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Народився 15 березня 1960 р. на Львівщині. Ще зі 
шкільних років цікавився будівництвом. Це за-
хоплення стало вирішальним фактором у виборі 

майбутньої професії.
Упродовж 1979–1984 рр. навчався на інженерно-буді-

вельному факультеті Львівської політехніки. Ростислав 
Федорович з великою радістю і теплотою згадує студент-
ські роки, адже для юного, повного сил та енергії парубка 
інститут став справжньою школою життя.

Після закінчення вишу працював майстром, виконро-
бом та начальником дільниці тресту «Львівжитлобуд». Саме 
тут Ростислав Федорович безпосередньо знайомиться із ви-
робничим середовищем, пізнає усі тонкощі своєї професії 
та повністю поринає у трудову діяльність.

У 1988 р. став співзасновником одного з перших на 
Львівщині приватних підприємств «Кооператив Сервіс». 
У цьому ж році вперше побував за кордоном. Поїздка до 
Канади для Р. Ф. Кісіля стала вирішальною. У цій  країні 
він розпочав бізнес, який став справою його життя. 
Ростислав Федорович побачив скільки людей хочуть до-
помогти своїм рідним, але не мають на те змоги, тому 
 вирішив створити фірму, яка б здійснювала передачу 
 посилок на Батьківщину.

Із 1989 р. Ростислав Кісіль — президент Міжнародної 
поштово-логістичної групи «Meest Group», до якої на-
лежать компанії: «Міст Канада», «Міст Америка», «Міст 
Австралія», «Міст Іспанія», «Міст Португалія», «Міст 
Італія», «Міст Греція», «Міст Німеччина», «Міст Польща» 
та «Міст Китай». Корпорацію було засновано 25 років тому 
в середовищі української діаспори Канади, й надалі її ді-
яльність поширилася на більшість країн світу, де прожи-
ває українська діаспора. Завдання корпорації: поєднати 
українців, що проживають за межами держави, з рідними 
та близькими в Україні. За 25 років успішної діяльності 
побудовано структуру, яка стала справжнім мостом між 
Україною та країнами світу, через який проходять гумані-
тарні, технологічні, фінансові та матеріальні потоки.

В Україні група представлена відомими підприємствами: 
СП «Росан», «Міст-Експрес», «Росан-ІТ», «Росан-Глобал». 
СП «Росан» (1992) — це перший український міжнародний 
поштовий оператор, один із лідерів поштового ринку, який 
працює відповідно до стандартів Міжнародного пошто-
вого союзу. «Міст Експрес» (2007) — український поштово-

логіс тич ний оператор, що займає лідерські позиції на ринку 
кур’єрської доставки в нашій державі.

Було засновано й низку інших вагомих для України ком-
паній: медіа-напряму — телестудію «Міст» (1990), з на-
дання фінансово-інвестиційних послуг — «Росан-Довіра», 
«Росан-Цінні папери», «Росан-Капітал» (1993), турис-
тичного спрямування — «Міст-Тур» (1997), виробничої 
сфери — «РосанПак» (1997), «Росан-Агро» (1999). Ці ком-
панії були та залишаються лідерами у сферах своєї діяль-
ності як на теренах Західної України, так і в Україні  загалом.

У середині 90-х рр. за підтримки української діаспори 
логістична група «Meest Group» виступила ініціатором 
створення благодійної організації «Міст Надія», через яку 
в Україну надійшли та продовжують надходити великі 
об’єми допомоги для сиротинців. У 2013 р. побудовано си-
ротинець-гуртожиток для сиріт-підлітків.

«Meest Group» постійно підтримує низку соціальних 
проектів м. Львова, зокрема навчально-реабілітаційний 
центр «Джерело» для дітей з особливими потребами.

Особливу увагу група надає підтримці спортсменів 
і розвитку спорту у Львові та Західній Україні. Зокрема, 
«Meest Group» є фундатором і генеральним спонсором чем-
піона України — гандбольного клубу «Галичанка». У 2014–
2015 рр. логістична група стала також генеральним спонсо-
ром ФК «Карпати» (Львів).

Ростислава Федоровича знають як енергійну, розумну 
та інтелігентну людину, висококваліфікованого спеціа-
ліста, справжнього знавця своєї справи. Визначальними 
рисами Р. Ф. Кісіля як керівника та бізнесмена є: уважне 
ставлення до людей і їхніх потреб, цілеспрямованість і го-
товність гуртувати та вести до поставленої мети команду 
професіоналів, а також гострота критичного мислення, 
вміння бачити деталі та будувати на їх основі цілісну кар-
тину, помічати нові можливості та перспективи. Його жит-
тєве кредо: «Джерело успіху — в людях: їх потребах і вмінні 
використовувати даний Богом потенціал».

Аналізуючи роль Львівської політехніки у своєму житті, 
Ростислав Федорович зазначає, що здобуті під час навчання 
знання, навички та контакти стали фундаментом для про-
фесійного розвитку. Попри зміну акцентів і сфер діяльності, 
здобутки студентського періоду придалися чи не на всіх ета-
пах його становлення як підприємця, лідера команди фахів-
ців та ідейного натхненника нових проектів і починань.
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