Довідка про культурне життя Рівненської області
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2020 р.
Загальні питання
4 жовтня – прем’єра проекту екскурсія-подорож «Музика в замках»
відбулася в Тараканівському форті та Національному історико-меморіальному
заповіднику «Поле Берестецької битви».
5 жовтня – Культурно-археологічний центр «Пересопниця» адаптували
для туристів з інвалідністю в межах проєкту «Культурні продукти Рівненщини
без обмежень». Тут для людей з інвалідністю позначили сходові маршрути,
створили тактильну карту-схему території та схему-план приміщення. Також
контрастні таблички підписали спеціальним шрифтом Брайля та позначили
місця паркування для людей на візках. Крім того, планується проведення
семінарів, тренінгів та наставницьких сесій для провайдерів культурних послуг.
Також для екскурсоводів проведуть відеоуроки з основ української жестової
мови.
14 жовтня в урочищі Гутвин Костопільського району відбувся обласний
фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!», приурочений 78-ій річниці
утворення Української Повстанської Армії, Дню Українського козацтва та Дню
захисника України.
18 жовтня – рівняни долучилися до всеукраїнського проєкту «Озеленення
України 2020», з метою встановлення українського рекорду – висадження 1 000
000 дерев за добу.
Театрально концертне життя
Рівненська обласна філармонія
1 жовтня - відбулося урочисте відкриття 81-го концертного сезону
Рівненської обласної філармонії. Родзинкою вечора став виступ скрипалявіртуоза Заслуженого артиста України Назарія Пилатюка. В концерті брали
участь: Заслужений артист України Назарій Пилатюк, Катерина Назаренко
лауреат міжнародних конкурсів (м.Львів, скрипка), академічний камерний
оркестр філармонії, диригент Юрій Скрипник.
4 жовтня – прем’єра проекту екскурсія-подорож «Музика в замках»
відбулася в Тараканівському форті та Національному історико-меморіальному
заповіднику «Поле Берестецької битви», за участі артистів обласної філармонії.
11 жовтня - музична казка «Івасик Телесик».
15 жовтня - в залі камерної та органної музики обласної філармонії
відбувся концерт «Осінні фантазії» за участі Петра Сухоцького (орган, м. Луцьк).
18 жовтня - подорож-екскурсія Культурно-археологічним центром
«Пересопниця» та романтичним «Тунелем кохання» із феєричним концертом
академічного камерного оркестру РОФ.
25 жовтня - Оркестрове шоу «Симфорок». В концерті беруть участь: Ігор
Мацелюх (м. Львів, саксофон), Олена Мацелюх (орган), Ірина Козачук

(фортепіано), академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії,
диригент Сергій Лихоманенко ( м.Київ).
30 жовтня – «Фортепіанна класика». В концерті беруть участь: Денис
Яворський (м.Київ, фортепіано), академічний камерний оркестр, диригент Юрій
Скрипник.
КЗ «Міський Будинок культури»
1 жовтня – «Сердечні зустрічі» людей щасливого віку: МБК відкрив
жовтень концертом для старшого покоління. Гарний настрій протягом вечора
створювали артисти Будинку культури хори «Лукаш», «Верес», «Фантазія»,
«Кольорові ноти», «Патріот», ансамбль «Етика», ТО «Полісяночка»,
«Полісянка». Свої пісні дарували вокалісти Іванна Місюк, Раїса Цапун, тріо
«Лісова пісня», Людмила Скрипка, Тетяна Бенедюк, гурти «Цвіт папороті» та
«Любисток». Провела захід Тетяна Віннік.
14 жовтня - МБК запланував тижневий концертний марафон, який
розпочне Заслужений ансамбль танцю України «Полісянка». Найвідоміший
народний хореографічний колектив області під керівництвом Олексія Левашова.
14 жовтня – «Фотовернісажу на Покрову» – 15 років! «Фотовернісаж на
Покрову» – це 15 років неймовірних історій фотографічних знайомств,
спілкувань, виставок, пленерів, мандрівок!.. Географія учасників з понад 70 країн
світу, об’єднаних любов’ю до спільної художньої справи.
15 жовтня – концертна програма «Легенди осені», за участі зразкового
ансамблю сучасного танцю «Етика». Гостя Тетяна Батейко.
19 жовтня – концертна програма «Мелодії твоєї мрії», за участі: зразкового
естрадного хору «Кольорові ноти» (керівник Світлана Малько), танцювальних
ансамблів «Dance Time», «Ритм» та студії сучасної хореографії «Інтенс».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
11 жовтня - святкова презентація книги Sanko Yuliia «Історія однієї душі».
Вечір присвячено пам’яті Тимофія Санька. На заході відбулося: представлення
книги «Історія однієї Душі» Юлії Санько, християнського благодійного фонду
«Усмішка Тимоші» та будівництва Християнського центру медичної допомоги і
опіки дітям з лейкемією імені Тимофія Санька.
17 жовтня - відбувся мистецький конкурс хореографічного мистецтва
«Золотий вінець Терпсихори».
Рівненський академічний український музично-драматичний театр
10, 17, 24 жовтня – екскурсії в закулісся Рівненського академічного
українського музично-драматичного театру з його директором Володимиром
Петрівим.
Рівненський академічний обласний театр ляльок

21 жовтня – в рамках проекту «Подаруй світло» у Рівному підсвітили
Рівненський академічний обласний театр ляльок. Урочисте дійство розпочалося
Етюдом «Пробудження». У ньому взяли участь Сонька-Дрімка та казкові
персонажі з ліхтариком.
Музейна справа
Рівненський обласний краєзнавчий музей
02 жовтня відбулася наукова онлайн конференція «Давня та середньовічна
історія Волині».
05 жовтня відбулась презентація нового фірмового стилю та системи
візуальної ідентифікації Музею та його Благодійного фонду, розроблених
творчою командою київського дизайнерського ВНЗ під керівництвом викладача
Олексія Штрамило та його студенткою-випускницею Катериною Савчук.
07 жовтня відбулась презентація другої частини двотомника «Здолбунів»
Володимира Остапука. Книга присвячена життю м. Здолбунова під час
перебування Західної Волині у складі Другої Речі Посполитої в 1920-1939 роках.
12 жовтня, напередодні Дня захисника України в обласному краєзнавчому
музеї запрацювала виставка «Проти Голіафа». Експозиція виставки розповідає
про вибір та рішення восьми осіб, які мали вплив на історію українського
визвольного руху, а саме Степана Бандери, Романа Шухевича, Василя Галаса,
Василя Кука, Євгена Грицяка, Катерини Зарицької, Ірини Тимочко-Камінської
та Іллі Оберишина.
13 жовтня - відбулося відкриття виставки «Талант із Божою іскрою», до
40-річчя творчості та 65-річчя від Дня народження художника-іконописця
Олександра Лаворика.
15 жовтня – відбулося відкриття виставки «(Не) паперовий солдат» до 115річчя з Дня народження Ніла Хасевича.
28 жовтня відбувся інформаційний захід, присвячений річниці вигнання
нацистських окупантів з України. Науковцями відділу нової та новітньої історії
було представлено для показу виставку «Українська Друга світова». Виставка
створена Українським інститутом національної пам'яті та доповнена
матеріалами із фондів музею. Вона репрезентує український вимір цього
світового конфлікту.
Бібліотечна справа
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
1 жовтня – творча зустрічі з письменником Олександром Євтушком. Мова
йшла про історію написання нового роману «Чорний солдатик», про роботу над
проектом по озвученню книги «Пиво з абрикосів» а також про участь у 19-му
Міжнародному літературно-мистецькому фестивалі «Лісова пісня», який
нещодавно відбувся у Луцьку-Ковелі-Колодяжному.

4 жовтня відбулася тематична зустріч еко-клубу «Молодь за екологію».
Учасники заходу ознайомлювались із принципами Орхуської конвенції та
Конвенції Еспо.
4 жовтня - відбулася презентація книги письменника та журналіста Івана
Ольховського «Бульбівці». Книга «Бульбівці» – це результат кількарічних
пошуків та опрацювань сотень кримінальних і агентурних справ Державного
архіву СБУ та архівів її управлінь у Житомирі, Рівному, Тернополі, державних
архівів Рівненської, Львівської областей, десятків справ інших архівних установ,
а також свідчень очевидців подій, наукової, краєзнавчої, мемуарної літератури
та маловідомих газетних публікацій. У виданні вказані прізвища майже 1100
учасників українського підпілля та армії УПА «Поліська Січ», які вели боротьбу
у роки Другої світової війни.
6 жовтня - відбулася презентація фотовиставки «Сильні духом. Мами».
Героїнями світлин стали 12 мам з різних куточків України, які втратили синів на
війні, але жінки знайшли сили жити далі, стали підтримкою та прикладом для
інших, займають активну громадянську позицію.
7 жовтня - відкриття виставки художнього текстилю «Спіраль часу. Іванна
Токар. 25 років педагогічної діяльності».
8 жовтня – у літературній студії «Погорина» відбулася зустріч із
рівненськими письменницями Оленою Медведєвою та Валентиною Люліч.
Письменниці представили нові дитячі книги. Олена Медведєва розповіла про
створення акварельної анімації за книгою «Крамниця часу», пісочної анімації
«Відчинені вікна» та мультиплікаційної анімації з пластиліну «Кольорові
равлики».
11 жовтня - лекція-практикум «Живи тут і зараз» з циклу «Медитація або
наука щастя». Спікер: Сергій Маркович-Загориньський.
11 жовтня - відбулася тематична зустріч еко-клубу «Молодь за екологію».
Учасники заходу мали нагоду послухати лекторів Спілки веганів Рівного, які
обговорювали такі актуальні теми, як «Філософія руху «нульвідходів», або як
соціальна свідомість змінює світ», «Любов і її роль у нашому житті», «Здоров'я і
фізіологія», «Чому мотивації насправді не існує?»
11 жовтня - відбулася творча зустріч із заслуженим діячем мистецтв
України, хоровим диригентом, педагогом Галиною Івченко, з нагоди: 35-річчя
педагогічної діяльності, 30-річчя заснування камерного хору «Покрова», 15річчя хору «Лукаш» Рівненського міського будинку культури.
11 жовтня - з нагоди Дня Українського козацтва та Дня захисника України
відбувся тематичний вечір «Ми щит і меч твій, Україно!», за участі настоятеля
Пересопницького монастиря архімандрита Григорія та хору «Надвечір’я»
Рівненського територіального центру соціального обслуговування.
12 жовтня - майстер-класі по виготовленню об’ємної листівки-сорочки до
Дня захисника Вітчизни, який відбувся в рамках реалізації проекту «Бібліотека
– інклюзивний простір для молоді»
13 жовтня - тематична зустріч «Шлях до здоров’я». Практичний
нутриціолог Ольга Всеволодівна Джус познайомила присутніх із новим
напрямком науки – нутриціологією, що включає інформацію про їжу, продукти
харчування та їх склад, їхню взаємодію і здоров’я людини.
15 жовтня - майстер-клас «Фенечки зі стрічок».

18 жовтня – тематична зустріч для поціновувачів вишуканих парфумів з
колекціонеркою рідкісних ароматів Русланою Мартинюк та перегляд культовий
фільм Мартіна Бреста «Запах жінки».
18 жовтня - майстер-клас з бісероплетіння. Тема: «Ланцюжок «Зигзаг».
18 жовтня - зустріч з Віталієм Запекою – полтавським письменником,
фотохудожником, добровольцем, бійцем батальйону «Полтава» (позивний
«Спілберг»). Він презентував воєнно-сатиричний роман «Герої, херої та не
дуже» та антивоєнний роман «Цуцик».
18 жовтня - відбулась арт-party «Кінодебюти: найкраще з Marvel» за участі
«Аніме клубу». Під час зустрічі говорили про найкасовіші стрічки вигаданого
кіновсесвіту «Marvel», до якого входить серія супергеройських фільмів,
заснована на коміксах компанії Marvel і розроблена компанією Marvel Studios.
18 жовтня відбувся тематичний захід, присвячений 125-річчю від часу
освячення Свято-Воскресенського собору у Рівному у 1895 році. Під час заходу
відбувся перегляд фільму Олексія Бухала «Свято-Воскресенський собор» та
огляд книжкової виставки «Духовний оберіг Рівного».
18 жовтня - відбувся тематичний захід «Мистецтво в родині театралів
Лозовських», де йшла мова про династію акторів Рівненського академічного
музично-драматичного театру.
19 жовтня - «Знайомство із електрикою» – майстер-клас для учнів
шкільного віку.
21 жовтня - свято «Золота осінь» для молоді ГО «Спілка інвалідів з
дитинства «Передзвін».
22 жовтня відбулася зустріч-бесіда із фахівцями Рівненського місцевого
центру з надання безоплатної правової допомоги на тему: «Земельна реформа: як
діятиме ринок землі в Україні».
22 жовтня відбулась онлайн конференція, на якій представили книгу
Миколи Мачківського «Древо триєдине». Презентацію проводив Хмельницький
обласний літературний музей.
23 жовтня - у рамках правопросвітницького клубу «Феміда» відбулася
зустріч-бесіда з фахівцями Рівненського місцевого центру з надання безоплатної
правової допомоги на тему: «Земельна реформа: як діятиме ринок землі в
Україні».
24 жовтня - тематичний захід «Життя в ім’я милосердя та жертовності: до
120-річчя від дня народження Харитини Кононенко» – відомої української
громадської діячки, журналістки та письменниці.
28 жовтня – відеоконференція «Електронні сервіси податкової служби» за
участі Галини Крат – головного державного інспектора головного управління
Державної податкової служби України у Рівненській області.
Рівненська обласна бібліотека для молоді
01 жовтня відбувся кіно-екшн «В свободі наша сутність» за участю актора
обласного академічного українського музично-драматичного театру Станіслава
Лозовського, учасника українсько-американського проєкту «Захар Беркут» (до
Дня українського кіно).

04 жовтня відбувся перегляд фільму «Дике поле». Фестиваль «Нове
українське кіно» проводить компанія Артхаус Трафік за підтримки Державного
агентства України з питань кіно.
07 жовтня відбувся перформанс-діалог з письменницею Тетяною
Сладковською (літературний псевдонім Тата Рівна) на тему сучасної соціальної
поезії «Соціальна поезія: нутро сучасності чи високе слово».
07 жовтня у рамках школи раннього розвитку «Мамине сонечко» було
проведено чергове заняття приурочене до Міжнародного дня музики.
07 жовтня за участі Salsa Club Rivne було проведено танцювальний
майстерклас із досвідченими танцюристами, учасниками багатьох фестивалів
Олегом та Світланою Фещук.
09 жовтня - засідання творчої майстерні «Арт-простір» (для батьків, які
виховують дітей з інвалідністю).
09 жовтня - заняття у школі раннього розвитку «Мамине сонечко».
Основною темою було створення їжака з шишки.
12 жовтня - заняття у творчій майстерні «Арт-простір» (для батьків, які
виховують дітей з інвалідністю) та психологічній студії «Сходинки взаємин».
12жовтня - До Дня захисника України, година мужності «Воїни миру» за
участі учасників бойових дій. Зокрема, Пашкевича Олександра (позивний
«Ураган», бійця батальйону «Нічні тіні»).
13 жовтня відбувся історичний екскурс «Сила нескорених» (до Дня
захисника України) спільно з Рівненським осередком всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Національний Альянс».
15 жовтня - Музична імпресія «Тенор на всі часи», захід присвячений
пам’яті Лучано Паваротті.
15 жовтня - зустріч-бесіда з рівненським практичним дитячим психологом
Єлизаветою Ларенковою на тему: «Що потрібно знати батькам про психічний
розвиток дитини в період раннього дитинства?»
15 жовтня у школі раннього розвитку «Мамине сонечко» відбулося заняття
з малювання «плямографією ».
16 жовтня в рамках школи майстерності «Бібліопрофі» відбулася онлайндоповідь «Організація і створення молодіжних центрів в Україні. Досвід м.
Вінниця».
22 жовтня – поетичний вечір «У дзеркалі слова Бориса Олійника», до 85річчя з дня народження українського поета, перекладача, політика.
22 жовтня – онлайн-доповідь в Школі майстерності «Бібліопрофі»:
«Х`ютагогіка: методичні поради» для працівників бібліотеки.
22 жовтня у рамках школи раннього розвитку «Мамине сонечко»
проведено чергове заняття, спрямоване на розвиток творчості та дрібної
моторики «Сова-розумниця».
Рівненська обласна бібліотека для дітей
07 жовтня - літературний сніданок за книгою Олега Чаклуна
«Коротунчик».
08 жовтня - в рамках творчих студій «Кольорові намистинки» відбувся
ярмарок творчих ідей «Кольори осінні сплелись у павутиння.

23 жовтня у підлітковому клубі «БібліоНouse» відбувся майстер-клас з
виготовлення троянд із кленового листя.
29 жовтня відбувся обласний онлайн-семінар для працівників дитячих
бібліотек Рівненської області на тему «Нова бібліотека – відповідальність
кожного». У відкритті навчання взяли участь Світлана Хомяк, заступник
начальника управління культури і туризму Рівненської ОДА та Петро Давидюк,
голова обласного комітету профспілки працівників культури. На семінарі
обговорювались проблеми і виклики в бібліотечному обслуговуванні дітей.
ЦБС м. Рівне
08 жовтня - виставка казкових робіт майстрині Світлани Галганець та
гуртківців підліткового клубу «Гроно» «Казки оживають поряд».
10 жовтня - свято осені «Осінь – золота пора». Створення яскравих
композицій з овочів, шишок, жолудів, осіннього листя та природних матеріалів.
11 жовтня - відбулась патріотична година «Слава козацька живе!».
12 жовтня - до Дня українського козацтва та Дня захисника України
відбувся безкоштовний перегляд фільму «Козацькі байки».
12 жовтня - відбулася народознавча світлина «Хлопці й дівчата – малі
козачата».
13 жовтня - до Дня захисника України відбувся показ документального
фільму «Міф» (2018).
14 жовтня - козацькі розваги «Ми козацького роду» до дня Покрови
Пресвятої Богородиці та дня Українського козацтва.
18 жовтня відбулася зустріч з Віталієм Запекою – полтавським
письменником, фотохудожником, добровольцем, бійцем батальйону «Полтава»
(позивний «Спілберг») та презентація його воєнно-сатиричному роману «Герої,
херої та не дуже» та антивоєнного роману «Цуцик».
У бібліотеках регіону:
У Дубенському районі:
3 жовтня - в Державному історико-культурному заповіднику м. Дубно
відбулися краєзнавчі читання «Антоній Анджейовський від Варкович до
Ставища».
19 жовтня - креативний проєкт Центру культури та дозвілля «Мистецтво
одного села» відбувся в с. Буща Дубенського району. Мета заходу популяризувати народне мистецтво, звернути увагу на красу та витонченість
багатовікових культурних традиція нашого народу, а також шана народним
умільцям та майстриням.
У Дубровицькому районі:
14 жовтня – Дубровицька центральна районна бібліотека презентувала
віртуальну краєзнавчу екскурсію містом «Ми козацького роду».
У Зарічненському районі:

13 жовтня у Зарічному напередодні Дня захисника України та величного
храмового свята Покрови Пресвятої Богородиці відбулось покладання квітів до
пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні» і Меморіалу Слави.
14 жовтня - у Зарічному відбулося районне свято «Барви осені». Участь у
святі брали Районний Будинок культури - солісти та колективи «Батьківська
хата», «Криниця», «Журавлинка», центральна районна бібліотека, фольклорні
народні аматорські колективи із с. Вовчиці, с. Привітівка та с. Вичівка.
28 жовтня – урочистості з нагоди відзначення 76 –ї річниці вигнання
нацистів з України.
У Здолбунівському районі:
29 жовтня - тематична веб конференція «Розслідування професійних
захворювань інфікування медичних працівників медичних закладів гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
У Корецькому районі:
В жовтні у Корецькій ЦРБ відбулися:
- Історична відео мандрівка «Ми українці, козацького роду нащадки».
Книжкова виставка » Козацька слава України» (До Дня українського козацтва);
- Презентація хроніко-документальної експозиції «Суворі сторінки
великого подвигу» (До Дня визволення України від фашистських загарбників).
В Острозькому районі:
01 жовтня в Музеї книги та друкарства Державного історико-культурного
заповідника м. Острога відбувся круглий стіл до 570-річчя з дня народження
князя Костянтина Івановича Острозького.
03 жовтня - на Замковій горі м. Острога відбулися урочистості з нагоди
відкриття туристичних змагань «Пригодницькі перегони «Ostroh trail 2020 –
Пекельні гонки»». Організатори ГО «Фонд молодіжних ініціатив «Молодіжні
крила».
05 жовтня - У межах проєкту «Інклюзивний музей в Острозькому замку»
колекція закладу поповнилася тактильною моделлю копії міської печатки XVIII
ст. В Острозькому замку, який є частиною Державного історико-культурного
заповідника Острога продовжують утілювати проєкт «Інклюзивний музей в
Острозькому замку» за підтримки Українського культурного фонду. Колекція
музею поповнилася тактильною моделлю копії міської печатки 1700 р., оригінал
якої також зберігається у заповіднику. Печатка – символ міського
самоврядування, адже місто користувалося Магдебурзьким правом з 1585 р. На
печатці зображений герб міста – п'ятибаневий Богоявленський собор.
05 жовтня в історико-культурному заповіднику м. Острога відбувся
інтернет-виставковий проект «Від революції на граніті - до революції гідності»,
до 30-річчя студентських акцій 1990 р.
07 жовтня - в історико-культурному заповіднику м. Острога відбудеться
інтернет –виставка «Світ екслібриса Вячеслава Дозорця».

09 жовтня в історико-культурному заповіднику м. Острога відбулася
інтернет- виставка «Народна майстриня В.Л. Овчинікова».
12 жовтня - в історико-культурному заповіднику м.Острога відбувся
інтернет-виставковий проект «Музейні раритети військової історії України».
13 жовтня - в історико-культурному заповіднику м.Острога відбувся
інтернет-виставковий мистецький проект «Україна – козацька держава».
14 жовтня - в краєзнавчому музеї історико-культурного заповідника
м.Острога відбудеться стаціонарна та інтернетверсії виставки «Вони захистили
Україну».
16 жовтня - в Музеї книги та друкарства історико-культурного заповідника
м.Острога відбулася виставка світлин «Старий Острог».
19 жовтня - в історико-культурному заповіднику м. Острога відбудеться
відео-презентація з циклу «Експонат на карантині». Йоган Християн Енгель
«Історія України та укроаїнських козаків» до 250-річчя народження автора.
26 жовтня - в історико-культурному заповіднику м.Острога відбувся
відеомарафон – презентація підсумків реалізації грантового проекту УКФ
«Інклюзивний музей в Острозькому замку».
28 жовтня - в історико-культурному заповіднику м.Острога відбулася
інтернет-виставка: «28 жовтня 1944 р. – День вигнання нацистських окупантів з
України».
У Рокитнівському районі:
01 жовтня, до Міжнародного дня людей похилого віку, бібліотечні
працівниці райцентру організували святкове паті «Завжди молоді!».
07 жовтня в районному будинку культури пройшов семінар-практикум
«Культурний менеджмент в громади» організатори команда КЗ «Рівненський
обласний центр народної творчості» РОР.
08 жовтня - «Останній лет відлітаючого Птаха», презентація книги Миколи
Кирильчука, творчий псевдонім Василь Кирмик.
Просвітництво. Художня самодіяльність.
У Рівному підлітки зняли короткометражний фільм «BRO» із соціальним
підтекстом. До роботи над кінострічкою автори залучили акторів театральної
студії «Від ліхтаря», Рівненського драмтеатру та студентів з київських вишів. На
зйомки короткометражки витратили власні кишенькові заощадження. Прем’єру
планують на листопад. Мотиваційний фільм «BRO» про молодь і для молоді.
Його автори – Едуард Вертелецький, Едуард Пінчук та Віталій Новацький.
01 жовтня - підбито підсумки обласного туру Міжнародного конкурсуєднання «На одній хвилі». До обласного оргкомітету надійшов 41 дитячий
малюнок. За участю компетентного члена журі Наталії Дребот, заступника
директора з навчально-виховної роботи Рівненської державної дитячої
художньої школи ім. А.І. Мартиненка, було відібрано 14робіт-переможців у
різних тематичних напрямках.
04 жовтня, вперше за 6 місяців містом поїхав тролейбус за маршрутом №6:
від тролейбусного депо до Городка. Це був незвичайний рейс – а екскурсія. Адже

це перший тролейбус, який з’явився у місті у 1974 році, коли тут запустили
тролейбусний маршрут. Екскурсія розпочалася в музеї тролейбусного
управління, де збереглися старі фото перших моделей електротранспорту, який
курсував містом, а також перших водіїв та кондукторів.
10 жовтня - у парку історичної реконструкції городище Оствиця, що на
березі озера Басів Кут у місті Рівне висадили ялинки. Захід відбувся у рамках
масштабного Всеукраїнського проєкту «Озеленення України». Його мета –
привернути увагу до проблем екології та відновлення екосистеми країни,
сформувати позитивний імідж України у світі через колективну історію успіху
українців. Активну участь у заході взяли працівники ДП «Клеванський лісгосп»
разом із начальником Рівненського обласного управління лісового та
мисливського господарства Віталієм Суховичем. Лісівники давні партнери
місцевих громадських активістів. Кілька років триває ефективна співпрацю з
Юрієм Ойцюсьом, щодо реалізації численних проєктів, які покликані
збільшувати туристичну привабливість Рівного та області.
29 жовтня - Благодійна організація «Благодійний фонд «Артдача» передала
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці 15 примірників книги
«Мистецтво жити під час хіміотерапії» Альони Воробйової для розповсюдження
серед бібліотек області. «Артдача» є виконавцем проєкту, який реалізується за
підтримки Українського культурного фонду.

