
ну працю Івана Федоровича в районі і як керів-
ника сільгосппідприємства, і як представни-
ка Президента України та голови райдержад-
міністрації. А найголовніше — люди повірили 
не мітинговим гаслам, а конкретним справам і 
конструктивному підходу до вирішення наболі-
лих проблем простих людей, який сповідує Іван 
Ткачук. Робота депутата для нього — це знахо-
дження точок дотику з депутатами всіх рівнів і 
керівниками органів виконавчої влади для того, 
щоб крок за кроком вирішувати конкретні пи-
тання соціально-економічного розвитку округу. 
Серед вирішених питань — заміна вікон у Бугринському агротехнічному ліцеї, будівництво бі-
лощебеневих доріг у селах, встановлення котелень і облаштування теплих туалетів у сільських 
школах. Предмет нинішніх турбот народного обранця — будівництво школи в с.Горбаків. За 
підтримки голови облдержадміністрації Василя Берташа, у співпраці з народним депутатом 
Юрієм Благодирем та владою району вирішується питання виготовлення проектної докумен-
тації. Далі — слід було шукати кошти на будівництво, і якщо все буде гаразд, вдасться “вбити 
двох зайців”: школа звільнить приміщення, в якому розміщується нині, й мешканці семи сіл 
Горбаківської сільради отримають ще й дитсадок.

Інший бік повсякденних турбот Івана Ткачука — постійне вдосконалення роботи обласної 
служби зайнятості. Нині відомство переживає реорганізацію, і зміни стосуються не лише ви-
вісок, а й насамперед впровадження нових норм Закону України “Про зайнятість населення”. 
Як досвідчений керівник, який знає ситуацію зсередини, Іван Федорович бачить і “плюси”, 
і “мінуси” змін. З одного боку, позитивом є запровадження видачі ваучерів для проходження 
перенавчання людьми, старшими 45 років. З іншого — ускладнення механізму проведення 
оплачуваних громадських робіт та відміна дотацій для роботодавців. “Переконаний, що нега-
тивні сторони нового закону треба змінювати, а позитивні — і далі вдосконалювати”, – каже 
Іван Ткачук. Директор обласного центру зайнятості націлює колектив на те, щоб не сидіти і 
чекати роботодавця, а іти до нього і налагоджувати співпрацю в підготовці саме таких пра-
цівників, яких потребує ринок. Для цього постійно зміцнюється матеріально-технічна база 
Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, залучаєть-
ся техніка роботодавців, розвиваються нові напрями професійного навчання дорослих без-
посередньо в районах. Все — для того, аби людина, яка хоче працювати, отримала від держа-
ви максимальне в цьому сприяння.

Дає людям роботу 
і впевненість 
у завтрашньому дні

Вибір ОГО
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Юрій РОмАНеНКО, 
генеральний директор приватної 
фірми “Ю.Р.І.”

Юрій Романенко — успішний підприємець, 
досвідчений керівник та справедливий депу-
тат. Тільки завдяки наполегливій праці Юрій 
Іванович зміг пройти нелегкий шлях від во-
дія до генерального директора приватної фір-
ми “Ю.Р.І.”.

Це вже зараз Юрій Романенко відомий усім 
як підприємець, що любить активний відпо-
чинок, захоплюється полюванням, авіацією 
та має власний гелікоптер. На початку ж про-
фесійного шляху Юрія Івановича все було не 
так безхмарно. 

— Працювати я почав ще під час навчан-
ня, перша робота — водій автобази “Голов-
промтранспорт”. Далі — служба у повітряно-
десантних військах, — пригадує сторінки сво-
го життя Юрій Іванович. — Службу завершив 
у званні старшого сержанта. А після повер-
нення з армії продовжував працювати водієм 
на “КамАЗі”.

Юрій Романенко не боявся важкої праці й 
трудився, не покладаючи рук. 

— Коли інші ходили гуляти, я працював у 
дві зміни. Я добре пам’ятав своє дитинство… 
Родина, в якій я виріс, не була забезпеченою, 
тому я намагався зробити все, щоб забезпечи-
ти себе і ні від кого не залежати.

З юності головним захопленням пана Юрія 
став мотокрос. Згодом захоплення від лю-
бительського переросло у професійне. З ча-
сом Юрію Івановичу запропонували посаду 
тренера в обласному спортивному клубі, де 
він опанував напрям мотокросу та шосейно-
кільцевих перегонів. У спорті, звісно ж, не об-
ходилося без травм, ризику та розчарувань по-
разок. Але ще більше було моментів, коли сер-
це раділо від блискучих досягнень та перемог. 

Підопічні Юрія Романенка представляли 
область на  чемпіонатах України і входили до 
п’ятірки найкращих. З 1989 року Юрій Івано-
вич стає начальником команди — тренером із 
мотоспорту Спортивно-технічного спідвей-
ного клубу “Сигнал”, який, до слова, був три-
разовим чемпіоном Радянського Союзу. Далі 

пана Юрія призначають головним тренером 
із мотоспорту мотоклубу “Хімік”, а згодом він 
стає його директором. 

З 2002 року Юрій Іванович — генеральний 
директор приватної фірми “Ю.Р.І.”.

Працьовитий, розумний та мужній — та-
ким знають Юрія Романенка його колеги та 
друзі. Вмілий господар, який турбується не 
про політичні питання, а про реальні пробле-
ми рівнян — такий він як депутат Рівненської 
міської ради. А найголовніше — Юрій Івано-
вич, як ніхто, знає, що все в житті досягається 
важкими зусиллями та наполегливою працею. 

Олег ОСУХОВСЬКИЙ,
народний депутат України, голова 
Рівненської обласної організації ВО 
“Свобода”

На парламентських виборах у Рівному іс-
нує стійкий попит на “брендових” політиків 
національно-патріотичних поглядів із про-
тестною риторикою. З часу виборів до Вер-
ховної Ради першого скликання особли-
во тут нічого не змінилось. Свого часу цей 
тренд сповна використав покійний Василь 
Червоній, завівши до парламенту під пра-
порами спершу Руху, а згодом “Блоку Ві-
ктора Ющенка “Наша Україна” в 1998-му 
Павла Мовчана, а в 2002-му — Юрія Шир-
ка. Мовчан був і є киянином, Ширком ледь 
не в останній момент замінили тодішньо-
го директора “Азоту” Віктора Колесника, 
який перейшов у табір конкуруючого кан-
дидата. Виборців, які вірили Червонію, все 
це цікавило мало, якщо цікавило взагалі. Є 
партійний бренд, якому довіряють, є полі-
тик, який декларує погляди, адекватні цьо-
му бренду — в принципі, достатньо.

Від того Руху, який очолював Червоній, 
давно вже мало що залишилось. Сьогодні 
“національно-протестну” нішу плідно осво-
ює всеукраїнське об’єднання “Свобода”, і 
відчуття дежавю не полишає багатьох спо-
стерігачів за нинішнім політичним проце-
сом на Рівненщині. Саме тому, хоча у шта-
ті редакції “ОГО” немає провидців, напри-
кінці 2010-го статтю про рівненське полі-
тичне відкриття року на прізвище Осухов-
ський було озаглавлено “Майбутній нардеп 
від Рівного?”. Навіть колеги-журналісти під-
сміювались тоді з автора — оце, мовляв, за-
гнув. А у відповідь на інший прогноз — що 
“Регіони” на парламентських виборах-2012 
у Рівному зроблять ставку на Володимира 
Хомка — взагалі ледь не пальцем біля скро-
ні крутили. Минуло два роки, і час усе роз-
ставив на свої місця — підтвердились і полі-
тичний прагматизм “партії влади”, і стабіль-
ність протестного “електорального ядра” у 
Рівному. Формально незалежний, а фактич-
но провладний кандидат Володимир Хомко 
залишився мером, а “єдиний узгоджений” 
опозиціонер Олег Осуховський став нарде-

пом. Можна, звісно, дискутувати, хто при-
ніс би більше бюджетних грошей Рівному 
в кріслі обранця жителів місті у парламен-
ті — чинний мер, екс-губернатор чи “свобо-
дівець”. А сенс? Все одно кожен залишить-
ся при своїй думці. А передусім — опозицій-
но налаштований виборець. Цьогорічні квіт-
неві довибори в Рівному це лише підтверди-
ли — соратник Олега Осуховського Олексій 
Бучинський легко пройшов до облради. Як 
пишуть у коментарях на порталі OGO.ua — 
“Свободу не спинити”.

"Висот у житті можна досягти 
тільки наполегливою працею"

Вибір ОГО

“Найсмачніший” 
телеведучий
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Віктор МАТЧУК,
голова Рівненської 
облдержадміністрації у 
2006-2010 рр.

Політична кар'єра Вікто-
ра Матчука після звільнення з 
посади голови Рівненської обл-
держадміністрації розвиваєть-
ся своєрідними зигзагами. Іде з 
життя депутат від “Нашої Укра-
їни — Народної Самооборони” 
— і Матчук займає його місце в 
парламенті. (Що не кажіть, по-
трапити до Верховної Ради — це 
справді забіг на довгу дистан-
цію: про імовірність і навіть до-
цільність балотування Віктора 
Матчука до парламенту від Рів-
ного говорили ще в 2002-му). 
На місцевих виборах-2010 очо-
лює список “Нашої України” 
до Рівненської обласної ради 
і заявляє про намір стати її го-
ловою. Розповідає про те, що у 
Верховній Раді, за великим ра-
хунком, немає що робити — та-
кий собі курорт для політичних 
пенсіонерів або майданчик для 
дудіння в дудки і биття в бара-
бани. Але “Наша Україна” на-
бирає на місцевих виборах достатньо скромний результат, і Матчук повертається до парламен-
ту. Аж раптом улітку минулого року, за кілька місяців до виборів, складає з себе депутатські 
повноваження, пояснивши це тим, що до парламенту потрапив від “Нашої України”, а член-
ство в “Нашій Україні” припинив. Для української політики така принциповість, прямо ска-
жемо, дивна... На місце Матчука в парламент заходить брат іншого відомого рівнянина, Юрія 
Луценка, Сергій. Юрій Віталійович у цей час сидить у тюрмі. А Віктор Матчук за кілька міся-
ців... знову іде до Верховної Ради. Цього разу — за підтримки партії “УДАР”. Щоправда, про 
“УДАРність” Матчука рівняни дізнались дещо запізно. І хоча багато хто залюбки підтримав 
“НАШОГО” (згадайте бігборди) кандидата, вбачаючи в ньому оптимальний варіант, своєрід-
ну “золоту середину” — і знаємо давно, і не радикал, і не з “Регіонів” — цього всього для здо-
буття депутатського мандата не вистачило. На думку деяких спостерігачів, саме ця “золота се-
редина”, саме вміння тримати баланс Матчука якраз і підвело — мовляв, так, ця навичка цін-
на у бізнесі, але інколи шкідлива у політиці, коли потрібно чітко заявити виборцю, з ким ти. 
А вибори-2010 були на Рівненщині здебільшого “чорно-білими” — якщо не заглиблюватись 
у хащі Полісся, “добрі справи” загалом з тріском програвали статусу “єдиного узгодженого”.

Днями Віктора Матчука побачили у Рівному на зустрічах із Юрієм Луценком, брату якого 
він торік поступився місцем у парламенті. Тепер Матчук — член ініціативної групи громад-
ського руху “Третя Українська Республіка”, який створив екс-політв'язень. Хтось сумніваєть-
ся, що незабаром ми ще почуємо про Віктора Матчука-політика?

Пішов, щоб повернутися
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Володимир ПРОЦЮК,
заступник генерального 
директора  
ТзОВ "РЗВА-Електрик"

Володимир Процюк бук-
вально за декілька років прой-
шов шлях від економіста-
аналітика на ТзОВ "Дубноцуко-
рагро" до фінансового директо-
ра ТзОВ "РЗВА-Електрик". Ці-
леспрямований, наполегливий 
і відповідальний фахівець, він 
ніколи не зупиняється на до-
сягнутому. А, як каже народна 
мудрість, кому багато дано Бо-
гом — з того багато і запиту-
ють. З цього погляду — логічно, 
що енергійного топ-менеджера 
з часом “перекинули” на іншу, 
надзвичайно відповідальну ді-
лянку роботи: Володимир Про-
цюк зосередився на зовнішньо-
му захисті інтересів підприєм-
ства. Взаємодія з органами вла-
ди і банківськими установами, 
вирішення суперечок із подат-
ковими органами, відстоюван-
ня інтересів у прокуратурі і су-
дах — ось коло щоденних турбот 
Володимира Андрійовича, починаючи з 2009 року. А буквально тиждень тому на нього ще й 
поклали обов'язки директора з внутрішньої безпеки підприємства.

Наскільки вдало справляється з таким надзвичайним навантаженням Володимир Процюк, 
свідчить той факт, що на ТзОВ “РЗВА-Електрик” сьогодні працює 1200 людей, які регулярно 
отримують зарплату, більше того, працівникам тут купують квартири і надають безвідсоткові 
позики; підприємство знаходиться в трійці лідерів з виробництва високовольтної апаратури на 
ринку СНД, утримуючи 15% ринку; зрештою, “РЗВА-Електрик” нині на рівних конкурує на 
світовому ринку з такими промисловими гігантами, як Siemens та АBB. Більше того, у рівнян 
є й такі розробки, які випереджають думку інженерів вищезгаданих світових лідерів. За окре-
мими категоріями високовольтної апаратури саме рівненський завод сьогодні є першим у світі!

Попри те, що впродовж останніх років Володимир Процюк займався переважно зовніш-
ньою безпекою підприємства, його репутація досвідченого фінансиста продовжує працювати 
на нього: паралельно з основною роботою, цей надзвичайно працездатний чоловік встиг по-
працювати фінансовим директором організації, яка займалась будівництвом терміналу “D” у 
столичному аеропорті “Бориспіль”, і фінансовим контролером одного з кандидатів на вибо-
рах мера Одеси. Професіонали — вони ж бо потрібні скрізь і завжди.

Фінансовий експерт 
високого класу

Олександр Нестерук
член ВО 
"Батьківщина", 
депутат міської ради, 
меценат 

За цілеспрямованість та на-
полегливість Олександра Пе-
тровича вважають одним із 
найвпливовіших депутатів Рів-
ненщини. Він відомий як при-
бічник спорту і здорового спо-
собу життя та щирий меценат. 
Олександр Нестерук — непе-
ресічна особистість, яка живе 
життям рівнян та не цураєть-
ся допомагати тим, хто цього 
потребує.  

Політичну кар’єру Олек-
сандр Нестерук розпочав 2001 
року. З 2005 року Олександр 
Петрович являється членом ВО 
"Батьківщина", а з 2006 року 
був обраний до Рівненської 
міської ради. Він увійшов до 
освітянської комісії, опікується 
розвитком дитячо-юнацького 
й дорослого спорту на Рів-
ненщині.

"Спорт на Рівненщині" 
з-поміж інших колег-депутатів 
частіше асоціюється з пріз-
вищем Нестерук. Свого часу 
Олександр Петрович займав-
ся важкою атлетикою та бок-
сом. Як спортсмен, він розуміє 
важливість підтримки та допо-
моги, а інколи навіть скеруван-
ня у питаннях фізичного роз-
витку молоді нашого міста та 
області. До приладу, нещодав-
но за  його організації та під-
тримки у Рівному відбувся чер-
говий етап Кубка стронгменів 
України. Змагання проходи-
ли під егідою Василя Вірастю-
ка, найсильнішої людини пла-
нети 2004 року. Турнір відбув-

ся на досить високому рівні, 
було представлено 38 спортс-
менів із 20 регіонів України, у 
тому числі брали участь і троє 
рівненських спортсменів. До 
речі, цей кубок був приуроче-
ний до дня 730-річчя Рівного. 
Олександр Нестерук пишається 
цими змаганнями, адже старту-
вав кубок України саме у Рів-
ному, причому у нашому місті 
він відбувається вже вдруге. 
Погодьтеся, не кожен день Рів-
не відвідує така значна кіль-
кість видатних спортсменів. У 
вдячність за пророблену робо-
ту Василь Вірастюк нагородив 
мецената подякою від Федера-
ції стронгменів України.

Ще одна подія 2013 року — 
це Кубок майбутніх чемпіонів 
з футболу, що проводився вже 
вп’яте. До речі, наразі готуєть-
ся глянцевий журнал, присвя-
чений п’ятиріччю турніру. Ме-
ценат сподівається, що до по-
чатку наступного Кубка май-
бутніх чемпіонів журнал по-
бачить світ. Усі директори рів-
ненських шкіл отримають з рук 
Олександра Нестерука по при-
мірнику футбольного видання.   

Допоміг депутат провести й 
9-й міжнародний турнір з ху-
дожньої гімнастики, де участь 
брали спортсменки у віковій 
категорії від чотирьох і до сім-
надцяти років з Польщі, Росії 
та багатьох українських міст. 
Загалом, до Рівного завітали 
понад 200 гімнасток, а змаган-
ня стали одними з найвидо-
вищніших.

Нещодавно Олександр Не-
стерук взяв участь у спортив-
ному проекті "Спорт. Time — 
час здорового успіху!"

Олександр Петрович на по-
чатку цього року взяв під опі-

ку фонтан в парку "Хіміків", що 
на Ювілейному. 

— Спільно з однопартій-
цями ми впорядкували те, що 
залишилося від попередньо-
го фонтану, розчистили те бо-
лото. Гуртом  відкачали воду, 
вивезли сміття і передали уже 
почату справу в руки міського 
голови Рівного, — підсумував 
зроблене Олександр Нестерук. 

Сьогодні пан Олександр ви-
вчає англійську на мовних кур-
сах та цікавиться політоло-
гією. Полюбляє літню рибо-
ловлю. Але більшість вільного 
часу проводить з сім’єю. Разом 
з дружиною виховують двох 
синів. Старший Олександр за-
раз працює у США, а менший 
Євген навчається у 10-му кла-
сі у Рівному. 

Меценат наголошує, що ба-
жання втілювати в життя про-
екти з благоустрою та розви-
тку інфраструктури Рівного у 
нього ніколи не зникає. Ро-
бота була б набагато легшою, 
якби його ініціативам сприяли 
міська влада в загальному, та 
керівники профільних рівнен-
ських міських управлінь зокре-
ма. Олександр Петрович наго-
лошує, що поки у нього будуть 
сили, він працюватиме на бла-
го свого рідного Рівного!

Непересічна особистість, 
яка живе життям рівнян Ігор ПАСІЧНИК,

ректор Національного 
університету “Острозька 
академія”

Напередодні виходу цього номера 
“ОГО” в Острозькій академії встано-
вили вже другий за останні роки рекорд 
України — найбільш масове виконання 
творів Тараса Шевченка.  2100 учасни-
ків прочитали безсмертні вірші Велико-
го Кобзаря. Двома роками раніше в ака-
демії встановили інший рекорд Укра-
їни — найбільше письмове вшануван-
ня української пісні. Тепер Ігор Пасіч-
ник не проти, щоб Острозька академія 
і до Книги рекордів Гіннеса потрапила. 

Втім, унікального в стінах академії 
і без того вистачає. Настільки стрімке 
відродження вишу в незалежній Укра-
їні — нині закладові не більше років, 
ніж його середньостатистичному сту-
дентові, 19 — само по собі виглядає 
дивом. Те, що глибокі знання тут праг-
нуть поєднувати з прищепленням ви-
сокої духовності — також. Здавалося б, 
плати гроші — і отримуй диплом, хіба 
не така “виховна концепція” лежить 
нині в основі діяльності багатьох ви-
шів? А в Острозькій академії прагнуть 
підготувати молоду людину не про-
сто освічену, а й моральну. І поступи-
ти туди та вивчитись можна без хаба-
рів. За це, звісно, до Книги рекордів 
Гіннеса не включать. Але люди це зна-
ють і цінують. Острозька академія — це 
насамперед висока репутація. І те, що 
Ігор Пасічник стабільно присутній у 
рейтингу найвпливовіших людей Рів-
ненщини — ще раз засвідчує вагу за-
кладу в житті і нашого регіону, і держа-
ви в цілому.

...Торік Ігоря Пасічника знову пе-
репризначили ректором Острозької 
академії — цього разу до 19 січня 2019 
року. А очолив Ігор Пасічник універ-
ситет, який відроджували у буквально-
му значенні слова з руїн, — у 1994-му. 
Між цими двома датами — чверть сто-
ліття. Ще один рекорд.

Ректор-рекордсмен
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Для того, щоб досягати цілей, занадто 
мало володіти тільки розумом. Треба 
мати ще енергію, реальний інтерес, 
чистоту думки й почуття обов’язку. 
Досягати цілей — важка робота, яка 
потребує невтомної роботи, інколи без 
вихідних та відпочинку. Нещодавно 
познайомилася саме з такою активною, 
розумною жінкою, яка таки змогла дійти 
до поставлених цілей. Це Іванна Смачило 
— адвокат, голова Третейського 
суду при Асоціації “Правовий захист 
національного бізнесу”, та ще й власниця 
кав’ярні “Calamarius”. Як їй вдається 
поєднувати такі досить різні галузі — ми 
зараз дізнаємося!

— Пані Іванно, чому ви вирішили піти в ад-
вокатуру? Що було поштовхом?

— Серед професій, які можуть обирати 
люди зі спеціальністю “Правознавство”, про-
фесія адвоката є однією з найбільш незалеж-
них у нашій державі. Жодних підпорядку-
вань та ієрархій. А для мене вона є ще й дуже 
відповідальною та благородною, адже осно-
вне наше покликання — це захист. Крім того, 
професія адвоката змушує мати широкий 
спектр знань у всіх галузях. Це цікаво.

У кав’ярні "Calamarius" рівнян 
навчають пити каву правильно 

— Пані Іванно, адвокатська діяльність, це 
не єдина сфера ваших занять, ви ще маєте свою 
кав’ярню “Calamarius”, яка користується попу-
лярністю в Рівному. Чому саме кав’ярня, а не пі-
церія, чи ще якісь заклад?

— До адвоката за правовою допомогою 
з радісними новинами не приходять. Крім 
того, як правило, адвокат перекладає на свої 
плечі проблеми клієнта і працює над їх вирі-
шенням. Є справи, які супроводжуються зна-
чним негативом.

Кав’ярня — інша річ. Для мене це суціль-
ний позитив. Задумайтесь, що майже 70% до-
рослого населення світу розпочинає свій день 
з кави, а за об’ємами продажу — вона займає 
друге місце після нафти.

Місія кав’ярні “Calamarius” — навчити рів-
нян пити каву правильно і правильну. Куль-
тура пиття кави в Рівному лише починаєть-

ся, і починаємо її ми. Без перебільшення в 
кав’ярні найкраща кавомашина у світі, най-
якісніша свіжообсмажена арабіка в Україні, і 
що не менш важливо — беззаперечне дотри-
мання технології приготування кави профе-
сійними баріста.

— Можливо, відкриєте нашим читачам хоча 
б маленьку таємницю приготування справжньої 
смачної кави?..

— Тонка річ — щоб зварити еспресо, яке 
дійсно розкриє зерно, і при тому буде корис-
ним завдяки ефірним маслам, потрібна вода 
температурою 95° під тиском 9 бар, що про-
ходить через шар спресованої меленої кави 
протягом 25-30 секунд. За цей час пропус-
кається 30 мл води. І якщо це не 25-30 се-
кунд — зерно або недовариться, або перева-
риться, і якщо більше як 30 мл води — тоді 
крім ефірних масел та кофеїну ви отримає-
те в чашці добрячу дозу шкідливих дубиль-
них речовин. На жаль, правильну техноло-
гію приготування еспресо у інших кав’ярнях 
Рівного не застосовують, а більшість навіть 
про неї не знають.

— Атмосфера в “Calamarius” дуже своєрід-
на, можна сказати, навіть надихаюча. Ви самі 
створювали дизайн?

— Над усім, що стосується кав’ярні, ми 
працювали разом з чоловіком Андрієм з вели-
ким захопленням та натхненням. Надіюсь, що 
вкладену нами любов та увагу до найменших 
дрібниць відчувають і відвідувачі кав’ярні.

...Попрощавшись з Іванною Смачи-
ло, вийшовши надвір із затишної кав’ярні 
“Calamarius”, йшла і думала: у нашому житті 
можливо все, головне — вірити та працювати 
над цим! Можливо ж надскладну роботу ад-
воката поєднувати з натхненною роботою зі 
створення кав’ярні! Принаймні пані Іванна 
довела саме це. Отож, Мрійте та Дійте!

Наталія КУЛІНІЧ

— За той період, що ви займаєтеся адвокат-
ською діяльністю, напевно траплялося чима-
ло цікавих та оригінальних справ. Яка вам най-
більше запам’яталася?

— Ви знаєте, не хотіла б вдаватися у дета-
лі конкретних справ — ніколи про них не роз-
повідаю. Переконана, що це правило має бути 
у кожного юриста на першому місці. Недар-
ма особу, що звертається за правовою допомо-
гою, при веденні справи ще називають дові-
рителем. Потрібно бути свідомим і адвокату, і 
клієнту про надважливе значення довіри саме 
до адвоката, тому що повноваження в остан-
нього зазвичай є досить об’ємними.

— Що ви можете порадити молодим 
адвокатам-початківцям, без такого значного 
досвіду роботи, як у вас?

— Завжди складно те, чого не знаєш, але 
легко те, що знаєш. Тому ці категорії є від-
носними. Завжди треба докладати максимум 
зусиль і пам’ятати про кредит довіри клієн-
та до адвоката. При тому, що адвокат не може 
давати стовідсоткових гарантій про резуль-
тати справи, бо, по-перше, це непрофесій-
но, по-друге, у більшості справ є інша сторо-
на спору, яка має аргументи, що можуть бути 
невідомими до певного часу, та й законодавча 
система в державі є нестабільною.

Тарас Петриненко: Залишаюсь “останнім із могікан”
Пісні Тараса Петриненка відомі багатьом поколінням 
українців, та й по всьому світі відомими є такі його 
хіти “Пісня про пісню”, “Господи помилуй нас”. А 
пісня “Україна” давно вважається неофіційним гімном 
України. 4 жовтня народний артист України виступить 
у Рівненському академічному українському музично-
драматичному театрі з новою концертною програмою 
“Останній із могікан”.

— Пане Тарасе, чому саме таку назву Ви обрали для своєї 
концертної програми?

Ця назва не є випадковою, адже ми справді живемо у ци-
нічний час, коли важко залишитися тим, ким ти є. Багато лю-
дей втрачають свої основи, я ж — намагюся стійко дотримува-
тися своїх принципів. Саме тому так і назвав свою концертну 

програму — “Останній із могікан”. Крім того, одна з моїх ста-
рих пісень мала таку ж назву.

— Які пісні можна буде почути рівнянам 4 жовтня: переваж-
но вже відомі хіти чи й новинки будуть?

Глядачі почують і старі хіти, від перших моїх музичних 
кроків і до нових пісень, які було створено та записано не-
щодавно.

— Відомо, що Ви, пане Тарасе, не тільки композитор та спі-
вак, а ще й поет. Плануєте зачитати свої вірші під час концерт-
ної програми?

Особливістю моїх концертів є не просто можливість пока-
зати свою творчість, а й поспілкуватися з глядачами. Я спо-
діваюся, що все пройде у теплій атмосфері дружнього спіл-
кування. А щодо віршів, то, звісно ж, зачитаю кілька з них.

— Програму “Останній із могікан” ви вже презентували в ба-

гатьох містах. Планується якийсь підсумковий концерт?
Ми вже виступали в багатьох містах України. Приємно те, 

що багато хто запрошує нас завітати та виступити знову. Під-
сумковий концерт цього ювілейного року відбудеться 5 лис-
топада у Києві. А у новому році, сподіваюся, будуть нові га-
стролі вже з новою програмою.

— Цього року Ви відзначили своє 60-річчя, тому й вирішили 
активними гастролями відзначити ювілейний рік? Альбом новий 
плануєте випустити?

Так, новий альбом плануємо випустити на кінець року, аль-
бом з нагоди 60-річчя. Він стає своєрідним підсумком цього 
великого концертного туру. Альбом готується, лишилися тіль-
ки невеликі дрібнички, але впевнений, що все вийде гарно.

Ольга ДАНИЛЮК
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“ОГО” №38 (1418) 2 жовтня 2013 року 18 активно
"Бізнес-ліга "ОГО" з міні-футболу: 
"Рівнегаз" тримає лідерство

ІЗ ДНЕМ ЗАСНУВАННЯ

2 жовтня Газета "ОГО" — 21 рік
3 жовтня  ТОВ "Адена" — 11 років 
8 жовтня  ТОВ "БНН" — 20 років
 ПП "Будхімторг" — 9 років
 Кафе "Гостинна хата" — 3 роки

СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

2 жовтня ЛАЗУТКО Василь Іванович, начальник Управління 
МВС України в Рівненській області

3 жовтня ПОСТОЛОВСЬКИЙ Руслан Михайлович, 
ректор Рівненського державного гуманітарного 
університету

5 жовтня НИКІТЮК Мирослава Володимирівна, директор 
гуртовні квітів "Рівне Флора" 

 ГУСАК Наталія Миколаївна, директор ТА 
"Сонячний берег"

6 жовтня ШКУРКО Юлія Володимирівна, директор сервіс-
служби "Попелюшка"

8 жовтня ШЕВЧУК Руслан Степанович, ПП

ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА

2 жовтня День уролога
 Міжнародний день соціального педагога
5 жовтня Всесвітній день вчителя
 День працівників карного розшуку
6 жовтня День працівників освіти
7 жовтня Всесвітній день архітектора
 Міжнародний день лікаря
8 жовтня День юриста України

Шановні читачі! Якщо у рубриці "ОГО вітає" надруковані 
недостовірні дані, або ж ви хочете бачити у ній свою фірму 
або її керівника, просимо телефонувати 62-04-43 або (050) 

375-65-33.

Команди "Бізнес-ліги "ОГО" 
провели матчі третього й четвертого 
турів. Без поразок продовжує 
крокувати "Рівнегаз", а ось команду 
"ОГО", поки що, продовжують 
супроводжувати невдачі.

Чи не найголовніший підсумок пер-
ших чотирьох турів – переконливе лі-
дерство команди "Рівнегаз". Перед грою 
у четвертому турі з сусідом по турнірній 
таблиці "Комфорт-Сервісом" команди 
розділяли усього 2 очки, й за умов по-
разки "Комфорт" міг би потіснити "га-
зовиків" з першого місця. Проте бій лі-

дерів, незважаючи на три пропущені 
м'ячі, виграв "Рівнегаз" (5:3) й зміцнив 
свої позиції.

Трохи не вистачає фарту команді 
"ОГО" – у матчі з "Кварталом" у друго-
му таймі, за нічийного рахунку 3:3, "жур-
налісти" намагалися таки вирвати пере-
могу, атакували, проте м'яч у ворота "не 
ліз". Однак, як часто буває, "не забиваєш 
ти – забивають тобі". "Квартал" двічі ско-
ристався помилками в обороні "ОГО". До 
завершення гри "журналісти" відіграли 
лише один м'яч – поразка 4:5. У четвер-
тому ж турі "ОГО" із рахунком 6:12 посту-
пилася "Агроресурсу".

Результати усіх матчів 3-го туру:
"Рівне-112" - "ERVE.UA" - 6:0
"Рівнегаз" - "Агроресурс" - 8:5
"Легіон" - "Комфорт-сервіс" - 4:6
"ОГО" - "Квартал" - 4:5
"Альянс" - "СБУ" - 6:1
"OVB" - "Північ-Центр Лтд" - 7:4
"Епіцентр" - "Тріумф" - 1:2
РЗВА – вихідний

Результати усіх матчів 4-го туру:
"Комфорт-сервіс" - "Рівнегаз" - 3:5
"Тріумф" - "Рівне-112" - 3:6
"РЗВА" - "Альянс" - 2:6
"ОГО" - "Агроресурс" - 6:12
"СБУ" - "OVB" - 1:3
"Епіцентр" - "Квартал" - 4:1
"Північ-Центр Лтд" - "Легіон" - 6:1
"ERVE.UA" – вихідний

Турнірна таблиця після 4-го туру:
1. "Рівнегаз" – 12
2. "Альянс" - 10
3. "Рівне-112" - 9
4. "Комфорт-сервіс" - 7
5-8. "Квартал" - 6
5-8. "OVB" - 6
5-8. "Агроресурс" - 6
5-8. "Епіцентр" - 6
9. "Тріумф" - 4
10-12. "СБУ" - 3
10-12. "РЗВА" – 3
10-12. "Північ-Центр Лтд" - 3
13. "ОГО" - 2
15. "ERVE.UA" - 1
15. "Легіон" - 0

Матчі 5-го й 6-го турів відбудуться у на-
ступну суботу та неділю, 5-6 жовтня.

Олександр МЕЛЬНИЧУК

реклама






