
80 81

УСПІХ у квадраті
Чудово, коли з коханою людиною можна розділити не тільки почуття, 

а й досягнення. Італійській бренд BVLGARI представляє проєкт, 
герої якого – пари, що ведуть спільний бізнес. Це успішні, відомі, 

готові поділитися своєю формулою успіху люди. Ми поспілкувалися 
з ними про їхні стосунки, прийняття одне одного та роботу.

Ви багато років разом. Як вважаєте, у чому секрет ваших трива-
лих стосунків?

По-перше, прибрати з голови дивний концепт двох «по-
ловинок». Гармонійні стосунки можливі суто між дво-
ма повноцінними персоналіями. Саме тоді ви переходи-
те від контрзалежності та заповнення до синергії. Разом 
розвиваєтеся, вибудовуєте власну реальність і нескінченно 
кайфуєте, досліджуючи одне одного. Адже кожен із нас – це 
окрема реальність, переповнена загадками, таємницями та 
цікавими відкриттями. Хіба тут занудьгуєш?

Чи важко жити та працювати разом?

Головне – не відчувати нудьги, а в нас її немає і близько. Але 
є й деякі підводні камені: потрібно чітко розмежовувати 
«робочі» та «домашні» речі. І ось найскладніше завдання – 
невпинно дотримуватися цих кордонів.

Чи є у вас спільні традиції на роботі?

На початку кожного робочого тижня ми маємо неформальне 
планування, радше схоже на захопливий «мозковий штурм». 
Наприкінці тижня обов’язково святкуємо його успішне за-
вершення разом із колегами. Це чимось схоже на церемонії 
IT-спринтів, але з більш гедоністичним ухилом.

Як ви проводите вільний час разом? Чи є улюблені заняття?

Подорожувати та обговорювати прочитані книги. Головне  – 
контролювати час дискусій, бо ж так ми можемо прогово-
рити всю ніч. Це класно – не наговоритися за стільки років, 
правда ж?

Який найважчий спільний проєкт і чому?

Важких немає. І проблемних теж. Я вважаю, що проблеми мо-
жуть бути лише зі здоров’ям, решта – це робочі питання, які 
можна завжди вирішити. Ось найцікавіший – мабуть, ISAIA. 
10 років активної роботи, трансформацій, виходу на нові 
рівні. Тут взагалі мало хто впорається з подібним завданням, 
а коли будуєш таке спільно, це автоматично запускає новий 
рівень складності й зменшує кількість «доступних життів».

Але нам попри все чудово вдалося проходити за рівнями цієї 
гри далі й далі. А найважче вже точно позаду.

Чи плануєте нові проєкти найближчим часом?

Звісно. Зараз ми активно фокусуємося на благодійності 
та меценатських кампаніях. Працюємо в цьому вже не 
один рік, але потрібно нарощувати оберти, залучати нових 
партнерів. Ми вдячні небесам, що є можливість допомагати 
і підтримувати юні обдарування, долучаючись до розвитку 
країни.

З приводу чого ви найбільше сваритесь?

Щодо певних філософських концепцій, які не стосуються ро-
боти. Та і яка це сварка? Класичний диспут. У середньовіччі 
студенти пів міста могли рознести, обговорюючи важливі 
речі. А в нас точно все набагато спокійніше. Є ще невеликий 
секрет, який добре працює. Ми домовилися не сваритися по-
над 10 хвилин. Спершу не більше години – і так зменшили до 
10 хвилин. Навіть смішно буває одне одному показувати на 
годинник і сміятися, що до кінця сварки залишилося 2 хви-
лини.

Що для вас щастя? Що означає бути щасливою людиною?

Коли є розуміння з пів слова та максимальна підтримка всіх 
починань та ідей. Навіть найнеймовірніших.

Ваша порада для пар, які тільки починають працювати разом.

Щастя – це зростання. Не дайте запліснявіти своїй свідомості, 
розвивайтеся, цікавтеся, відкривайте заново навколишній 
світ і створюйте свій власний. Лишень тоді, разом прагнучи 
все вище й вище, ви приходите до справжньої гармонії та 
любові.

Та й загалом – залишайтеся живими та справжніми. Бо до-
вкола вже так багато зомбі, що апокаліпсис можна оголошу-
вати заднім числом.

Ліза Даль і Олег Рижов,
 засновники та ідеологи ISAIA Kiev

НА ЛІЗІ: Костюм та сорочка, ISAIA. Сережки Serpenti Viper, рожеве золото 18 каратів, діамантове паве, BVLGARI. 
Кольє Serpenti Viper, рожеве золото 18 каратів, фрагменти діамантового паве, BVLGARI. Перстень Serpenti 
Viper, рожеве золото 18 каратів, діамантове паве, BVLGARI. Годинник Serpenti Spiga, корпус із рожевого золота 
з  діамантами, білий перламутровий циферблат, браслет в один виток із рожевого золота з діамантами, BVLGARI

НА ОЛЕГУ: Костюм та сорочка, ISAIA. Каблучка B.zero1 Rock в один виток, рожеве золото 18 каратів, чорна 
кераміка, BVLGARI. Годинник Octo Solotempo. Модель із золотим корпусом має вишуканий чорний лакований 
циферблат, а також ремінець зі шкіри алігатора із застібкою з рожевого золота 18 каратів, BVLGARI



82 83

Аліса Ілієва, засновниця і власниця KAIYO, інфлуенсер 
Кирило Сулига, фотограф, засновник продакшн-студії 5.films, засновник рекламного бюро Format

Як ви познайомились і коли усвідомили, що треба не лише зустріча-
тися, а й працювати разом?

Аліса: Ми познайомилися 4 роки тому та працювали разом 
в  одному проєкті, проте уваги одне на одного не звертали. 
Пізніше зустрілися на заході у Львові, і Кирило справив на 
мене інше враження. Там він і зробив для мене перше фото  – 
воно мені дуже сподобалося. Це була ще не спільна робота, 
але вже початок шляху.

Працювати разом ми почали набагато пізніше. Я побачила, 
що Кирило дуже гарно знімає відео, і сказала йому, що вар-
то змінювати напрям. Ми відкрили продакшн, назвали його 
5.films на честь дня початку наших стосунків.

У мене профільна освіта у сфері відеовиробництва, тому спо-
чатку я підказувала, що до чого, а зараз Кирило вже сам вига-
дує проєкти набагато краще, ніж я можу собі уявити.

Чи важливо постійно бути разом – і вдома, і на роботі?

Важливо не бути разом 24/7, а робити ще й свої справи. Удо-
ма розділяємо роботу та сімейні стосунки, як і багато сфер 
нашої діяльності. Ми не контролюємо одне одного, бо кожен 
розуміє, що від нього залежить кінцевий результат.

У чому секрет ваших тривалих стосунків? 

Любити людину такою, якою вона є. Ідеальних взаємин не 
буде доти, поки кожен не захоче зробити їх такими. Ми даємо 
одне одному свободу, місце для гарного та поганого настрою, 
поважаємо думку та особистий простір кожного. Якщо є не-
порозуміння – обговорюємо їх, щоб дійти до спільного зна-
менника. Секрет будь-якого успіху в тому, що люди готові 
працювати.

Є риси, які вам важко прийняти у свого партнера?

Аліса: Кирило іноді буває надто творчим, у мене більш аналі-
тичний розум, доводиться повертати його в реальність. А ще 
я дуже не люблю повільних людей, а Кирилові потрібен час, 
щоб розкачатися.

Кирило: Аліса запальна, іноді буває важко, тому що я людина 
спокійніша, і часом мушу гасити пожежі. Ми намагаємося 
все вирішувати спокійно, але коли в Аліси горить ідея, дово-
диться шукати консенсуси, щоб усім було комфортно працю-
вати в її темпі.

Чи є у вас правила, яких ви дотримуєтеся, працюючи разом?

Поважати думку та погляди кожного, і якщо є розбіжності – 
дійти спільного вибору.

На перше місце у будь-якій нашій справі ми ставимо якісний, 
а не кількісний результат.

Нещодавно ви запустили бренд KAIYO. Розкажіть, чому обрали цю 
нішу і що вас надихає створювати нові моделі? До речі, ви розро-
бляєте дизайн самостійно?

Аліса: Це те, що я мріяла запустити вже 14 років, адже ніяк не 
знаходила свій ідеальний купальник. Хотіла створити моде-
лі, які чудово сидітимуть на будь-якій фігурі та прикраша-
тимуть її: з якісними швами та гарними лекалами. Здається, 
в  мене вийшло, і зараз у нас багато задоволених дівчат різ-
ного віку. Моделі розробляю разом із технологом. Моя мама 
шила упродовж усього мого дитинства і мене навчила, я одя-
гала ляльок, а потім, коли підросла – почала шити для себе.

Скільки країн ви вже відвідали разом? Яка наразі ваша найулюбле-
ніша і чому?

Разом ми відвідали близько 30 країн. Особливими для нас 
були Австралія, Перу, Болівія, Філіппіни, Індонезія, ПАР та 
Мальдіви.

Що для вас щастя? 

Це усвідомлювати себе тут і зараз, коли ти не думаєш про ми-
нуле, не думаєш про майбутнє, а абсолютно щасливий у  те-
перішньому. Саме такого стану навчають усі практики меди-
тації. Відключитись від хвилювань, перебувати в моменті.

Ваша порада парам, які тільки  починають працювати разом.

Розділяти робочі та особисті стосунки, зробити оселю міс-
цем відпочинку, поважати вибір та думку одне одного. Пам’я-
тати, що будь-які переговори мають закінчитися позитивно 
для обох сторін, і завжди намагатися порозумітися.

НА АЛІСІ: Костюм, ISAIA. Кольє Serpenti, біле золото, діамантове паве, BVLGARI. Каблучка Serpenti Viper, біле 
золото 18 каратів, суцільне діамантове паве, BVLGARI. Браслет Serpenti Viper, біле золото 18 каратів, суцільне 
діамантове паве, BVLGARI. Сережки Serpenti Viper, біле золото 18 каратів, суцільне діамантове паве, BVLGARI

НА КИРИЛІ: Костюм та сорочка, ISAIA. Годинник ОCTO VELOCISSIMO. Модель із корпусом 41 
мм із неіржавної сталі, сапфірове скло, циферблат чорного кольору, браслет із неіржавної 
сталі, BVLGARI, куртка, ANDREA POMPILIO. Шорти, ALYSI. Чоботи, MIU MIU
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Ви багато років разом. Як вважаєте, у чому секрет ваших довго-
тривалих стосунків?

Максим: Компроміс в усьому винен. 

Альона: У любові. 

Чи є у вас спільні проєкти, над якими ви працюєте разом?

Максим: Так. 

Альона: Наші діти – найголовніші спільні проєкти нашого 
життя! В одночасному керуванні бізнесом навряд чи змогли б 
разом взаємодіяти, ми надто емоційні й багато в чому схожі.

Чи даєте ви одне одному поради щодо роботи?

Максим: Так. 

Альона: За всіма важливими питаннями і з приводу ідей но-
вих проєктів завжди раджуся з Максимом.

Через що ви найчастіше сперечаєтеся?

Максим: Через побут. 

Альона: Чоловічий егоїзм.

Як ви зазвичай проводите вільний час? Чи є у вас спільне хобі?

Максим: Вільний час проводимо всією родиною на різних за-
ходах: походи в кіно, спільні обіди, вечері, спорт та подорожі.

Альона: Ми живемо у доволі інтенсивному темпі щодня. Тому 
наше спільне хобі – це проводити час разом і, звісно ж, ман-
друвати!

Розкажіть про свої найближчі плани.

Альона: До Дня cвятого Миколая ми з MILK KIDS eco concept 
store та Фондом Олени Пінчук запустили соціально-благо-
дійну ініціативу #CHARITYMILKKIDSRESALE. Дуже споді-
ваюся, що в нас усе вийде!

Ви обоє працюєте. А хто в сім’ї головний?

Максим: Звісно ж, діти!

Альона: У стратегічних питаннях – чоловік, у повсякденних 
питаннях побуту й стосовно дітей менеджерую я.

Якби вам зараз запропонували змінити професію, що б ви обрали 
і чому? 

Максим: Став би президентом. Актуально.

Альона: Я вже змінила свого часу професію, і зараз мене все 
влаштовує.

Як ви вважаєте, змінювати напрям діяльності можна у будь-якому 
віці? 

Максим: Так. 

Альона: Вважаю, що змінювати своє життя можна будь-якої 
миті, ніколи не пізно зробити крок у бік змін, пізно втрачати 
час і не бути щасливим!

Що для вас щастя? Як це – бути щасливою людиною?

Максим: Радіти від того, що маєш. Жити без заздрощів та не-
нависті. Любити й творити, не обмежувати свою свободу.

Альона: З родиною дивитися вдома фільм – в одному ліжку 
з дітьми та чоловіком. Бути в балансі, бути в моменті, а ще 
важливе здоров’я близьких людей.

5 найголовніших правил у вашій родині.

Максим: Дисципліна, вкладати дітей до 22:00, ні – насильству, 
чути одне одного і часто подорожувати всією родиною.

Альона: І завжди підтримувати одне одного.

Альона Масюткіна, засновниця MILK KIDS eco concept store

Максим Мічурин, співвласник групи компаній «УСП», власник мережі магазинів «Наш м’ясний», інвестор

НА АЛЬОНІ: Костюм, LOW CLASSIC (MARQUE). Кольє з підвіскою B.zero1 Rock, рожеве золото 18 каратів, чорна 
кераміка, BVLGARI. Сережки B.zero1 Rock, рожеве золото 18 каратів, чорна кераміка, BVLGARI. Браслет B.zero1 
Rock, рожеве золото 18 каратів, чорна кераміка, BVLGARI. Браслет B.zero1, рожеве золото 18 каратів, чорна 
кераміка, BVLGARI. Каблучка B.zero1 Rock в один виток, рожеве золото 18 каратів, чорна кераміка, BVLGARI

НА МАКСИМІ: Костюм, SALVATORE FERRAGAMO (Helen Marlen Mandarin), сорочка, власність 
героя. Годинник OCTO FINISSIMO AUTOMATIC. Ультратонкий корпус, браслет, циферблат і 
оброблена керамікою заводна головка з рожевого золота 18 каратів, BVLGARI


