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Народився 19 грудня 1967 р. у сім’ї Петра Мико-
лайовича та Марії Петрівни Назарко. Батько був
будівельником, тому Ростиславу змалку подоба-

лась ця професія. Крім того, він із дитячих років захоплю-
вався спортом — грав у футбол, займався боксом. При
школі, у якій він навчався, була ДЮСШ «Карпати» —
спортивний клас. Хлопець неодноразово ставав перемож-
цем міських та обласних турнірів з боксу, виступав за
збірну області на республіканських змаганнях, став пере-
можцем Всесоюзного турніру в м. Кузнєцовськ.

Після закінчення школи у 1985 р. вступив на інженер-
но-будівельний факультет Львівської політехніки. Зі сту-
дентських років Ростиславу Петровичу найбільше за-
пам’яталися три роки перебування у будзагоні, коли вдень
доводилося працювати на будівництві, а ввечері навчати-
ся. Викладачі приїжджали для начитки лекцій і на іспити
до студентів у с. Коблево. Такий режим навчання давав
унікальну можливість одразу на практиці перевірити ре-
зультати лабораторних задач. Зокрема з предмету «Опір
матеріалів» спочатку розрахували опорну здатність кран-
балки, а потім наступного дня перевіряли отримані дані
на будові.

Крім здобутих цінних знань, роки навчання у Львів-
ській політехніці подарували Ростиславу Назарку справ-
жніх друзів. Найближчі товариші інститутських років,
з якими він і зараз підтримує зв’язок, — Юрій Оліярчик та

Василь Врублевський, із котрим навчався ще у спортивній
школі. А з одногрупником Андрієм Гнатишаком уже де-
сять років працює пліч-о-пліч на одному підприємстві, яке
вони разом створювали «з нуля».

Одразу після закінчення інституту Ростислав Петрович
працював у сфері житлово-комунального господарства, але
завжди мріяв займатися капітальним будівництвом. Тому,
коли випала нагода, в 2000 р. перейшов у компанію «Ком-
фортбуд», де працював на посадах виконроба, заступника
директора з капітального будівництва та першого заступ-
ника голови правління. За досягнуті успіхи в 2003 р. він на-
городжений Почесною грамотою Міністра регіонального
розвитку та будівництва.

Компанія пройшла шлях від невеличкого будівель-
ного відділу, який займався інтер’єрними роботами, до
ВАТ «Комфортбуд», що управляє п’ятьма регіональними
підприємствами, інститутом проектування та трьома
кар’єрами з видобутку гранітів і піску.Також у своєму складі
підприємство має сім заводів із виготовлення товарного
бетону та залізобетонних виробів. За плечима компанії —
сотні об’єктів різноманітного призначення. Це й житлові
будинки, ТРЦ, супермаркети, заводи, готелі тощо. Втілити у
життя ці досягнення допомогли здобуті в інституті знання
та великий багаж практичного досвіду, набутий під час
перебування в будзагоні.

У 1986–1988 рр. Ростислав Назарко служив у військах
ПВО у м. Лейпциг, а протягом 1995–1996 рр. перебував
у складі ОСБ-60 з миротворчою місією ООН на території
колишньої Югославії.

Вільний від роботи час Ростислав Петрович по можли-
вості присвячує своєму найбільшому захопленню, яке
розділяє з сім’єю, — гірським лижам. Цей вид спорту він
опанував ще у студентські роки, відпочиваючи на базі
«Політехнік» у с. Славське. Саме друг Юрій Оліярчик пер-
ший раз «поставив» його на лижі і дав перші уроки на горі
Тростян. Відтоді Ростислав Назарко побував на багатьох
лижних курортах не лише в Україні, а й в Італії, Австрії та
Словаччині.

Разом із дружиною Мирославою Іванівною виховує
десятирічного сина Ярослава та доньку Дарію, яка зараз
навчається в художньому коледжі імені Труша.

«У житті потрібно чітко визначитися — чого насправді
хочеш, і лише тоді можна досягнути бажаного», — перекона-
ний Ростислав Назарко.Із сім’єю на відпочинку


