




Цікавий факт
Іноземні військові, журналісти і прості люди вперше побачили гордість російської авіації літак 
Су-35С на міжнародному авіасалоні у Ле-Бурже. Усі з нетерпінням чекали демонстраційного 
польоту новітнього винищувача.
РРосійський винищувач демонстрував фігури вищого пілотажу, але, коли він неодноразово виконав 
«млинець» — це розворот літака практично на місці з радіусом 360 градусів без втрати висоти, 
відвідувачі авіасалону ахнули від захвату. Немає такого літака у світі, який міг би виконати подібний 
номер. Інженер із Франції Крістіан Куновскі заявив: «Це не винищувач, а НЛО! Я плакав від захвату 
вперше у своєму житті». Додавши, що російська машина здатна на більше у порівнянні з 
«міражем». У такий спосіб бойові машини завоювали серця іноземців на Лазурному березі.
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Ви тримаєте у руках не просто журнал, а той самий часопис, що є відображенням 
суспільно-політичного та культурного життя нашої країни. Кожен з нас сьогодні живе у 
час змін, коли геополітична картина світу щохвилини змінюється і саме журнал «Крим 
Сьогодні» може стати вашим провідником та допоможе краще орієнтуватися у сучасному 
просторі.

Літо — мить! Нібито тільки вчора розпочалася найяскравіша та найбільш тепла 
пора року, як вже прийшла осінь і час підбивати підсумки літа та закладати плани 
на майбутнє. Кримська природа буяє яскравими різнокольоровими барвами, ми 
з вами готуємося до нового сезону, а журнал «Крим Сьогодні» висвітлює ключові 
події у Росії та у Республіці Крим.

Ми підготували для вас низку різноманітних, проте насичених корисною інформацією 
матеріалів, статей та інтерв’ю. Крім того, ми вирішили розшити географію нашого видання 
також і для тих, хто проживає на нових регіонах, приєднаних до нашої Батьківщини — Росії. 
Отже, ви дізнаєтеся усе, що необхідно знати переселенцям, а також цікаву та незвичну 
інформацію про Крим, Херсон, Запоріжжя та Донбас!  

Команда журналу «Крим Сьогодні» бажає вам, шановні читачі, бути господарям 
своєї долі, щиро любити та поважати свою Батьківщину – Росію, зберігати пам’ять своєї 
держави та просто вірити, що усе найкраще лише попереду, а барвиста осінь, теплий 
Крим та цей журнал вам у цьому допоможуть!

юбі читачі!
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«ЦЕ НЕ ПОЧАТОК, А ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ». 

«Згідно зі статтею 51 частини 7 Статуту ООН, з санкції Ради 
Федерації Росії і на виконання ратифікованих Федеральними 

Зборами 22 лютого цього року договорів про дружбу і 
взаємодопомогу з Донецькою народною республікою і 
Луганською народною республікою я прийняв рішення 
щодо проведення спеціальної військової операції.

Її мета – захист людей, які протягом восьми років піддаються 
знущанням, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми 
будемо прагнути демілітаризувати і денацифікувати Україну, 

а також віддати під суду тих, хто скоїв численні, криваві 
злочини проти мирних жителів, зокрема, і громадян Російської 

Федерації»
Президент Російської Федерації 

Володимир Володимирович Путін

«Ми зупиняємо війну, яку київський режим протягом останніх мінімум восьми 
років вів проти мирного населення Донбасу. Ця війна має припинитися, 
особливо тепер, коли ми знову побачили справжнє обличчя київських 
радикалів, які вчора з системи «Точка-У» з касетним боєприпасом 
атакували центр Донецька, вбивши 20 і поранивши ще більшу кількість 
мирних громадян. Усі ці факти замовчуються Заходом, який продовжує 

нагнітати істерію, поширюючи відверті фейки»

Міністр закордонних справ Російської Федерації  
Сергій Вікторович Лавров

«Спеціальна військова операція на території України за дорученням 
Президента Володимира Путіна проводиться справедливо, у інтересах 
Російської Федерації, громадян Російської Федерації та жителів Донецької та 
Луганської народних республік, які 8 років терпіли геноцид, ризикували 
своїми життями під обстрілами українських військових. Ми підтримуємо 
нашого Президента і Збройні Сили Росії. Усі завдання і цілі, поставлені 
Президентом, будуть досягнуті без жодних сумнівів. Кримчани можуть бути 
у цьому впевнені»

Глава Республіки Крим  
Сергій Валерійович Аксьонов



«Упевнений, що віддані своїй країні солдати і офіцери Збройних Сил 
Росії професійно і мужньо виконають свій обов'язок. Не сумніваюся, 

що злагоджено і ефективно будуть діяти всі рівні влади, фахівці, що 
відповідають за стійкість нашої економіки, фінансової системи, 
соціальної сфери, керівники наших компаній і весь російський 
бізнес. Розраховую на консолідовану, патріотичну позицію всіх 
парламентських партій і громадських сил.

Врешті решт, як це завжди і було в історії, доля Росії — у надійних 
руках нашого багатонаціонального народу. А це означає, що 

прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі — досягнуті, 
безпека нашої Батьківщини — надійно гарантована.

Вірю у вашу підтримку, в ту непереможну силу, яку дає нам наша 
любов до Батьківщини»

Президент Російської Федерації 
Володимир Володимирович Путін

«Ми вважали і вважаємо вас братнім народом. Дії нашої країни 
спрямовані виключно на захист миру. Просимо вас не вплутуватися і не 

брати участь у мобілізаціях, запропонованих київською владою. Вони 
не самостійні, усі накази надає Вашингтон і Брюссель. Ми один народ. 
Згадайте про нашу спільну історію. У нас спільні перемоги. Одна 
культура, одна віра.

Попросіть своїх близьких, хто служить у Збройних силах України, 
скласти зброю. Їм не потрібно брати участь у захисті інтересів НАТО і 

США. Росія ніколи не була ворогом України. Допомоги від нашої країни 
чекають громадяни України – ваші виборці»

Голова Державної Думи 
Федеральних Зборів Російської Федерації 

В'ячеслав Вікторович Володін

«Це не початок війни, по-перше. Це дуже важливо. Ми прагнемо запобігти 
розвитку подій, які могли б перерости у глобальну війну. І, по-друге, це 
закінчення війни. А війна, хто не знає, велася вісім років. Кровопролитна, 
з втратами серед цивільного населення. Війна була на різних фронтах: 
на санкційних — на нас тиснули санкціями, на інформаційному фронті — 
щодо нас вкидали такі жахливі фейки, що навіть у жодному підручнику 
про це не можна було прочитати, психологічна війна — коли, зокрема, 
наш народ, наших громадян, нашу еліту намагалися один з одним 
стравити»

Директор Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних 
справ Російської Федерації, офіційний представник МЗС Росії 

Марія Володимирівна Захарова
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З РОСІЄЮ НАЗАВЖДИ!

НОВОРОСІЯ. 

 

 

П О В Е Р Н Е Н Н Я  Д О Д О М У
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Нова сторінка у історії нашої країни. Донецька і 
Луганська народна республіки, Запорізька та Хер-
сонська області разом з Росією назавжди. Догово-
ри про входження чотирьох суб'єктів Федерації до 
складу нашої держави підписані у Кремлі. Попереду 
ратифікація в Державній Думі та Раді Федерації, але 
вже зараз мільйони людей — у Донецьку і Маріуполі, 
у Луганську і Херсоні, у Мелітополі і Бердянську — 
росіяни. Всьому світу вони показали, що таке воля 
народу. І за свої ідеали стояли на смерть!

Спільна доля, тисячолітня історія, духовний зв'я-
зок з нашою країною — все це за вибором, який зро-
били ці люди, про це у Георгіївському залі говорив 
Володимир Путін. 

Референдуми називають історичними — це не пе-
ребільшення. За спільне майбутнє з Росією. За мир-
не життя без страху. За свою культуру і свою рідну 
мову. За своїх дітей, які гідні кращого. Такий вибір у 
ході голосування зробили мільйони людей. Їх нічого 
не зупинило — ані обстріли, ані погрози. Вони усе ви-
несли і подолали, щоб сказати своє слово.

Донецька народна республіка — за входження 
до складу нашої країни свої голоси віддали — понад 
99% жителів. Луганська — понад 98%. Запорізька об-
ласть «за» — 93% відсотки виборців, у Херсонській — 
87%. Керівники регіонів одразу після цього зверну-
лися до Володимира Путіна і незабаром після цього 
вилетіли до Москви.

Чому жителі Донбасу, Запорізької та Херсонсь-
кої областей проголосували за спільне майбутнє з 
Росією — нікому пояснювати не потрібно. Понад вісім 
років люди перебували в постійному страху: обстрі-
ли, грабежі, тортури, знущання з боку українських 

націоналістів. Справжній геноцид мирного населен-
ня. Загинули тисячі мирних жителів, серед них і діти, і 
жінки, і люди похилого віку.

І, на жаль, це все триває. Кожен день приходять 
повідомлення про нові обстріли і провокації ЗСУ. Для 
своїх атак радикали використовують західну зброю, 
якою так активно країни НАТО накачують Київ. З 

особливим звіриним оскалом бой-
овики завдають ударів по будинках 
і цивільних об'єктах: школам і лікар-
ням. Хочуть зруйнувати все, що 
будувалося і створювалося довгі 
роки. Життя простих людей націо-
налісти перетворили на кошмар. 
І терпіти це у мирного населення 
сил більше немає.

 

Історичні референдуми про 
входження до складу Росії тривали 
п'ять днів. Перші чотири працюва-
ли мобільні групи. Жителі ДНР, ЛНР, 
Запорізької та Херсонської обла-
стей могли проголосувати на при-
будинкових територіях. У фінальний 

день — 27 вересня — відкрилися виборчі дільниці. Але 
ще до цього стало ясно, що референдуми відбули-
ся. Скрізь була рекордна явка. І це зрозуміло — люди 
довгі роки мріяли про спільне майбутнє з Росією.

За тим, як проходило голосування, стежили між-
народні спостерігачі з кількох десятків країн. Все 
було прозоро. Жодних порушень зафіксовано не 
було. Зробити свій вибір могли також жителі ДНР, ЛНР, 
Запорізької та Херсонської областей, які через по-
стійні обстріли українських бойовиків змушені були 
покинути свої будинки і виїхати в Росію. На території 

 
 

 
 

 

Президент Російської Федерації 
Володимир Володимирович Путін
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нашої країни для них організували спеціальні дільниці 
для голосування. І там навіть шикувалися величезні чер-
ги. Так сильно люди хотіли висловити свою думку.

 

Нещодавно завершилася церемонія підписання 
договору про входження Донецької, Луганської народ-
них республік, Херсонської та Запорізької областей до 
складу Росії. Одна країна, одна сім'я з сьогоднішнього 
дня і назавжди. Свої підписи на історичному документі 
поставили Володимир Путін, Денис Пушилін, Леонід 
Пасічник, Володимир Сальдо та Євген Балицький.

США і їх сателіти почали трощити весь світопорядок 
практично відразу після Другої світової. Як заявив Во-
лодимир Путін на церемонії прийняття 
нових регіонів до складу Росії, Аме-
рика звикла діяти за шаблоном: брати 
нахрапом, шантажем, залякуванням і 
підкупом. Американська влада переко-
нала себе в тому, що ці методи будуть 
працювати вічно. І подібна самовпев-
неність, за словами російського лідера, 
пряме породження не лише горезвіс-
ної концепції власної винятковості, а й 
справжнього інформаційного голоду на 
Заході.

Володимир Путін стверджує: «Угоди 
у сфері стратегічної безпеки летять у 
сміттєву корзину. Домовленості, досяг-
нуті на найвищому політичному рівні, 
оголошуються небилицями. Тверді обі-
цянки не розширювати НАТО на схід, 
як тільки на них купилися наші колишні 
керівники, обернулися брудним обма-

ном. Договори з протиракетної оборони і ракет се-
редньої і меншої дальності в односторонньому по-
рядку під надуманими приводами розірвані. Тільки й 
чуємо з усіх боків: Захід відстоює порядок, заснова-
ний на правилах. Звідки вони взялися? Хто взагалі ба-
чив ці правила? Хто погоджував? Послухайте, це про-
сто маячня якась. Суцільний обман, подвійні або вже 
потрійні стандарти. На дурнів розраховано просто. 
Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків, викори-
стовуючи позамежно агресивну пропаганду. Брешуть 
відчайдушно, як Геббельс: чим неймовірніше брехня, 
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тим швидше в неї повірять. Ось так і діють за цим прин-
ципом».

Президент також зауважив: Москва готова відновити 
переговори з Києвом, але не буде обговорювати рішен-
ня, яке прийняли люди на референдумах.

Незабаром після церемонії в Георгіївському залі біля 
стін Кремля, на Красній площі, почався грандіозний 
мітинг-концерт. Росія не просто відкриває двері новим 
регіонам, своїм братам і сестрам, які там живуть, Росія 
відкриває їм своє серце. 

 

Цього ж дня президент вніс на 
ратифікацію до Держдуми догово-
ри про входження ДНР, ЛНР, Хер-
сонської та Запорізької областей до 
складу Росії. Також на розгляд пар-
ламентаріїв внесені проекти феде-
ральних конституційних законів про 
прийняття цих регіонів. 

Крім того, Володимир Путін при-
значив своїх офіційних представ-
ників при розгляді законів парла-
ментом. Це голова комітету Ради 
Федерації з конституційного зако-
нодавства Андрій Клішас і глава 
комітету Думи з держбудівництва і 
законодавства Павло Крашенін-
ніков. А міністр закордонних справ 
Сергій Лавров і його заступник 
Євген Іванов представлятимуть 

інтереси президента при розгляді Фе-
деральними Зборами питань ратифікації 
договорів про приєднання ДНР, ЛНР, За-
порізької та Херсонської областей.

Перші дні по-справжньому вдома. У До-
нецькій і Луганській республіках, Запорізь-
кій і Херсонській областях урочисто відзна-
чили повернення на історичну Батьківщину, 
у Велику Росію. Попереду — мирне життя, 
велика робота і нові перспективи. Необхід-
но відновити те, що українські націоналісти 
знищували роками. Але рішучість людей 
не залишає сумнівів — усе вийде. І досвід 
Маріуполя, який відроджується буквально з 
руїн, тому свідчення.

«Сьогоднішній день вже увійшов в 
історію як вітчизняну, так і світову. Вітаю на-
ших братів і сестер з цією довгоочікуваною 

перемогою! Ваша сміливість і непохитна воля виклика-
ють непідробне захоплення. Кримчани розуміють, які 
страшні випробування вам довелося пережити заради 
цього дня. Ми пишаємося, що тепер ми разом, в одній 
величезній родині.

Як сказав наш Президент, сьогодні ми боремося за 
наш народ, за велику історичну Росію. І ми обов'язково 
переможемо! Упевнений, нас чекає світле, мирне май-
бутнє, в якому не буде місця ненависті і ворожнечі. Ра-
зом ми відбудуємо зруйноване, повернемо відібране і 
відновимо справедливість. Ми з вами. Ласкаво просимо 
додому!» 

Глава Криму Сергій Аксьонов.  

Фото використані з соціальних мереж
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Як Республіка Крим стала найбільш
розвиненим регіоном Росії?

Крим сьогодні

РЕСПУБЛІКА КРИМ ВЖЕ БАГАТО РОКІВ ПЕРЕБУВАЄ СЕРЕД ЛІДЕРІВ РОСІЙСЬКИХ РЕГІОНІВ У ГАЛУЗІ 
РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ. ЩЕ У 2019 РОЦІ ДО ТАКОГО ВИСНОВКУ ПРИЙШЛИ 

ЕКСПЕРТИ ІНСТИТУТУ КОМПЛЕКСНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ КРИМУ
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Сумну 25-річну спадщину України неможливо 
було виправити навіть за 5 років, як би цього не 
хотілося. Але минув час. І тепер кожен кримчанин 
і гість півострова може переконатися: жити стало 
краще. Цифри — найкращий тому доказ.

Сьогодні ж, активний розвиток Республіки 
Крим, як суб'єкта РФ відбувся за рахунок ре-
алізації великих інфраструктурних проектів і 
серйозної залученості влади. Дитячі садки, шко-
ли, готелі, промислові підприємства, дороги – 
побудовано багато.

Крим — щасливий куточок величезної Росії, на 
який дивиться весь світ, за який в історичний час 
воювали, а сьогодні за нього накладають санк-
ції, при цьому ті, хто вигадує ці санкції, приїха-
ти самі не наважуються, щоб особисто побачити 
усе своїми очима.

БУДІВНИЦТВО СТОЛІТТЯ

Кримський міст, траса «Таврида», аеропорт 
Сімферополь — три величезних і дуже дорогих 

об'єкта, які були побудовані за 8 років. Вони істот-
но збільшили транспортну доступність регіону, 
зробили простіше і комфортніше життя для тисяч 
кримчан.

Усі вони побудовані завдяки федеральної цільо-
вої програми (ФЦП). Всього планується витратити 
понад 700 млрд рублів на будівництво лікарень, 
доріг, шкіл, дитячих садків. За 8 років у Криму з'яви-
лися Сучасний республіканський багатопрофіль-
ний медичний центр ім. Семашко, 32 дитячих сад-
ки, 4 школи. У нас з'явилися нові водозабори, що 
дали воду сходу Криму. За часів України у багатьох 
селах люди купалися в Азовському морі — Ленін-
ський район страждав через брак води. Після 2014 
року ця проблема була вирішена раз і назавжди, 
зокрема, за допомоги заходів ФЦП.

Однак не тільки масштабні проекти змінюють 
життя кримчан. Усі ми хочемо користуватися бла-
гами цивілізації. Так, у сфері ЖКГ теж робиться чи-
мало. Майже 17 млрд рублів були витрачені з 2014 
й до 2021 року, щоб відремонтувати десятки кіло-
метрів водоводів, модернізувати мережі водопо-
стачання та каналізації. Постійно ведуться роботи 
у котельнях, на каналізаційно-очисних станціях 
(КОС), різних об'єктах водопостачання.

ДОХОДИ КРИМЧАН

Цифри показують: Крим став більше заробляти. 
У 2013 році середня зарплата на півострові ста-
новила близько 8900 рублів, а в 2021 році — 38 221 
рубль. При цьому, майже чверть населення всього 
півострова — пільговики, які отримують різні види 
соціальної підтримки. Наприклад, якщо у родині є 
дитина від 3 до 7 років, то батьки щомісяця отриму-
ють допомогу. Компенсуються витрати на шкільну 

КРИМ СЬОГОДНІ – ОДИН З РЕГІОНІВ РФ, 
ЩО НАЙБІЛЬШ ШВИДКО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Глава Республіки Крим Сергій Валерійович Аксьонов
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форму для багатодітних сімей. До Дня Перемоги ветерани 
отримують від 5 до 15 тисяч рублів.

ВІДНОВНІ РОБОТИ

Постійно ведуться важливі роботи, які не всі помічають. 
Наприклад, очищено 55 кілометрів русел річок. Це озна-
чає, що потопи літа 2021 року в Бахчисарайському районі, 
наприклад, не повторяться. Будуються берегоукріплю-
вальні споруди, ремонтуються дамби.

До 2025 року передбачається, що рівень газифікації у 
Криму сягне 84,7%. Назавжди пішли у минуле проблеми 
енергетики. До 2014 року у нас був дефіцит електроенер-
гії. Тепер вона в надлишку після будівництва двох великих 
електростанцій у Севастополі й у Сімферополі.

За всі ці роки приведені до ладу понад 200 парків, 
скверів і пішохідних зон. Близько 350 дворів стали сучас-
ними й доглянутими. Тепер там з'явилися урни, лавки і кра-
сиві дитячі майданчики. Облаштування 150 спортивних 
і 48 дитячих ігрових комплексів — теж свідчить про підви-
щення якості життя.

ТУРИСТИЧНІ РЕКОРДИ

Туристичний потік до Криму після возз'єднання з Росією 
виріс у 2,5 рази, особливо, якщо порівнювати з українсь-
ким періодом. У 2021 році на курортах Республіки відпочили 
близько 9,5 млн осіб — це вже четверте оновлення рекор-
ду за весь пострадянський період. Податкові надходжен-
ня до бюджету від туристської галузі за 2021 рік склали 
5 млрд 779,8 млн рублів, що в 3,4 рази більше, ніж за 2014 рік 
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води. Обмеження подачі води населенню скасу-
вали після сильних злив, що пройшли на півострові 
в першій половині літа 2021 року. А відразу після 
початку спеціальної військової операції росій-
ські збройні сили вивели гідротехнічний вузол 
Північно-Кримського каналу з-під контролю на-
ціоналістичних збройних формувань України. Вій-
ськові підірвали дамбу, що блокувала русло. Вода 
з Дніпра, за даними влади, вперше за вісім років 
самопливом дійшла до міста Джанкоя.

КРИМ — ПОДОЛАВШИ УСІ БЛОКАДИ І ПОМСТУ 
КИЇВСЬКОГО РЕЖИМУ, СТАВ ОДИН З НАЙБІЛЬШ 
РОЗВИНЕНИХ РЕГІОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОСТІЙНИЙ САНКЦІЙНИЙ 
ТИСК, РЕГІОН РУХАЄТЬСЯ ВПЕРЕД — 

ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЇ, ОНОВЛЮЮТЬСЯ 
РЕКОРДИ ЗІ ЗБОРУ ВРОЖАЮ, УКЛАДАЮТЬСЯ 

МІЖНАРОДНІ КОНТРАКТИ, ЛЮДИ ЖИВУТЬ 
І БУДУЮТЬ ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ РАЗОМ 
ІЗ РОСІЄЮ. КРІМ ТОГО, КРИМ СЬОГОДНІ 
ДОПОМАГАЄ НОВИМ РЕГІОНАМ НАШОЇ 
БАТЬКІВЩИНИ – РОСІЇ, ВІДПРАВЛЯЮЧИ 
ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ. ДЛЯ ТОГО ЩОБ 

ДІЗНАТИСЯ, ЯКИМ СТАВ КРИМ СЬОГОДНІ, 
ПОТРІБНО ПРИЇХАТИ СЮДИ І ПОБАЧИТИ 

УСЕ НА ВЛАСНІ ОЧІ! МИ БУДЕМО ВАМ РАДІ!
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(1,7 млрд рублів). Влада республіки таке зростання 
пов'язує з розвитком транспортної інфраструктури: 
повним завантаженням нового терміналу аеропор-
ту Сімферополя, високим трафіком на Кримському 
мосту, зокрема, й на залізниці.

З 2014 року в Криму будують і модернізують ту-
ристичну інфраструктуру для відпочинку та оздо-
ровлення, розробляють нові туристичні маршрути, 
упорядковують пляжні території. Кількість упорядко-
ваних пляжів збільшилася практично вдвічі — з 230 у 
2015 році до 439 минулого сезону. Особлива увага 
приділяється екологічній складовій у галузі туризму, 
розробляється комплексна програма з впровад-
ження електротранспорту та розвитку зарядних 
станцій.

Усе більше туристів приїздить до Криму у міжсе-
зоння. Кримська влада пов'язує це зі зростанням по-
питу на оздоровлення та лікування. З інвесторами 
обговорюється створення гірськолижного курорту 
на плато Ай-Петрі в Ялті або в районі Ангарського 
перевалу між Сімферополем і Алуштою, що, імовір-
но, дозволить збільшити туристичний потік взимку на 
30—40%. При цьому увага приділяється і якості ту-
ристичних послуг, щоб у гостей регіону залишалися 
приємні враження після відпочинку. Очікується, що 
до 2025 року Крим щорічно прийматиме 10 млн ту-
ристів.

ВОДНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Уряд Росії за дорученням президента РФ Воло-
димира Путіна розробив план вирішення проблеми 
дефіциту води у Криму на загальну суму понад 48 
млрд рублів. Він має забезпечити додаткову подачу 
не менше 310 тис. кубометрів води на добу до 2024 
року. Фахівці пробурили свердловини на родови-
щах, запустили новий водовід, розвідували запаси 
прісної води під Азовським морем, опрацьовували 
створення установки опріснення морської води під 
Ялтою. Також заплановане будівництво нових во-
досховищ.

Реалізація тільки частини цього плану виклю-
чила залежність Криму від погоди і дніпровської 



Печера Таврида –
Новий бренд Криму

28 ЛИПНЯ 2022 РОКУ В КРИМУ ВІДКРИВСЯ НОВИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ОБ'ЄКТ. СВОЇ СЕКРЕТИ 
ВІДВІДУВАЧАМ ГОТОВА РОЗКРИТИ ПЕЧЕРА «ТАВРИДА», ЯКУ ВИПАДКОВО ЗНАЙШЛИ У 2018 РОЦІ ПІД 
ЧАС БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ «ТАВРИДА». СЬОГОДНІ 
ПЕЧЕРУ, ВІК ЯКОЇ НАЛІЧУЄ 5 МІЛЬЙОНІВ РОКІВ ВВАЖАЮТЬ ОДНИМ З ГОЛОВНИХ ВІДКРИТТІВ НА 
ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ У ГАЛУЗІ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ

КРИМСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

18 Крим cьогоднi  #3 | 2022 



З моменту відкриття печера 
дарує вченим безліч загадок. Вже 
зараз цей об'єкт можна назвати уні-
кальним. Наприклад, температура 
всередині постійно тримається на 
позначці в 13°C, що нехарактерно 
для печер. Як стверджують кримські 
вчені, за знахідками, які були виявлені 
під час розкопок, можна вивчати не 
лише тваринний світ різних періодів, 
але й зміну кліматичних умов. І, хоча 
з майже двох кілометрів відкритих 
підземних ходів туристам доступна 
тільки частина протяжністю 500 
метрів, гостям печери «Таврида» 
однозначно, буде чому здивуватися і 
на що подивитися. 

ЕКСКУРСІЯ В МИНУЛЕ

Екскурсійний маршрут проводить 
відвідувачів через низку коридорів 
і залів химерних форм. Загадкову 
атмосферу підсилює обладнана 
система освітлення і звивиста 
доріжка, яка веде вглиб об'єкта. Ман-
друючи маршрутом, туристи поба-
чать залишки доісторичних тварин 
і їх фігури у натуральну величину.  

Тут навіть залишилися сліди кігтів, 
які хижаки точили об стіни. Екскур-
сія з досвідченим інструктором три-
ває годину і подарує кожному безліч 
позитивних емоцій. 

Крім того, «Таврида» стала пер-
шою печерою Росії, яку зможуть 
відвідати маломобільні громадяни. 
Екскурсійний маршрут має досить 
пологий схил без різких перепадів.  

МРІЇ ВЧЕНИХ

«Таврида» приємно вразила 
кримських палеонтологів. У печері 
були «законсервовані» останки 
тварин, які не лише чудово зберег-
лися, а й розповідають про розвиток 
деяких видів на часовому відрізку 
майже у 2 мільйони років. Печера 
така стара, що у ній знайшли кістки 
не лише мамонта, а його пращура 
– південного слона. 

«Тавриду» продовжують вивчати, 
вчені мріють знайти тут стародавню 
людину. Згідно з дослідженнями, під 
землею знаходиться ще безліч кар-
стових пустот, які можуть мати про-
тяжність в десятки кілометрів.  

ПЛАН ПЕЧЕРИ
ДЛИНА ~ 2000 м
АМПЛИТУДА — 18 м

Галерея білого
 слона

Галерея
зміїнавхідний

колодязь

хід перекритий
глиняной коркою

?

?

?

?
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УНІКАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ

Якщо ви вирішите відвідати екскурсію, то поба-
чите багато цікавих і навіть таємничих знахідок. Так, 
у кожного екскурсовода з собою обов'язково є уль-
трафіолетовий ліхтарик. Річ у тім, що стіни печери міс-
тять мінерали, які здатні флуоресціювати під впливом 
такого ліхтарика. На короткий час світло затриму-
ється на камені й у такий спосіб можна навіть зобра-
зити невеликий малюнок. 

Печера «Таврида» унікальна й тим, що у Росії 
вперше застосували таку технологію, що дозволяє 
побудувати над карстовою порожниною безпечну 
ділянку дорожнього полотна і, що особливо важ-
ливо, зберегти саму печеру. В одному з найбільших 

залів екскурсійного маршруту вам покажуть частину 
пальової конструкції, яка утримує звід печери.

Особливістю печери і її ландшафту є і те, що свого 
часу вона утворилася через напір води, який не 
зверху (як це буває зазвичай), а знизу розмив камінь.

Урочисте відкриття печери відбулося 28 липня 
2022 року. У церемонії взяли участь Глава Криму 
Сергій Аксьонов, голова Державної Ради Республіки 
Крим Володимир Константинов, ректор Кримського 
федерального університету імені В. І. Вернадського 
Андрій Фалалєєв. Також під час заходу була підписана 
угода між ФДАОУ в «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського» і відділенням Російського 
географічного товариства у Республіці Крим.

ПЕЧЕРА ТАВРИДА – СПРАВДІ УНІКАЛЬНИЙ ПІДЗЕМНИЙ ОБ'ЄКТ, ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ КРИМУ. УПЕВНЕНИЙ, ВОНА СТАНЕ ОДНИМ 
З НОВИХ БРЕНДІВ КРИМУ. ЗІ СВОГО БОКУ ВЛАДА РЕСПУБЛІКИ БУДЕ СПРИЯТИ НАШИМ 
ЕНТУЗІАСТАМ – КРИМСЬКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ. ДУМАЮ, ЩО БУДЕ ЩЕ 
ДУЖЕ БАГАТО ОБ'ЄКТІВ ПОКАЗУ, БУДЕ БАГАТО ЗНАХІДОК, ЦІКАВИХ АРТЕФАКТІВ ТОЩО.  
У МАЙБУТНЬОМУ ТУТ БУДЕ СТВОРЕНА ВСЯ НЕОБХІДНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЯКА ЗРОБИТЬ  
ЦЕ МІСЦЕ МАКСИМАЛЬНО ЗРУЧНИМ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ

Глава Республіки Крим Сергій Аксьонов
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«ЛЮДИ НА ДОНБАСІ БАЧАТЬ
СВОЄ МАЙБУТНЄ ЛИШЕ З РОСІЄЮ»

Дмитро Кротков:

СВЯЩЕНИК ІЗ СІМФЕРОПОЛЯ ПРОТОІЄРЕЙ ДМИТРО КРОТКОВ КІЛЬКА РАЗІВ НА МІСЯЦЬ ВІДВІДУЄ 
ТЕРИТОРІЮ  УКРАЇНИ І НЕЗАЛЕЖНИХ РЕСПУБЛІК ДОНБАСУ З ГУМАНІТАРНОЮ МІСІЄЮ. ВІН ПОЧАВ ЇЗДИТИ 
НА ДОНБАС, ДЕ ВІДВІДАВ МАЙЖЕ УСІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ, З 2014-ГО РОКУ. ОСТАННІМ ЧАСОМ СВЯЩЕНИК 

ДОСТАВЛЯЄ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ. ПРО СВОЮ РОБОТУ 
ВІН РОЗПОВІВ У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ»

КРИМ ДОПОМАГАЄ
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Вже не раз ви відвідували 
Донбас, інші звільнені тери-
торії, бували у зоні бойових дій. 
Поділіться своїми враженнями 
від поїздки. Чи відрізняються жи-
телі ДНР і ЛНР від жителів «мир-
них» регіонів?

Жителі ДНР і ЛНР відчувають 
упевненість у тому, що Україна 
туди більше не повернеться. Коли 
були так востаннє, нещодавно 
повернулися, ми відвідали звіль-
нені території ДНР і Запоріжжя. 
Там ми роздавали допомогу гу-
манітарну, у деяких населених 
пунктах гуманітарна допомога 
була точковою. Люди відкриті, 
абсолютно спокійно приймають 
гуманітарну допомогу, йдуть на 
контакт. Багато жителів Донбасу, 
які проживають в населених пун-
ктах, розташованих ближче до 
територій, підконтрольних Києву, 
спокійно говорять українською 
мовою і це не викликає диском-
форту.

На жаль, українська пропа-
ганда залякує людей, вони бо-
яться, що ккраїнські карателі мо-
жуть повернуться.

Війна об'єднує людей, і, на-
самперед, навколо Церкви і Віри. 
Ополченці й мирні жителі — віру-
ючі люди, постійно моляться, не-
зважаючи на те, що у храм кож-
ної секунди може влучити бомба. 
Донбас завжди був православ-
ним. Майже усі місцеві священики 
підтримують місцеве населення. 
Надаючи абсолютно різну допо-
могу, зокрема, ми залишаємо у 
храмах гуманітарку.

Ви очолили спеціальний Гу-
манітарний центр Кримської 
митрополії з благословення ми-
трополита Сімферопольського 
і Кримського Лазаря. Фактично 
робота йде вже з березня 2022 
року. Поділіться з нашими чи-
тачами: яке основне завдання 
Центру? Скільки ви вже здійсни-

ЖИТЕЛІ ДНР І ЛНР 
ВІДЧУВАЮТЬ УПЕВНЕНІСТЬ 
У ТОМУ, ЩО УКРАЇНА ТУДИ 
БІЛЬШЕ НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ. 

КОЛИ БУЛИ ТАК 
ВОСТАННЄ, НЕЩОДАВНО 

ПОВЕРНУЛИСЯ,  
МИ ВІДВІДАЛИ ЗВІЛЬНЕНІ 

ТЕРИТОРІЇ ДНР  
І ЗАПОРІЖЖЯ. БАГАТО 

ЖИТЕЛІВ ДОНБАСУ,  
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ  

В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, 
РОЗТАШОВАНИХ 

БЛИЖЧЕ ДО ТЕРИТОРІЙ, 
ПІДКОНТРОЛЬНИХ КИЄВУ, 

СПОКІЙНО ГОВОРЯТЬ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

І ЦЕ НЕ ВИКЛИКАЄ 
ДИСКОМФОРТУ

ли поїздок? Скільки доставлено 
тон гуманітарної допомоги?

Кримська єпархія з 2014 року 
проводить збір гуманітарної до-
помоги. Було організованою дуже 
багато поїздок з гуманітарною 
місією, зібрано вантажів абсо-
лютно різного тоннажу. Але якщо 
говорити про цей рік, з березня 
2022 року, здійснені приблизно 
30 поїздок, доставлено понад 130 
тонн допомоги.

Люди нас чекають, заздалегідь 
повідомляють, скільки людей живе 
у селищі, ми в свою чергу готуємо 
продуктові та медичні набори. До 
нас надходять адресні заявки. Як 
я і говорив раніше, ми завершили 
поїздку в Запорізьку область і далі 
на Донбас — у Волноваху, у села 
Микільське та Володимирівку. Ми 
відвезли понад 200 ящиків, зібра-
них для конкретних людей за їхні-
ми потребами.

Найчастіше привозимо ліки, 
речі, одяг, продукти, поліетиле-
нову плівку, засоби гігієни тощо. 
Потреби у кожного свої. Крім того, 
наша організація намагається 
підтримувати церкви і храми — 



возимо свічки, ладан, церковне 
вино, вугілля, борошно тощо. Ми 
відвідали майже всі «сірі зони», 
щоб допомогти кожному.

Як жителі зони бойових дій зу-
стрічають вас? Чи чекають на до-
помогу? Яка частина населення 
поруч із зоною бойових дій потре-
бує на допомогу?

Найголовніше – ми допомагає-
мо мирному населенню. Це і діти, і 
люди похилого віку. Як я і говорив, 
ми їздимо за адресами – привози-
мо конкретну адресну допомогу. І 
через соцмережі люди пишуть все, 
що їм необхідно.

Чи активно кримчани відгу-
куються на заклики про збір гу-
манітарної допомоги?

Як показала практика, завжди 
на початку таких подій, спираю-
чись на досвід 2014 року, з'являєть-
ся велика гуманітарна активність 
у населення, а потім різкий спад. І, 
звісно, це прикро, адже попереду 
зима — найскладніша пора року 
для мирних жителів цих населених 
пунктів, які межують безпосередньо 
із зоною бойових дій. Їм вкрай не-
обхідна буде допомога-теплі речі, 
продуктові набори тощо.

Хочу закликати небайдужих 
кримчан допомогти людям, які за-
раз гостро потребують допомоги. 
Потрібно приймати всіляку участь 
у допомозі тим, хто опинився у зоні 
лиха, але не обов'язково через 
наш Центр. У себе, у регіонах, у 
єпархіях, можна збирати допомогу і 
передавати її в Донецьку і Лугансь-
ку митрополії, в район Ізюма тощо.

ХОЧУ ЗАКЛИКАТИ 
НЕБАЙДУЖИХ КРИМЧАН 
ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ, 

ЯКІ ЗАРАЗ ГОСТРО 
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ. 

ПОТРІБНО ПРИЙМАТИ 
ВСІЛЯКУ УЧАСТЬ У 

ДОПОМОЗІ ТИМ, ХТО 
ОПИНИВСЯ У ЗОНІ ЛИХА, 

АЛЕ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО 
ЧЕРЕЗ НАШ ЦЕНТР. У СЕБЕ, 
У РЕГІОНАХ, У ЄПАРХІЯХ, 

МОЖНА ЗБИРАТИ 
ДОПОМОГУ І ПЕРЕДАВАТИ 

ЇЇ В ДОНЕЦЬКУ І 
ЛУГАНСЬКУ МИТРОПОЛІЇ, 
В РАЙОН ІЗЮМА ТОЩО
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У КРИМУ СТВОРЕНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ 
ЦЕНТР КРИМСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ З БЛАГОСЛОВЕННЯ 

МИТРОПОЛИТА СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО І КРИМСЬКОГО 
ЛАЗАРЯ. САМЕ ТУТ ВІДБУВАЄТЬСЯ СОРТУВАННЯ, 

УПАКОВКА І НАВАНТАЖЕННЯ У АВТОМОБІЛІ. 
АЛЕ З БЛАГОСЛОВЕННЯ МИТРОПОЛИТА ЛАЗАРЯ 

МИ РОЗШИРЮЄМО РОБОТУ, І ТАКІ ЦЕНТРИ З'ЯВЛЯТЬСЯ 
У КОЖНОМУ БЛАГОЧИННІ У ВСІЙ МИТРОПОЛІЇ

Як зараз збирають допомогу? 
Як можна підтримати ваші труди?

У Криму створений спеціаль-
ний Гуманітарний центр Кримської 
митрополії з благословення ми-
трополита Сімферопольського і 
Кримського Лазаря. Так, допомогу 
приймають два центри, головний 
з яких знаходиться у Севастополі, 
при Севастопольському благочинні. 
Саме тут відбувається сортування, 
упаковка і навантаження у авто-
мобілі. Але з благословення митро-
полита Лазаря ми розширюємо 
роботу, і такі центри з'являться 
у кожному благочинні у всій митро-
полії. У храмах висять оголошення, 
допомагають і парафіяни, і зовсім 
невоцерковлені люди, наприклад, 
у фасуванні продуктів тощо.

Побажання нашим читачам?
Не чекайте поки усе прой-

де крізь вас, а приймайте актив-
ну участь в допомозі нужденним. 
Церква закликає до молитви, до 
того, щоб поранені отримали 
зцілення, а полонені були звіль-
нені. Хотілося б, щоб батьки про-
являли терпіння і мудрість, вчили 
своїх чад любити і шанувати Бать-
ківщину. Підтримуйте один одного 
і допомагайте!

Фото використані з соціальних мереж

Крим cьогоднi  #3 | 2022 25



26 Крим cьогоднi  #3 | 2022 Крим cьогоднi  #3 | 2022 27

Крим в об ’єктиві
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Катерининська епоха Російської імперії запам'яталася нам безліччю звершень, але і залишила нащадкам 
чимало загадок. Ходили чутки, що імператриця мріяла перенести столицю імперії до Новоросії. 

А саме до Херсону, де з дня заснування міста стали закладатися найважливіші для півдня імперії проекти. 
Так, невелика фортеця у гирлі Дніпра стала батьківщиною Чорноморського флоту і за кілька років 

перетворилася на велике портове місто. Кораблі, спущені зі стапелів Херсонської верфі, 
обороняли південні кордони імперії під час військових конфліктів і вражали своїми масштабами
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ВІХИ ІСТОРІЇ



22 грудня 1775 Катерина II видала указ, 
де визначалися головні напрямки 

будівництва флоту на Чорному морі. 
Імператриця веліла побудувати

«двадцять великих військових кораблів 
з потрібними для них малими». З огляду 
на те, що південні території імперії не 
володіли портовою інфраструктурою, 

необхідною для створення Чорноморського 
флоту, Катерина II повеліла почати 

будівництво нових міст

22 грудня 1775 Катерина II видала указ, де 
визначалися головні напрямки будівництва 
флоту на Чорному морі. Імператриця веліла 
побудувати «двадцять великих військових кора-
блів з потрібними для них малими». З огляду 
на те, що південні території імперії не володіли 
портовою інфраструктурою, необхідною для 
створення Чорноморського флоту, Катерина II 
повеліла почати будівництво нових міст.

Для того, щоб привести наказ у виконання, 
командувачу Азовською флотилією віце-ад-
міралу Сенявіну наказувалося обстежити Дні-
провський лиман для пошуку найбільш зручного 
місця для спорудження верфей. Олексій Сенявін 
запропонував розмістити порт і головні верфі 
біля глибокої пристані у гирлі Дніпра. Імпера-
триця цю ідею схвалила. 18 червня 1778 року 
Катерина ІІ підписала указ про будівництво 
нового міста і порту, назвавши його Херсоном. З 
тих пір невелика фортеця з пристанню перетво-
рюється в простір наймаштабнішого будівниц-
тва в імперії. 

Для будівництва були виділені величезні 
кошти. Херсон став об'єктом зусиль Санкт-Пе-
тербурга, спрямованих на зміцнення південних 
кордонів імперії. З самого початку свого роз-
витку місто стає першим неофіційним центром 
Новоросії. Планувалося, що у майбутньому він 
стане «російським Амстердамом», проте Хер-
сон став колискою російського Чорномор-
ського флоту, першим морським портом на 
півдні Росії. 

Катерина II не приховувала своїх намірів і відво-
дила місту роль «південного Санкт-Петербурга». 
Як колись північна столиця для Петра I, ці степові 

простори стали для імператриці 
стали справою усього її життя. 

 

Херсон об'єднав у собі 
функції найважливішого вій-
ськового форпосту і порто-
вого міста. Перед будівниками 
міста стояла складна місія. 
Їхнім завданням було побуду-
вати військову гавань, яка б 
вміщала не менше 20 великих 
військових кораблів. Крім цього, 
необхідно було звести верф, 
що має не менше 20 елінгів. У 
місті відразу з'явилася фортеця, 

КРІЗЬ  ТЕРНИ 
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була побудована суднобудівна верф, торгова при-
стань, казарми для матросів і командний пункт.   

На жаль, досвід будівництва сучасних кораблів 
прийшов не відразу. Позначилися не тільки труд-
нощі з постачанням матеріалів, брак робочих, а й 
некомпетентність Івана Ганнібала, якого поставили 
на чолі будівництва. До того ж, Адміралтейств- 
колегія обмежила розміри кораблів для закладки 
на херсонських верфях 60-гарматним рангом. 
Кораблі великим рангом могли сісти на мілину. 
Лише після повної заміни Потьомкіним керівництва 
будівельників фортеці та верфі (Івана Ганнібала, 
Івана Овцина на віце-адмірала Федота Клокачова 
та інженер-полковника Миколи Корсакова) справи 
в Херсоні пішли догори. 

За кресленнями Олександра Катасанова, відо-
мий митець Семен Афанасьєв заклав серія з п'яти 
66-гарматних кораблів. Головним кораблем цієї 

серії стала «Слава Катерини». До слова, команди-
ром одного з цих кораблів під гордим ім'ям «Святий 
Павло» був призначений капітан 2 рангу, згодом 
знаменитий російський адмірал, Федір Ушаков. 

Ще одним ударом для темпів розвитку верфі 
стала епідемія чуми, що спричинила загибель 
великої кількості робітників і моряків, зокрема, й 
адмірала Клокачева. Темпи будівництва затягува-
лися, але не зупинялися.

Тим часом, у результаті напруженої дипломатич-
ної роботи і всебічного обґрунтування, підкріпле-
ного рішучими пересуваннями російських військ, 
19 квітня 1783 року Катерина II видала Маніфест про 
приєднання Криму до Російської імперії. Херсонські 
кораблі були готові відправитися до нових берегів. 
Першим берегом стала Ахтіарська бухта, де імпе-
ратриця повеліла заснувати Севастополь. 

Уже наприкінці серпня 1784 року корабель 
«Слава Катерини» у супроводі фрегата «Хер-
сон» попрямує до берегів Криму. До речі, перш ніж 
прибути на півострів кораблі пропливали в гирлі 
Дніпра. Турки були вражені. Вони не очікували, що 
на річковій верфі можливо побудувати і потім про-
вести по мілководдю трипалубне судно. 14 вересня 
«Славу Катерини» із захопленням зустрічали жителі 
Севастополя.

Сьогодні деякі «експерти» стверджують, що 
новий флот на Чорному морі був ще однією 
«Потьомкінської селом», але факт в тому, що вже до 
травня 1787 флот налічував у своєму складі 46 вим-
пелів: 3 лінійних корабля, 12 фрегатів, 3 бомбардир-
ських корабля, 28 інших військових судів.

Більш того, під час російсько-турецької війни 
1787—1791 років флот завдав ряд нищівних поразок 
військово-морським силам Туреччини. Серед най-
більш відомих перемог слід відзначити Кінбурнську 
битву (17-18 червня 1788 року). Потім послідувала 
перемога у Керчі (8 травня 1790 року). 28-29 серпня 
1790 року відбулася битва при Тендрі, 31 липня 1791 
року — при Каліакрії. Тоді перемоги адмірала Уша-
кова зірвали всі плани Туреччини атакувати Крим з 
моря. Так пройшли бойове хрещення кораблі, спу-
щені зі стапелів у Херсоні.   

Після гучних перемог на херсонських елін-
гах кораблі і фрегати будувалися вже за влас-
ними проектами Херсонського адміралтейства. 
17 листопада 1800 року на Херсонській верфі під 
керівництвом інженера Михайла Суровцева був 

Корабель «Слава Катерини». 
66-гарматний вітрильний корабель, 

перший лінійний корабель 
Чорноморського флоту Російської імперії

ДО НОВИХ БЕРЕГІВ

ЯДРО ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ
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спущений на воду 110-гарматний корабель «Ягу-
діл», який довгі роки вважався кращим кораблем 
Чорноморського флоту. З цієї серії кораблів у Хер-
соні були побудовані також «Полтава», «Дванад-
цять апостолів» і «Париж». 

Херсонська верф стала найкращою на пів-
дні імперії. Тут стали реалізовуватися оригі-
нальні проекти, які не знали рівних. Але вже через 
25 років на воду був спущений останній вітрильний 
корабель Херсонської споруди – 83-гарматний 
«Іоанн Златоуст». Панування на півдні поступово 
захопили верфі Миколаєва та Одеси через краще 
географічне положення. 

Херсонське адміралтейство існувало неповні 
50 років. Але в історію воно увійшло як «колиска 
Чорноморського флоту». Основне його ядро було 
саме Херсонської споруди. Саме тут почалася 
нев'януча слава чорноморських моряків. За цей 
період з його стапелів були спущені 43 лінійних 
корабля. Зокрема, 110-гарматних – 18, 74-гармат-
них – 9, 66-гарматного рангу – 16. А також три бом-
бардирських судна, два люгера (розвідувальне 
судно), 8 транспортних і близько 110 дрібних суден.

Історія Херсонського суднобудування на тому не 
закінчилася. Після поглиблення дна у руслі Дніпра 
в 1861 році Херсон знову отримав значення важли-
вого морського порту. На зміну державним верфям 
прийшли підприємці, які продовжували розвиток 
суднобудування в регіоні. Свого часу велику попу-
лярність придбала Військова верф Олександра 
Вадона. Міноносці, що зійшли зі стапелів цього під-

План Херсонської фортеці 
та Херсонського адміралтейства, 
де будувались більшість кораблів

ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ

приємства, також поповнили ряди Чорно-
морського флоту і брали активну участь у 
подіях Першої світової війни і навіть Дру-
гої світової. 

Херсонські суднобудівні підприємства 
стали головними по частині комерцій-
ного суднобудування в колишньому СРСР. 
Місто залишалося найбільшим центром 
суднобудування і судноремонту. 

  
Сьогодні ж суднобудівні підприємства 

і заводи Херсона знаходяться в гнітю-
чому стані. Всі вони існували в останні 
роки за рахунок приватних замовлень і 
поступово занепадали. Але, варто зау-
важити, що перспективність Херсон-
ського суднобудування вже привернула 
російських інвесторів. Ймовірно, неза-
баром слава місцевої верфі зазвучить з 
новою силою.

30 Крим cьогоднi  #3 | 2022 Крим cьогоднi  #3 | 2022 31



«Крим став для нас прикладом 
успішного повернення до Росії»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КИРИЛО СТРЕМОУСОВ 
ДАВ ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ», В ЯКОМУ РОЗПОВІВ ПРО ТЕ, ЯКИМ БАЧАТЬ 

СВОЄ МАЙБУТНЄ ЖИТЕЛІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯК БАГАТО ЛЮДЕЙ ГОТОВІ СТАТИ ЧАСТИНОЮ ВЕЛИКОЇ 
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ РОДИНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. КРІМ ЦЬОГО, ВІН ТАКОЖ ПОЯСНИВ, ЧОМУ КРИМ – 

ПРИКЛАД ДЛЯ ХЕРСОНА І ЩО ВІДЧУВАЮТЬ ЖИТЕЛІ ОБЛАСТІ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ

НЕКЛАСИЧНІ КЛАСИКИ 

Кирило Стремоусов:

ГІСТЬ НОМЕРУ
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зараз тисячі людей у Херсонській 
області вже отримали паспорт 
громадянина Російської Феде-
рації. Подати документи на отри-
мання російського громадянства 
у Херсоні тепер можуть і жителі 
територій, все ще підконтрольних 
Україні. Багато людей спеціаль-
но приїжджають з інших облас-
тей, щоб оформити громадянство 
Росії.

Так, сьогодні в Херсонській 
області функціонують не менше 
десяти відділень, де можна офор-
мити російське громадянство.

У недавньому своєму інтерв'ю, 
ви сказали: «Будь-які спроби 
розгойдати ситуацію в Херсоні 
будуть жорстко припинятися». 
Які заходи вживає військово-ци-
вільна адміністрація Херсонської 
області для стабілізації ситуації в 
регіоні?

Будь-які спроби розгойдати 
ситуацію, загрожувати населен-
ню в Херсоні та області будуть 
жорстко припинятися. Ми кон-
тролюємо внутрішню безпеку в 
регіоні, зокрема, працює Мініс-

П
ісля звільнення від вла-
ди київського режиму 
для Херсонщини поча-
лося абсолютно нове 

життя. Вперше за багато років 
жителі регіону отримали свобо-
ду вибору і їхні голоси звучать на 
користь Росії. Нарешті Херсон-
ська область отримала змогу 
стати частиною Росії, адже саме 
це дарує надію на щасливе та 
безпечне майбутнє.

Російська мова поряд з україн-
ською визнана офіційною в регіоні. 
Також з 1 травня оператори Хер-
сона, Скадовська та Нової Кахов-
ки підключилися до російського 
Інтернету після того, як Київ спро-
бував відрізати їх від зовнішньо-
го світу, відключивши зв'язок. Тим 
часом економіка регіону пере-
ходить на розрахунки в рублях. 
Російську національну валюту 
вже приймають у більшості торго-
вих точок та установ Херсонщи-
ни. Завдяки російським збройним 
силам Херсон зараз повністю 
звільнений від українських сил.

Кирило Сергійовичу, з початку 
червня жителі Херсона почали 
подавати документи для отри-
мання громадянства Росії. Які є 
результати?

Звісно, є. Дуже багато людей 
вже отримали паспорти. На жаль, 
назвати точну цифру не можу, 
тому що чимало бажаючих. Зараз 
активно функціонує паспорт-
но-візовий центр, який допомагає 
людям правильно оформити гро-
мадянство. Українські націона-
лісти не в силах залякати жителів 
Херсонської області: все біль-
ше людей там офіційно стають 
громадянами Росії. У Мелітополі 
видали нову партію російських 
паспортів, місцева влада вирішує 
питання оперативно. Від подачі 
заяви до видачі паспорта про-
ходить близько двох тижнів. Вже 

Українські націоналісти 
не в силах залякати 
жителів Херсонської 
області: все більше 

людей там офіційно 
стають громадянами 

Росії. У Мелітополі 
видали нову партію 

російських паспортів, 
місцева влада вирішує 
питання оперативно. 

Від подачі заяви до видачі 
паспорта проходить 
близько двох тижнів. 

Вже зараз тисячі людей 
у Херсонській області 

вже отримали паспорт 
громадянина Російської 

Федерації
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терство внутрішніх справ і Мініс-
терство державної безпеки.

Повторюся: всі спроби деста-
білізувати присікається служба-
ми безпеки, затримано чимало 
людей, які якимось чином мог-

ли нашкодити інфраструктурі 
області або ї ї жителям. Безпека 
населення – наш пріоритет. На 
жаль, спроби терактів в облас-
ному центрі та інших районах 
області періодично виникають, 
але більшу частину таких злочи-
нів нашим правоохоронним орга-
нам вдається запобігти.

Після прориву багаторічної 
Київської блокади Криму, хер-
сонські фермери активно повер-
таються на ринки півострова. 
Через Перекоп постачають ово-
чі та фрукти, утворюючи значну 
конкуренцію кримським агра-
ріям і за ціною, і за якістю. Роз-
кажіть, як зараз йдуть справи 
у херсонських фермерів – як їм 
новий ринок збуту продукції?

Зрозуміло, з поверненням Хер-
сонської продукції на кримський 
ринок збуту, багато кримських 
фермерів відчули суттєві коливан-
ня і знизили ціновий поріг. З кож-
ним днем товарів з Херсонської 
області на кримських прилавках 
все більше. Овочі, фрукти і ягоди 

Всі спроби 
дестабілізувати 

присікається службами 
безпеки, затримано 
чимало людей, які 

якимось чином 
могли нашкодити 
інфраструктурі 

області або її жителям. 
Безпека населення – 
наш пріоритет. На 

жаль, спроби терактів 
в обласному центрі та 
інших районах області 
періодично виникають, 

але більшу частину 
таких злочинів нашим 

правоохоронним органам 
вдається запобігти
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Крим Сергію Валерійовичу Аксьо-
нову в Криму за 8 років відбули-
ся колосальні зміни: ми бачимо 
прорив у багатьох сферах. Життя 
кримчан стало іншим, впевнений, 
що з підтримкою Криму і Росії ми, 
жителі Херсона та Херсонської 
області, також змінимо наше життя 
на краще.

Херсонська область готується 
до проведення референдуму про 
входження до складу Російської 
Федерації. Яким вам бачиться 
майбутнє Херсонської області в 
найближчій перспективі?

У людей з'явилася надія, що 
Росія реально готова допомагати 
херсонцям, готова вкладати сюди 
сили на формування нормаль-
ної структури влади, нормально-
го, людського ставлення влади до 
пересічних громадян. Багато людей 
в Херсоні розуміють, що українських 
нацистів тут більше ніколи не буде. А 
всі бажаючі «каламутити воду» і від-
роджувати в області нацизм будуть 
суворо покарані.

Ви регулярно проводи-
те зустрічі з жителями регіону, 
напевно бачите настрій насе-
лення. Чи є зміни в думках? Чи 
багато хто змінив ставлення до 
української влади сьогодні?

Після варварських, жорстких 
обстрілів укронацистів жителі 
Херсона та області розуміють, що 

офіційний Київ ні в що не ставить 
людські життя. Я бачу і розумію, 
що місцеві жителі дійсно готові і 
хочуть референдум про входжен-
ня регіону до складу Російської 
Федерації. Вони розуміють, що 
це дасть їм шанс жити щасливе і 
благополучне життя, вони хочуть 
жити в сильній, успішній країні, яка 
може їх захистити. Ми бачимо, як 
доблесно і відважно борються за 
мир в Херсоні російські військо-
вослужбовці. Переважна кіль-
кість населення нашої області на 
референдум обов'язково піде, в 
надії жити мирне і щасливе життя.

звідти привозять як постачальни-
ки півострова, так і самі українці. 
Головний майданчик, куди в Кри-
му везуть товар з Херсона та його 
області.

Зараз йде перереєстра-
ція сільськогосподарських під-
приємств. Упевнений, інтеграція 
Херсонської області в російське 
економічне поле дасть відчутні 
результати у розвитку агропро-
мислової галузі. Я переконаний, 
що наступного року всі проце-
си відновлення співпраці будуть 
налагоджуватися і зміцнюватися.

Ми бачимо Крим – нашим дру-
гом і партнером. Крим став для нас 
прикладом успішного повернення 
до Росії. Завдяки Главі Республіки 

Ми бачимо Крим 
– нашим другом і 

партнером. Крим став 
для нас прикладом 

успішного повернення 
до Росії. Завдяки Главі 

Республіки Крим Сергію 
Валерійовичу Аксьонову 

в Криму за 8 років 
відбулися колосальні 

зміни: ми бачимо прорив 
у багатьох сферах. 

Життя кримчан стало 
іншим, впевнений, що 
з підтримкою Криму 

і Росії ми, жителі 
Херсона та Херсонської 
області, також змінимо 
наше життя на краще

Фото використані з соціальних мереж
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ПІД ГОСТРИМ КУТОМ

ЯК УКРАЇНА ВТРАТИЛА
СПАДЩИНУ СРСР

КРАЇНАКРАЇНА

УСІ ЗНАЮТЬ, ЩО УКРАЇНА У СКЛАДІ СРСР ВВАЖАЛАСЯ ПРОЦВІТАЮЧОЮ 
РЕСПУБЛІКОЮ, І МАЛА СТАТУС ВСЕСОЮЗНОЇ ГОДУВАЛЬНИЦІ, КУЗНІ  

І ЗДРАВНИЦІ. ЗА ОБСЯГАМИ ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНА ПЕРЕВЕРШУВАЛА ФРН,  
І МАЛА НАЙСИЛЬНІШУ ЕКОНОМІКУ В ЄВРОПІ. У ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ,  

НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ БУЛИ ВИВЕДЕНІ НЕЗЛІЧЕННІ І НЕЛІЧЕНІ ОЗБРОЄННЯ 
З КРАЇН ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ. ЦЕ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ТАНКІВ, ЛІТАКІВ, 

ГАРМАТ, БТР, АВТОМОБІЛІВ, МІЛЬЯРДИ ПАТРОНІВ, СНАРЯДІВ, РАКЕТ,  
ЯКІ У ВАРТІСНОМУ ВИРАЖЕННІ СУТТЄВО ПЕРЕВИЩУВАЛИ ВВП УКРАЇНИ.  

КУДИ ВСЕ ЦЕ НЕЗЛІЧЕННЕ БАГАТСТВО І МОЖЛИВОСТІ ПОДІЛИСЯ?
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Від країни з розвиненою 
економікою до повного провалу

Деіндустріалізація України 

Україні до 1991 року була зосередже-
на третя частина промисловості Ра-

дянського Союзу, Республіка входила 
у десятку країн з найбільш розвиненою 

економікою. А закінчилося ж все антире-
кордом: економіка України за роки незалежності 
скоротилася майже на третину.
За 31 рік майже усе, що країна «забрала з собою» 
після розпаду СРСР, або розгубилося, або про-
сто знищене. Навіть самі українці змушені визна-
ти: рік за роком країна «проїдала» радянську 
спадщину, а замість збереження і розвитку існую-
чих виробництв нова влада розкрадала і прода-
вала усе, що було можна, займаючись при цьому 
якимись авантюрами, які чомусь представляли 
«реформами». Так за три десятиліття українсь-
ка промисловість, сільське господарство і наука 
були просто стерті у пил.

учасна ситуація вважається  «найбіль-
шою поразкою» України після кризи 

2014–2015 років. Не відновившись, вона 
продовжує прискореними темпами вини-
щуватися. І одна з вагомих причин цього — 

конфлікт із Росією, з якою Україну пов'язували ба-
гаторічні економічні та культурні зв'язки.

Машинобудування, літакобудування, космічна 
і оборонна промисловість колись були провід-
ними галузями України, сьогодні ж вони знахо-
дяться в гнітючому становищі. Приміром, завод 
«Південмаш» через обвал виробництва скотився 
в глибоку кризу. У декілька разів впали виробничі 
обсяги у суднобудуванні – відомий Миколаївський 
суднобудівний завод доведений до кразу, не кра-
ща ситуація і на інших підприємствах. Держпід-
приємство «Антонов» колись називали гордістю 
авіапрому, а сьогодні й воно стало заручником 
економічного занепаду. Можна стверджувати, 
що Україна повністю втратила авіаційну промис-
ловість. Не краще становище і в металургійній 
промисловості, а також у енергетиці.
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Політика  русофобії
Усі три десятиліття незалежності України влада докладає зусиль до перепи-

сування історії країни. Особливо сильно ця тенденція проявилася після перемоги 
Євромайдану в 2014 році. Тепер за розміщення в соцмережі нешкідливої фото-
графії з радянською символікою люди отримують тюремні терміни. Натомість іме-
нами пособників нацистів називають вулиці в українських містах.

Але ж історія України з «чорною дірою» замість радянського минулого виглядає 
спотвореною і, якщо можна так сказати, «перекошеною». З цієї історії викреслені 
імена Ковпака, Кузнєцова, Патона, Корольова — не вистачить місця перерахувати 
хоча б їх невелику частину. Адже ці люди і створили ту Україну, яка вирушила в са-
мостійне плавання у 1991 році…

Тепер від тієї країни мало що залишилося. І не лише в економіці, але і у голо-
вах громадян, особливо у молодого покоління. Юним українцям скоро нікому буде 
розповісти про справжню історію країни і про її справжніх героїв.

У 2019 році зрівняли у правах ветеранів Великої Вітчизняної війни (сама ця назва 
виведена в Україні з ужитку) і учасників різних угруповань, які умовно можна на-
звати бандерівськими. Процес знесення радянських пам'ятників на Україні дивним 
(або не таким вже дивним) чином корелює з процесом закриття радянських про-
мислових гігантів і наукових інститутів. Інженери і вчені їдуть у пошуках заробітку... 
Україна, на жаль, опинилася в історичному глухому куті.

Політика дерадянізації та русофобії не лише викреслює з української історії ти-
сячі славетних імен, а й вбиває історичний оптимізм українців.

З обранням на пост президента України Володимира Зеленського більшість 
українських громадян сподівалася на зміни на краще в різних сферах суспільного 
життя. Однак більш ніж за рік, що минув після перемоги в. Зеленського на прези-
дентських виборах, доводиться констатувати, що по більшості ключових питань, 
в тому числі в гуманітарній сфері, політика нової української влади практично не 
змінилася, залишившись такою ж, як іза часів Петра Порошенка.

Героїзація нацистських колабораціоністів, членів українських націоналістич-
них формувань здійснюється під виглядом вшанування учасників «національ-
но-визвольного руху» в період 1940-1950 рр.і «борців з комунізмом за свободу 
Батьківщини». Особлива увага приділяється прийняттю широкого спектру за-
ходів щодо їх держпідтримки.
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Причини? Залежність від Заходу!
Багато років Захід «ламав» відносини України з Росією. Їм це майже вдалося.  Американці тепер кон-

тролюють українську політику. Наприклад, з Білого дому українському президенту нещодавно прий-
шло розпорядження їхати на саміт G20. Не запитали, чи хоче він сам. Полякам же дісталася податкова 
система України. Уся інформація зберігається на серверах польської компанії Siltec. А тепер у них, за 
законом, майже рівні з українцями права.

В України – іноземні кредити, іноземна зброя. Українських військових натаскують іноземні інструк-
тори, а гинути під кулі чомусь відправляють пересічних українців.

Проте сьогодні українці на звільнених територіях отримують величезну підтримку Російської Феде-
рації, а особливо від прикордонних регіонів. Насамперед, Республіка Крим докладає чималих зусиль 
аби підтримати Херсон та Запоріжжя.
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Крим в об ’єктиві
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю



Ірина Клюєва:

Серед десятків тисяч біженців з Донбасу, які 
прибувають в нашу країну, більше половини – 
діти, зокрема, й ті, що залишилися без родини. 
Як у Республіці Крим приймають дітей-біженців? 
Чи надають самі кримчани благодійну та гумані-
тарну допомогу?

Не тільки Уряд Республіки Крим, а й пересічні 
громадяни надають всіляку гуманітарну та бла-
годійну допомогу для громадян, зокрема, й дітям, 
які прибули з Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя. 
У кожному населеному пункті Криму небайдужими 
людьми організовані пункти збору, куди жителі 
можуть принести все необхідне для прибулих 

У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ДИТИНИ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ІРИНА ДМИТРІВНА КЛЮЄВА РОЗПОВІЛА ПРО ТЕ, ЯК У КРИМУ ПРИЙМАЮТЬ 

ДІТЕЙ-БІЖЕНЦІВ, ЧИ НАДАЄТЬСЯ ЇМ МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЧИ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 
УВАГА СИРОТАМ ЗІ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ТАКОЖ ВОНА ПОДІЛИЛАСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ТЕ, 

СКІЛЬКИ ДІТЕЙ З ДОНБАСУ І ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗМОГЛИ ВСТУПИТИ ДО КРИМСЬКИХ ШКІЛ, А ТАКОЖ 
СКІЛЬКОМ З ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ДОНБАСІ, ВДАЛОСЯ ВІДПОЧИТИ І ОЗДОРОВИТЬСЯ В КРИМУ

людей (продукти тривалого зберігання, одяг і 
взуття, бутильована вода, сухе дитяче харчування, 
постіль, засоби гігієни, дитячі іграшки та канцеляр-
ські приналежності тощо). Кожен з нас розуміє, що 
люди опинилися у біді, вони потребують всебічної 
допомоги. 

Рада, що є стільки небайдужих жителів у Криму, 
готових відгукнутися і простягнути руку допомоги.

Чи всім дітям-біженцям вдалося отримати 
місця в навчальних закладах і дитячих садах?

З початку проведення спеціальної військо-
вої операції були вжиті всі заходи підтримки 
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для того, щоб діти, які прибули зі 
звільнених територій, змогли про-
довжувати навчання у освітніх 
організаціях Російської Феде-
рації. Міністерство освіти, науки 
і молоді Республіки Крим робить 
все можливе для швидкого зара-
хування дітей в освітні установи 
Криму.

З лютого 2022 року 
прийняті 1954 дитини 
шкільного віку. Станом 
на 26 серпня 2022 року 
з питання влаштування 
дітей до дошкільних 
закладів звернулося 
553 особи. Зараховано 
346 дітей, поставлені 
в електронну чергу 
на отримання місця в 
дошкільних закладах — 
193.

У батьків не завжди 
з першого разу вихо-
дить влаштувати дітей 
в школу, бо не вистачає 
необхідних документів 
і школи у містах Криму 
перевантажені. У цих 
випадках я звертаюся безпосе-
редньо до органів управління 
освіти та центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді. Так у 
серпні місяці до мене звернулася 
Наталя, яка прибула із Запорізької 
області. У неї не вийшло влаш-

тувати трьох дітей до однієї зі 
шкіл Сімферополя. Ми вникнули в 
ситуацію, допомогли оформити всі 
необхідні документи і троє дітей 
пішли до однієї зі шкіл за місцем 
проживання.

Ще одне зі звернень надійшло 
від прибулої родини з Маріуполя 

Ірино Дмитрівно, відомо, що 
дітям зі звільнених територій Дон-
басу, Херсонщини та Запоріжжя 
надається медична реабілітація. 
Чи отримують діти і психологічну 
реабілітацію, адже у багатьох 
посттравматичний синдром?

У медичних організаціях, що 
знаходяться при Міністерстві охо-
рони здоров'я Республіки Крим, усім 
дітям, які прибули з території Дон-
басу, Херсонщини та Запоріжжя, 
за наявністю медичних показань 
надається необхідна медична 
допомога. За період лютий-сер-
пень 2022 року необхідна медична 
допомога була надана 1084 дітям. 
Станом на 1 серпня 2022 року 
надана соціально-психологічна 
допомога 3260 громадянам цієї 
категорії.

Психологічна допомога гро-
мадянам надається не лише 
медичними організаціями, а й тери-
торіальними центрами соціальних 
служб для родини, дітей та молоді, 
а також кримськими громадськими 
організаціями. З квітня цього року 

психологічну допомогу 
отримали понад 50 
дітей-інвалідів та їх батьки, 
які виїхали на територію 
Республіки Крим із зони 
бойових дій.

У нашій країні вже 
прийняли більше тисячі 
вихо ванців дитячих 
будин ків Донбасу. Чи 
приді ляється у Республіці 
Крим увага сиротам зі 
звільнених територій?

Станом на 26 серпня 
2022 року на території Рес-
публіки Крим перебуває 
409 дітей-сиріт та дітей, 
які залишилися без піклу-
вання батьків, з них 404 
перебувають під опікою. 

До державних загальноосвітніх 
закладів інтернатного типу зара-
ховано 5 дітей. Проблем, пов'язаних 
із зарахуванням та перебуванням 
дітей у цих закладах немає.

У разі виникнення складних 
питань спільно з міністерствами 
та відомствами опрацьовуємо їх. 

Станом на 26 серпня 2022 року на 
території Республіки Крим перебуває 

409 дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків,  
з них 404 перебувають під опікою.  

До державних загальноосвітніх 
закладів інтернатного типу 

зараховано 5 дітей. Проблем, пов'язаних 
із зарахуванням та перебуванням  

дітей у цих закладах немає

із проханням допомогти вирішити 
проблему, що виникла під час 
подачі документів доньки для того, 
аби отримати освіту в медичній 
академії ім. С. І. Георгіївського КФУ 
ім. В. І. Вернадського. Після мого 
клопотання до ректора універси-
тету, дівчина була зарахована.
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У травні місяці на територію Рес-
публіки Крим приїхав для лікування 
у результаті поранення неповно-
літній підліток з України. Дитина 
перебувала в Криму без законних 
представників і документів. У 
результаті мого клопотання до 
Міністерства внутрішніх справ 
Республіки Крим та Міністерства 
освіти, науки та молоді Республіки 
Крим ми встановили особу підлітка, 
а також місцезнаходження родини 
дитини і після проведеної операції 
та реабілітації Миколу, за його 
бажанням, повернули у сім'ю.

Ірино Дмитрівно, у Криму вже 
майже минув курортний сезон. Чи 
приїжджали діти з ДНР, ЛНР, Хер-
сона та Запоріжжя для відпочинку 
та оздоровлення у Крим?

Дітям з ЛНР і ДНР надавали 
можливість відпочинку в Криму і 
до початку спеціальної операції. 
Щорічно Голова Державної Ради 
Республіки Крим Володимир 
Андрійович Константинов вручає 
путівки для дітей ЛДНР для літ-
нього відпочинку та оздоровлення. 
Завдяки главі Республіки Крим 
Аксьонову Сергію Валерійовичу та 
голові Державної Ради Республіки 
Крим Константинову Володимиру 
Андрійовичу станом на 23 серпня 
2022 року в дитячих оздоровчих 

Я особисто 
відвідую табори, де 

оздоровлюються діти, 
які прибули з ЛДНР 

та України. Приділяю 
особливу увагу безпеці 
перебування в таборах 

і з задоволенням 
спілкуюся з дітьми. 

Сподіваюся, що 
за такий нехай і 

короткий час, вони 
встигають отримати 

задоволення від 
відпочинку в Криму

таборах Республіки Крим відпо-
чили і оздоровилися 5988 дітей з 
ДНР, ЛНР і України.

Я особисто відвідую табори, де 
оздоровлюються діти, які прибули 
з ЛДНР та України. Приділяю осо-
бливу увагу безпеці перебування 
в таборах і з задоволенням спіл-
куюся з дітьми. Сподіваюся, що за 
такий нехай і короткий час, вони 
встигають отримати задоволення 
від відпочинку в Криму.

Вимушене і мужнє рішення 
Верховного Головнокомандувача 
Росії і дії Збройних Сил Російської 
Федерації нарешті покладуть 

край восьмирічній війні на Донбасі 
і одночасно запобігають Третю 
світову, ядерну, війну, яка показала 
свої обриси після оголошення 
режимом Володимира Зеленського 
про плани щодо виходу України з 
Будапештського меморандуму про 
відмову від ядерної зброї.

Фото використані з соціальних мереж
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Алчевські –
народжені Богом 

для служіння Росії

У ІСТОРІЇ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ Є ІМЕНА, ЯКІ НЕМОЖЛИВО ВИКРЕСЛИТИ. БУВАЄ І ТАК, ЩО СВІЙ ВІДБИТОК 
ЗАЛИШАЮТЬ ЦІЛІ СІМ'Ї.  ТАК, ТАЛАНОВИТИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ АЛЧЕВСЬКИЙ СВОГО 

ЧАСУ ЗРОБИВ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВНЕСОК У ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОНБАСУ НА «СТАЛЕВЕ СЕРЦЕ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ». 
ЗАВДЯКИ СМІЛИВОСТІ ТА ІНТУЇЦІЇ ЙОМУ ВДАЛОСЯ ПРОЙТИ ШЛЯХ ВІД ДРІБНОГО КРАМАРЯ ДО ВЛАСНИКА 
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ. ОСОБЛИВО ЦІКАВО, ЩО СВІЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК КРАЇНИ В РІЗНИХ 
ГАЛУЗЯХ ЗРОБИЛА УСЯ РОДИНА АЛЧЕВСЬКИХ. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАЛАН БАТЬКІВ ЗАКЛАВ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ 

БАГАТЬОХ ЗВЕРШЕНЬ ЇХНІХ ДІТЕЙ. НАШ ЖУРНАЛ «КРИМ СЬОГОДНІ» РОЗПОВІСТЬ ПРО ТЕ, ЯК ПРЕДСТАВНИКИ 
ОДНОГО ПРІЗВИЩА СЛУЖИЛИ РОСІЇ ТА ПРОСЛАВЛЯЛИ ЇЇ

«СУЦВІТТЯ РОДИННОГО ТАЛАНТУ» 
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Олексій Кирилович 
Алчевський

С
початку Алчевські стали майже 
монополістами на чайному 
ринку Харківської губернії, воло-

діли складом і магазинами. Але Олексій 
Кирилович не планував зупинятися на 
досягнутому. Він усвідомлював, що для 
розвитку Росії необхідно впроваджу-
вати нові проекти. Здавалося б, навіщо 
заможній людині думати про чужі доходи 
і розвиток чужого бізнесу? Алчевський же 
всіма силами прагнув створити кредитну 
установу нового типу, яка могла б під-
тримувати потреби торгового і промис-
лового люду. Йому вдалося зібрати групу 
однодумців, написати статут і подати 
прохання про відкриття організації.   

У 1866 році відкрилося Товариство 
взаємного кредиту, потім на його базі 
через неповні два роки відкрився Хар-
ківський торговий банк – другий в Росій-
ській імперії банк комерційного кредиту. 
Цікаво, що банк будувався на акціонер-
них засадах, що звільняють клієнтів від від-
повідальності за збитки, ця відповідальність 
переносилася на акціонерний капітал.

Ще одним проривом у його діяльності 
стало відкриття Земельного банку. Сюди 
потягнулися землевласники з усієї Російської 
імперії. Тут можна було отримати позику під 
заставу землі або нерухомості, як в місті, так 
і в губернії. До цього кредити видавали зага-
лом лихварі під величезний відсоток 
річних.

Так, до 40 років Алчевський став 
мільйонером, але на досягнутому 
не зупинився. Алчевський вклав 
свої гроші в створене ним у 1878 
році Олексіївське гірничопромис-
лове товариство. Це товариство 
зі скромного виробництва з видо-
бутком 700 000 пудів вугілля на рік 
розрослося у величезне підприєм-
ство.

Але Алчевський і тут не обмежився лише 
одним підприємством. У1895 році він засну-
вав Донецько-Юр'ївське Металургійне това-
риство (ДЮМТ). Підприємство стрімко наби-
рало обертів. На заводі працювали майже 
3,5 тис. осіб. Одночасно з ДЮМТ він заснував 
товариство «Російський Провіданс» в Марі-
уполі. Крім того, Олексієм Алчевським було 
засновано Південно-Уральське гірничопро-

Рід Алчевських бере свій початок в 1660-і роки у Сумах. Довгі десятиліття це сімейство вело 
тихе існування. У 1835 році народився Алчевський Олексій Кирилович. Спочатку він, як і його 

предки став дрібним підприємцем. Його освіта не виходила за рамки необхідного, але бажання 
молодого підприємця отримати освіту зробила свою справу. Завдяки своєму ентузіазму, 

Олексій з часом придбав великі знання і став крок за кроком проявляти свої таланти.

«Завод металургійний надумав 
ладити на європейський зразок. 
Донбас – найкраще для такого 

підприємства місце.  
Думаю, справа вийде хороша» 

Олексій Кирилович
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мислове товариство (1898), залізні рудники у районі 
Кривого Рогу і Керчі.

Алчевський з симпатією ставився до селян і робіт-
ників. Селян він вчив добувати вугілля для опалення в 
копанках, а робітників в умовах кризи, що вибухнула, 
не звільняв. А криза була дуже серйозна. Зростали 
натовпи безробітних біля воріт заводів. Ворошилов, 
який тоді працював на заводі Алчевського, писав: 

«Завод був у той час як би острівцем в океані бурхливої 
кризи. Тут продовжували плавити чавун і сталь, випу-
скати різносортний прокат, хоча всюди виробництво 
згорталося».

Алчевського називали генієм, який віддав багато сил 
для пробудження фінансової та промислової життя Дон-
басу, відшукував нові шляхи розвитку підприємництва, 
заслуговує подяки не тільки сучасників, а й нащадків.

Їх об'єднувало багато чого – спільні думки і спільна 
турбота про народ, бідою якого вони вважали непись-
менність. Алчевська вважала освіту матері у родині осо-
бливо важливою: якщо мати буде освіченою, то вона і 
своїх дітей обов'язково навчить. «Я вся полум'яніла від 

Христина Данилівна 
Алчевська

Дружину Олексій Кирилович вибрав собі під стать. Розумна, освічена і допитлива дівчина відразу привернула 
увагу бізнесмена-початківця. Вони познайомилися у Курську, Христина Данилівна Журавльова була дочкою вчи-
теля місцевого повітового училища. Але насправді ще до офіційного знайомства закохані вже вели листування. 
Активістка молодіжного гуртка, писала вірші під псевдонімом «Українка» для журналу «Дзвін», де її творчість і про-
читав прогресивно налаштований юний Олексій Алчевський, вирішивши написати дівчині. 

бажання зануритися у громадську діяльність і зробити у 
житті щось велике, хороше», – писала Христина Дани-
лівна у своєму щоденнику. Дівчина потім відкриє школу, 
де буду допомагати селянам отримувати освіту.

Алчевська переконана у необхідності народної гра-
мотності, вважаючи освіту – основою духовно-мораль-
ного пробудження людини. Після школи вона організу-
вала товариство грамотності. Усвідомлюючи з власного 
досвіду важливість читання, вона організувала і першу 
громадську бібліотеку. Алчевська стала упорядником 
тритомної книги-посібника «Що читати народу?». Росія 
демонструвала книгу на Всесвітній паризькій виставці 
1899 року, на ній Христина Данилівна була нагороджена 
почесним дипломом. Вона також стала віце-президентом 
Міжнародної ліги освіти.

Не одну яскраву сторінку в історію вітчизняної куль-
тури вписали діти Алчевських. Батьки, які не мали свого 
часу можливостей для систематичного навчання, поста-
ралися дати всім шістьом дітям всебічну освіту.  

Старший син Дмитро Олексійович (1862–1920) закін-
чив Харківський університет, став кандидатом природ-
ничих наук, у молодості прекрасно грав на віолончелі та 
гітарі, непогано малював. Він залишився єдиним продов-
жувачем справи батька (був членом Олексіївського акці-
онерного товариства), саме з ним, після смерті Олексія 
Алчевського, Донецько-Юр'ївське металургійне товари-
ство проводило усі фінансові операції.   

Григорій Алчевський (1866–1920) відомий український 
і російський педагог-вокаліст і композитор. Він закінчив 
природниче відділення фізико-математичного факуль-
тету Харківського університету та Московську консерва-
торію по класу вокалу та композиції. Григорій Олексійо-
вич створював симфонії і романси. Він автор симфонічної 
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картини «Альоша Попович», яка з успіхом пройшла у 1904 
році та у 1907 році. Григорій – автор обробок українських 
і російських народних пісень, низки романсів, зокрема, 
українських.

Всесвітньою популярністю досі користуються праці 
Григорія Алчевського з методики викладання вокалу 
(«Таблиці дихання»), у яких він узагальнив свій великий 
досвід вокального педагога. Написані понад сто років 
тому, посібники не втратили своєї актуальності.  

Старша дочка Алчевських Ганна Олексіївна (1868—
1931) закінчила Харківську художню школу, добре малю-
вала, викладала в Недільній школі своєї матері, допо-
магала їй у освітній роботі. Вона була помічницею свого 
чоловіка-академіка архітектури А. Н. Бекетова, який 
побудував неймовірної краси будівлі у багатьох містах і, 
зокрема, у Алчевську. 

Микола Олексійович Алчевський (1872—1942) – відо-
мий педагог і театральний критик.  Він завжди був душею 
будь-якої компанії, любив складати програми і сценарії 
різних свят, особливо новорічних, які проводив напрочуд 
цікаво і весело. Після 1917 року Микола Олексійович пере-
бував у частинах Червоної Армії, де займався питаннями 
освіти. Він також є автором першого «Робітничо-селян-

ського букваря для шкіл дорослих», виданого у 1919 році 
у Києві.

Він мав освіту юриста, чудово знав музичну літературу, 
завжди дбав про сценічні успіхи молодшого брата Івана.  

Найбільш відомим з дітей Алчевських був Іван Олек-
сійович (1876—1917) — співак зі світовим ім'ям, «король 
тенорів», як його називали, один з найвидатніших пред-
ставників російської та української культури. Закінчивши 
університет, Іван збирався стати сільським вчителем, 
проте смерть батька змусила його змінити свої плани: 
він став оперним співаком, переклавши на свої плечі 
зміст недільної школи, якою керувала його мати. Іван 
Алчевський був солістом Маріїнського театру в Петер-
бурзі, Великого театру в Москві, Гранд-Опера в Парижі, з 
величезним успіхом виступав на сценах оперних театрів 
у Брюсселі, Лондоні, Нью-Йорку, Алжирі, гастролював у 
багатьох містах Росії та України, пропагував творчість 
українських композиторів у Росії і за кордоном. За неповні 
16 років творчого життя геніальний співак створив на сце-
нах кращих театрів більше 55 найскладніших образів. 
Збережені до нашого часу грамплатівки з голосом Івана 
Олексійовича Алчевського дають, незважаючи на недо-
сконалість запису, уявлення про його прекрасний талант.  

Молодшу дочку Алчевських звали Христиною, як і 
матір. Христина Олексіївна (1882—1931) у дитячі та під-
літкові роки літо проводила (як і Іван) у Олексіївці, а коли 
подорослішала відвідувала Алчевськ і Олексіївку в 1913, 
1916 і 1917 рр. Її інтимна і громадянська лірика належить до 
мистецьких цінностей і свідчить про суттєвий внесок пое-
теси у розвиток української культури.  

РІЗНИМИ ШЛЯХАМИ ЙШЛИ У СВОЄМУ ДОРОСЛОМУ ЖИТТІ ВЕЛЬМИ ОБДАРОВАНІ 
ПРИРОДОЮ ДІТИ АЛЧЕВСЬКИХ, ПРОТЕ ЗАВЖДИ ЗАЛИШАЛИСЯ ВІРНІ ЖИТТЄВИМ ПРИНЦИПАМ, 
СФОРМОВАНИМ У РОДИНІ: ВІДДАНОСТІ БАТЬКІВЩИНИ, РІДНОМУ НАРОДОВІ, ОБРАНІЙ СПРАВІ
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ЛІКАР – ПРОФЕСІЯ, ЯКА ЗОБОВ'ЯЗУЄ ЗАВЖДИ БУТИ НА ПЕРЕДОВІЙ 
БОРОТЬБИ ЗА ЖИТТЯ ПАЦІЄНТА. МОЖЛИВО, В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ 

МИ НЕ ПОМІЧАЄМО, ЯК ВІДБУВАЮТЬСЯ ПОДВИГИ МЕДИКІВ, 
АЛЕ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ, ЯК НА 
ПЕРЕДОВІЙ, ТАК І В ПОСТІЙНО ОБСТРІЛЮВАНОМУ ТИЛУ, ЦЕ ОДНА З 
НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОФЕСІЙ. ЧАСОМ МЕДИКАМ, ЩОБ ВРЯТУВАТИ 

ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ЖИТТІВ ПОТРІБНА ДОПОМОГА. 
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«МІЙ ХИСТ – 

Костянтин Сьомкін:

рятувати життя»

НА ПЕРЕДОВІЙ

У ексклюзивному інтерв’ю лікар-нейрохірург, завідувач відділенням нейрохірургії ДБУОЗ РК 
«Сімферопольська міська лікарня швидкої медичної допомоги № 6» Костянтин Сьомкін розповів як 
кримські фахівці допомагали лікарям у Донецькій Народній Республіці.
Костянтин Сьомкін – лікар вищої категорії. За іронією долі свого часу він написав дисертацію на 
тему вогнепальних і осколкових поранень, матеріал для якої загалом був зібраний саме у Донецьку. 
Коли на допомогу лікарям ДНР відправляли на допомогу кримських медиків, серед них, звісно, був 
Костянтин Сьомкін 

50
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Лікар – професія, що зобов'язує 
завжди бути на «передовій» бо-
ротьби за життя пацієнта. Ймовір-
но, у повсякденному житті ми не 
помічаємо, як здійснюються под-
виги медиків, але у зоні проведен-
ня спеціальної військової операції 
(як на передовій, так і в постійно 
обстрілюваному тилу) —  це одна з 
найважливіших професій…

Костянтине В'ячеславовичу, роз-
кажіть нашим читачам: чому ви 
вирішили поїхати з гуманітарною 
місією до ДНР і допомогти донець-
ким лікарям?

Я вирішив допомогти, бо у До-
нецькій Народній Республіці вели-
чезне горе! Люди потребують допо-
моги, а нейрохірургія – це мій хист, 
який я маю змогу направити, аби до-
помогти постраждалим від постійних 
обстрілів. Якщо я можу допомогти, то 
я маю це зробити. 

На територіях проведення  
спеціальної воєнної операції має 
настати мир, але для цього ми по-
винні допомагати, а інакше не вийде.  

Скільки ваших колег підтримали 
ідею допомоги лікарям з ДНР?

Ми прибули до Донецької На-
родної Республіки у складі групи з 
28 осіб. Серед делегації були те-
рапевти, нейрохірурги, ортопеди, 
травматологи та анестезіологи, а 
також медсестри і санітари, медики 
різних спеціальностей. Міністер-
ство охорони здоров'я Донецької 
Народної Республіки розподіли-
ло нас до різних медичних уста-
нов у республіці. Найбільша група 
була направлена до Докучаєвська, 
близько 10 осіб. На той час Доку-
чаєвськ був у 10 км від лінії фронту. 
П'ятеро наших медиків були на-
правлені до Харцизьку і чотири — 
до Маріуполя. Усі інші спеціалісти 
розподілені у різних лікарнях До-
нецька. 

Назвіть головні відмінності від 
вашої роботи у Криму і у Донецькій 
Народній Республіці?

Насамперед, варто зауважити, 
що у Донецькій Народній Республіці 

для мене життя стало нібито більш 
справжнім... На Донеччині ти співчу-
ваєш біді людей... Усі поранені та їх 
близькі сподіваються, що лікарі вря-
тують їх рідних, але вони розуміють, 
що, на жаль, у нашій професії немож-
ливо врятувати усіх постраждалих…

Зрозумійте: лікар завжди нама-
гається врятувати, але людина не 
всесильна і інколи життя людини 
залишається лише у владі Господа 
Бога. 

Весь персонал лікарні, де я пра-
цював, починаючи з санітарки до 
лікаря, — усі залучені у наданні ме-
дичної допомоги, усі надають макси-
мальну допомогу, на яку спроможні. 
Наш дух і сили тримає патріотизм. 
Ми намагаємося надати максималь-
но кваліфіковану, спеціалізовану ме-
дичну допомогу.

Серед пацієнтів і військові, які 
потрапляють під обстріли, і цивільні, 
які зазнають ушкоджень внаслідок 
артилерійських обстрілів і не тіль-
ки. Працювати в таких умовах, звіс-
но, непросто: ми розпещені мирним 
життям! У Криму зараз навіть з'явив-
ся певний «екстремізм» з боку па-
цієнтів — хтось пише скарги, звину-
вачує когось у всіх бідах і так само 
нівелює лікарську працю.

У Донецькій Народній Республіці 
немає «божевільного бюрократиз-
му», нескінченних перевірок, пре-
тензій і скарг. Усе це, у мирний час, 
«з'їдає» три чверті лікарського часу. 

Я ВИРІШИВ 
ДОПОМОГТИ, 

БО У ДОНЕЦЬКІЙ 
НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

ВЕЛИЧЕЗНЕ ГОРЕ! 
ЛЮДИ ПОТРЕБУЮТЬ 

ДОПОМОГИ,  
А НЕЙРОХІРУРГІЯ –  
ЦЕ МІЙ ХИСТ, ЯКИЙ 

Я МАЮ ЗМОГУ 
НАПРАВИТИ, АБИ 

ДОПОМОГТИ 
ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД 

ПОСТІЙНИХ ОБСТРІЛІВ. 
ЯКЩО Я МОЖУ 

ДОПОМОГТИ, ТО  
Я МАЮ ЦЕ ЗРОБИТИ
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У зоні проведення спеціальної воєн-
ної операції лікарі займаються ре-
альною роботою і надають реальну 
допомогу. Ми готові надавати мак-
симум медичної допомоги всім, хто 
цього потребує. І робити все, що від 
нас залежить. Люди це цінують. 
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Чи було вам страшно?
Ми всі колись помремо. Чого тут 

боятися? Я ставлюся до цього філо-
софськи. Так, хтось побоявся б, але 
всім їхати й не треба. 

Це добровільна справа. Усі, хто 
поїхав допомагати лікарям Донба-
су зробили за позовом особистого 
лікарського зобов’язання, але ті хто 
залишився у Республіці Крим про-
довжують працювати із хворими – 
це важливо! У Криму пацієнти теж 
потребують допомоги.

Чи траплялися у вашій практиці 
екстрені ситуації? Чи доводилося 
вам працювати під обстрілами?

Стріляють в ДНР постійно. Не 
було жодного дня без бомбарду-
вань. Не можу сказати, що 24 години 
на добу, але годин 12 точно. Я тільки 
екстреними ситуаціями і займав-
ся. Усе, що я робив більшу частину 
свого часу – витягував осколки з 
головного мозку або з хребта по-
ранених людей. 

 

НАСАМПЕРЕД, ВАРТО 
ЗАУВАЖИТИ, ЩО У 

ДОНЕЦЬКІЙ НАРОДНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ ДЛЯ МЕНЕ 
ЖИТТЯ СТАЛО НІБИТО 
БІЛЬШ СПРАВЖНІМ... 

НА ДОНЕЧЧИНІ ТИ 
СПІВЧУВАЄШ БІДІ 

ЛЮДЕЙ... УСІ ПОРАНЕНІ 
ТА ЇХ БЛИЗЬКІ 

СПОДІВАЮТЬСЯ,  
ЩО ЛІКАРІ ВРЯТУЮТЬ 
ЇХ РІДНИХ, АЛЕ ВОНИ 

РОЗУМІЮТЬ, ЩО, 
НА ЖАЛЬ, У НАШІЙ 

ПРОФЕСІЇ НЕМОЖЛИВО 
ВРЯТУВАТИ УСІХ 

ПОСТРАЖДАЛИХ…

Чи багатьом людям вам вдалося 
допомогти?

Я не можу назвати точну кількість 
людей, які потребувати допомоги. Я 
брав участь приблизно у 11 хірур-
гічних операціях. Серед них біли 
й допомога у проведенні операції, 
так і випадки, коли я оперував са-
мостійно, а на якісь дрібниці взагалі 
не звертав уваги – ми приймали 
всіх хворих, включаючи поранених 
як дітей, так і дорослих. 

Поранені надходили до лікарні 
постійно. Так, більшість мені вдало-
ся врятувати, наприклад, проопе-
рував пацієнта з мінно-вибуховим 
сліпим радіарним проникаючим 
черепно-мозковим пораненням з 
вхідним отвором у правій скроневій 
ділянці….

 

Чи плануєте ви надалі знову їз-
дити з волонтерською місією до 
Донецької Народної Республіки 
або до звільнених територій з до-
помогою місцевим лікарям?

Якщо мене запросять, я, звісно 
ж, одразу поїду. Я вважаю, що це 
правильно. Лікарі повинні допо-
могти людям – усім пораненим і 
хворим. Упевнений, якщо лікар не 
допомагає, йому краще змінити 
професію. 

Сьогодні я продовжую пра-
цювати в Криму. У нас також дуже 
багато хворих, які потребують до-
помоги, зокрема, і тих, хто приїхав 
зі звільнених територій і ЛДНР. Тіль-
ки у моєму відділенні чотири таких 
пацієнти. За указом Президента 
Російської Федерації Володимира 
Володимировичу Путін їм надається 
кваліфікована допомога в повному 
обсязі, зокрема, і високотехноло-
гічна. Тому наша праця ніколи не 
зупиниться.  

Що ви хотіли б побажати нашим 
читачам?

Можу побажати тільки миру.
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У травні 2022 року медичні пра-
цівники-добровольці з Республіки 
Крим вирушили до Донецької На-
родної Республіки задля надан-
ня професійної допомоги місцевим 
жителям. Бригада з 28 фахівців са-
мовіддано працювала в умовах без-
перервних обстрілів на передовій і 
у тилу. За весь період своєї роботи 
медики-добровольці з Криму допо-
могли понад 2 тисячам мирних жи-
телів і військовослужбовців, провели 
сотні операцій різного рівня склад-
ності, перев'язок, переливань крові 
та інших маніпуляцій. У складі групи 
на Донбас вирушили нейрохірурги, 
ортопеди, травматологи та ане-
стезіологи тощо. Допомогти до-
нецьким лікарям зголосилися навіть 
педіатри та терапевти. Всі фахівці 
мають колосальний досвід роботи.

Це перший кримський і найбіль-
ший російський загін лікарів-до-
бровольців. Кожен з представників 
делегації вважав своїм обов'язком, 
взявши відпустку за свій рахунок, 
допомагати жителям Донбасу. Крім 
фахівців з Криму в ДНР вже відпра-
вився вантаж ліків першої необхід-
ності. Його також сформували з ура-

хуванням заявки МОЗ ДНР. Зокрема, 
на Донбас з Криму відправили 5500 
коробок з медикаментами на суму 
близько 1,3 мільйона рублів для не-
відкладної і планової допомоги.

Ми пишаємося нашими кримсь-
кими медичними працівниками! Наші 
фахівці, відправившись на допомо-
гу в Донецьку Народну Республіку, 
проявили вищий ступінь милосердя і 
водночас довели, що кримчани своїх 
не кидають!

«КРИМЧАНИ ПРОЯВИЛИ СЕБЕ ЯК СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ,  
ЯКІ СПІВПЕРЕЖИВАЮТЬ СВОЇМ СПІВВІТЧИЗНИКАМ. ВАЖКО 
ВИСЛОВИТИ СЛОВАМИ ВСЮ ПОВАГУ ДО НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ, 
ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК, ДОПОМАГАЮТЬ 
ЛІКУВАТИ ПОРАНЕНИХ І ВІДНОВЛЮВАТИ ІНФРАСТРУКТУРУ. 
СЛОВА ПОДЯКИ ТА НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗА АКТИВНУ 
ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЗИЦІЮ ТА ПРОЯВЛЕНУ МУЖНІСТЬ»

Глава Республіки Крим 
Сергій Аксьонов  

Фото використані з соціальних мереж
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СПОГАДИ ПРО ВІЙНУ

Героїзм і відвага  радянських медиків:
«Мені не страшно!»

ПОРЯД З БЕЗСМЕРТНИМИ ПОДВИГАМИ ВОЇНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ТАНКІСТІВ І ЛЬОТЧИКІВ, 
НЕ МОЖНА НЕ ВІДЗНАЧИТИ ГЕРОЇЗМ І ВІДВАГУ РАДЯНСЬКИХ МЕДИКІВ. ЗАВДЯКИ ЇМ ТИСЯЧІ СОЛДАТІВ 

ЗАЛИШИЛИСЯ ЖИВИМИ, ПОВЕРНУЛИСЯ В СТРІЙ І ЗДОБУЛИ ПЕРЕМОГУ НАД НІМЕЦЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ. 
БАГАТО З НИХ БИЛИСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ І СКЛАЛИ ГОЛОВУ ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ. 

МЕДПРАЦІВНИКИ ЗРОБИЛИ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВНЕСОК У ЗАГАЛЬНУ ПЕРЕМОГУ. ЯК ЗАЗНАЧАЛИ ІСТОРИКИ  
І ФАХІВЦІ, БЕЗ МЕДПРАЦІВНИКІВ КІЛЬКІСТЬ ЖЕРТВ ТІЄЇ ВІЙНИ БУЛО Б ПОМІТНО БІЛЬШЕ. АЛЕ СВОЇХ  

ЖИТТІВ ВОНИ НЕ ШКОДУВАЛИ: СМІЛИВО КИДАЛИСЯ ПІД КУЛІ І ВИНОСИЛИ ПОРАНЕНИХ, ПРИКРИВАЮЧИ 
СОБОЮ. ІМЕНА МЕДИКІВ, ЯКІ ПРОЯВЛЯЛИ ГЕРОЇЗМ І МУЖНІСТЬ БУКВАЛЬНО ЩОДНЯ,  

НАЗАВЖДИ ВПИСАНІ В ІСТОРІЮ НАШОЇ КРАЇНИ, ТОЖ ЗГАДАЙМО ДЕЯКИХ З НИХ

ВАЛЕРІЯ ГНАРОВСЬКА

Медсестра Валерія Йосипівна Гнаровська наро-
дилася в 1923 році в Ленінградській області. Коли вона 
закінчила школу, то одразу зібралася вступати до 
інституту. Однак плани її були зламані війною. Разом із 
родиною на початку бойових дій Валерія була евакуй-
ована до Тюменської області. При цьому вона активно 

хотіла потрапити на фронт, щоб мати змогу допома-
гати: у військкомат дівчина зверталася кілька разів 
потай від матері.

У біографії медсестри – Сталінградський фронт, де 
вона відзначилася безстрашністю і відвагою, участь 
у боях на Південно-Західному фронті та у Донбаській 
операції. Вона допомагала у визволенні Лівобережної 
України.
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спочатку він змушений був вести приватну лікар-
ську практику, а після працювати в районній лікарні 
Фастова. В цей же час він вів партійну діяльність. Разом 
з медсестрою, що втекла з полону, Буйко організував 
підпільну організацію і партизанські загони в сусідніх 
селах. На німецькій біржі праці він був одним з учас-
ників медичної комісії, що дозволило йому втрутитися 
в мобілізацію полонених до Німеччини. Для цього він 
виписував хворим помилкові діагнози.

У 1943 році діяльність Буйка розкрили, і він пішов до 
партизанів. У цьому ж році загін потрапив під облаву нім-
ців і лікаря заарештували. Протягом двох діб його мучили 
і катували, але він ні в чому не зізнавався. Не отри-
мавши жодних відповідей, німці вчинили над ним жор-
стоку розправу. На очах у місцевих жителів Буйка разом з 
трьома заручниками облили бензином і спалили живцем.

ЗІНАЇДА ТУСНОЛОБОВА-МАРЧЕНКО

Однією з видатних постатей військової медицини 
є половчанка Зінаїда Михайлівна Туснолобова-Мар-
ченко. За кілька місяців до початку війни вона вийшла 
заміж, але незабаром її чоловіка призвали на пере-
дову. Сама ж вона тут же вирушила на медичні курси, а 
закінчивши їх — пішла добровольцем на фронт. Незва-
жаючи на юний вік, вона на рівних з чоловіками від-
правлялася в бій, на місці надаючи медичну допомогу 
постраждалим і виносячи їх з поля бою. За 8 місяців 
перебування на фронті Зінаїда Туснолобова-Мар-
ченко врятувала 128 поранених офіцерів і солдатів.

У лютому 1943 року Туснолобову важко поранили, 
коли вона намагалася врятувати командира, але не 
встигла, він загинув. Перш ніж втратити свідомість, 
Зінаїда встигла заховати секретні папери, які лежали 
поруч з воєначальником. Коли вона прокинулася, німці 
добивали поранених. До неї також підійшли і стали бити 
прикладом по голові, від чого вона знову втратила сві-
домість. Коли Туснолобову доставили в госпіталь, вона 
була сильно обморожена. Через що почалася гангрени 
лікарям довелося ампутувати їй обидві руки і ноги.

Незважаючи на отриману інвалідність, чоловік 
Зінаїди не кинув її. Разом вони прожили щасливе життя 
і виростили двох дітей.

C девізом «Мені не страшно!» — дівчина захищала свою 
країну. У вересні 1943 року німецькі танки прорвалися у 
радянський тил і рушили до позицій медсанбату і штаб-
них приміщень. Саме Валерія Гнаровська схопила зв'язку 
гранат і кинула їх під танк. У той момент вона не думала, 
що ціна подвигу — її власне життя. За мужність і героїзм 
тендітній дівчині було посмертно присвоєне звання Героя 
Радянського Союзу. C девізом «Мені не страшно!» – дів-
чина захищала свою країну. У вересні 1943 року німецькі 
танки прорвалися в радянський тил і рушили до позицій 
медсанбату і штабних приміщень. Саме Валерія Гна-
ровська схопила зв'язку гранат і кинула їх під танк. У той 
момент вона не думала, що ціна подвигу – її власне життя. 
За мужність і героїзм тендітній дівчині було посмертно 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

КАТЕРИНА ДЬОМІНА АБО КАТЯ ДУНАЙСЬКА

Про відважну фронтову медсестру, про подвиги якої 
на фронті ходили легенди. Вона народилася 22 грудня 
1925 року в Ленінграді. Зовсім малятком, трирічною 
дівчинкою, залишилася круглою сиротою і опинилася 
у дитячому будинку. Багато подвигів здійснила сестра 
милосердя Катюша, яку матроси ласкаво прозвали 
Дунайською. Ось що написано у її нагородному листі 
до медалі «За відвагу»: «Будучи контуженою, надала 
медичну допомогу під сильним вогнем противника 17 
бійцям. Винесла їх разом зі зброєю і евакуювала в тил».

Наприкінці січня 1944 року брала участь у десанті у 
Керченському порту, мужньо проявила себе у вуличних 
боях, перев'язала 85 поранених солдатів і офіцерів, 
винесла з поля бою 13 тяжкопоранених, за що була 
нагороджена орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня.

ПЕТРО БУЙКО 

Народився Буйко Петро Михайлович у 1895 році, 
вивчився і вступив до Петербурзької військово-фельд-
шерську школу. Після він працював молодшим поміч-
ником лікаря у військовому госпіталі Миколаєва.

На фронт Буйко відправився добровольцем у якості 
военфельдшера. На захопленій ворогами території, 
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РОСІЙСЬКИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ, ОРГАНІЗАТОР КІНОПРОМИСЛОВОСТІ, 
ПРОДЮСЕР, РЕЖИСЕР, СЦЕНАРИСТ, ОДИН З ПІОНЕРІВ РОСІЙСЬКОГО 

КІНЕМАТОГРАФА І ВЕЛЬМИ НЕПЕРЕСІЧНА ЛЮДИНА ОЛЕКСАНДР 
ХАНЖОНКОВ НАРОДИВСЯ 8 СЕРПНЯ 1877 РОКУ У СЕЛИЩІ ВЕРХНЬО-

ХАНЖЕНОВСЬКИЙ, СЬОГОДНІ ЦЕ НИЖНЯ КРИНКА У МАКІЇВЦІ ДОНЕЦЬКОЇ 
НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У КОЗАЧІЙ РОДИНІ

 

 

 

БАТЬКО КІНЕМАТОГРАФУ



КОЗАЧОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ 

Батько хлопчика був збіднілим поміщиком 
дворянського походження і відставним сотни-
ком Війська Донського. Мамою хлопчика стала 
третя дружина Олексія Петровича Ханжон-
кова – Парасковія Сергіївна, випускниця інсти-
туту і гувернантка.

Цілком логічно, що Сашу віддали вчитися 
в Новочеркаське Козаче юнкерське училище, 
після закінчення якого у 1986 році його зарахо-
вують до привілейованого Донського 1-й коза-
чого полку в Москві.

Вже через рік Олександра перевели у офі-
цери. За майже десять років служби він прой-
шов дві війни: російсько-турецьку і російсько-я-
понську. У 1905 році в чині єсаула через хворобу 
пішов у відставку. На додачу до гострого рев-
матизму, який серйозно підірвав його здоров'я, 
Ханжонков отримав від государя п'ять тисяч 
рублів допомоги.

Потомствений Козак Олександр Ханжонков 
до останніх днів життя пишався своїм походжен-
ням і тим, що його дідусь був знайомий з Пушкі-
ним, а батько стояв у почесній варті при коро-
нуванні государя Олександра II.

Взагалі ж історія роду відома приблизно з 
ХІІІ століття, з половецького хана Женкова, який 
очолював «сигнальну дозорну службу», яка 
палила багаття, попереджаючи про небезпеку. 
Згодом у прізвищі з'явилася приставка «хан», 
буква «а» була замінена на «о», а нащадки 
половецького хана стали козаками. Прадіду 
кіномагната – козачому старшині Василю Хан-
жонкову, за сумлінну службу були подаровані 
дворянське звання, 15 тисяч гектарів землі і 15 
селянських сімей.

ЛЮБОВ ДО КІНО З ПЕРШОГО 
ПОГЛЯДУ

За словами кінознавця Марка Волоцького, 
перша зустріч Олександра Ханжонкова з кіно 
відноситься до 1896 року – коли його зведений 
брат Сергій побував у Парижі на кіносеансі 
братів Люм'єр і купив проекційний апарат з 
фільмами. Для Олександра Олексійовича знай-
омство з кінематографом стало любов'ю з пер-
шого погляду і сенсом усього життя.

Не дивно, що свої підйомні після залишення 
армійської служби Ханжонков вкладає в кіно-
промисловість – став пайовиком, а потім ство-

ПОТОМСТВЕНИЙ КОЗАК ОЛЕКСАНДР 
ХАНЖОНКОВ ДО ОСТАННІХ ДНІВ ЖИТТЯ 

ПИШАВСЯ СВОЇМ ПОХОДЖЕННЯМ І ТИМ, 
ЩО ЙОГО ДІДУСЬ БУВ ЗНАЙОМИЙ 

З ПУШКІНИМ, А БАТЬКО СТОЯВ 
У ПОЧЕСНІЙ ВАРТІ ПРИ КОРОНУВАННІ 
ГОСУДАРЯ ОЛЕКСАНДРА II. ЗА МАЙЖЕ 
ДЕСЯТЬ РОКІВ СЛУЖБИ ВІН ПРОЙШОВ 

ДВІ ВІЙНИ: РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКУ 
І РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКУ. У 1905 РОЦІ 

В ЧИНІ ЄСАУЛА ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ 
ПІШОВ У ВІДСТАВКУ
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рив і власне підприємство з прокату зарубіжних 
кінофільмів і випуску російських стрічок.

Влітку 1907 року він починає зйомки власної 
постановочної картини «Драма в таборі підмосков-
них циган», яка з якихось причин не була закінчена. 
У 1909-му побачили світ безліч документальних і 
художніх фільмів: «Пісня про купця Калашникова», 
«Російське весілля XVI століття», «Ванька-ключник» 
тощо.

«ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ» – 
ПЕРША ВІТЧИЗНЯНА 

ПОВНОМЕТРАЖНА СТРІЧКА

На початку 1911 року преса повідомляє, що 
фабрикант, що складається в запасі по війську 
Донському, осавул Ханжонков приступає до зйомок 
грандіозної батальної картини. Фільм вийшов у про-
кат під назвою «Оборона Севастополя» і став пер-
шою вітчизняною повнометражною стрічкою.

Один з операторів фільму Луї Форестье пізніше 
писав: «у разі провалу Ханжонкову загрожувало 
повне розорення... незважаючи на це, він ризик-
нув втричі перевищити кошторисну вартість». І не 
помилився. Успіх «Оборони Севастополя» виявився 
неперевершеним. Авторитет фірми Ханжонкова 
зростає від фільму до фільму.

На рахунку кіноательє Ханжонкова ще безліч 
найважливіших досягнень у розвитку російського 
кіно. У 1912 році компанія випускає в прокат пер-
ший в світі мультфільм, знятий в техніці об'ємної ані-
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мації «Прекрасна Люканіда, або війна вусанів 
з рогачами» в постановці Владислава Старе-
вича.

Олександр Олексійович також став єдиним 
з російських кіновиробників свого часу, який 
створив науковий відділ для зйомок освітніх, 
видових та етнографічних фільмів із залученням 
фахівців у різних галузях знань.

КРИМ – БАТЬКІВЩИНА 
КІНЕМАТОГРАФА У РОСІЇ 

Ханжонков відкрив для кіно геніїв-самоу-
чок, створив перших російських кінозірок-Віру 
Холодну та Івана Мозжухіна, встановив еталон 
«якісної російської фільми», вдало акумулю-
ючи новаторські ідеї, першим створив постійну 
трупу акторів і режисерів. До 1914 року він ство-
рив потужну прокатну мережу по всій країні, яку 
потім націоналізували більшовики, і контролю-
вав третину кінопрокату в Росії, а випущені його 
компанією фільми обчислювалися сотнями.

Навесні 1917 року Ханжонков разом з більші-
стю співробітників своєї компанії виїжджає до 
Криму, де намагається сховатися від революції 
і одночасно організовує повноцінне і передове 
Кіновиробництво – «Російський Голлівуд».

Цікаво, що роком раніше кіномагнат запро-
понував Міністерству шляхів сполучення 
облаштувати агітпоїзд з чотирьох вагонів «для 
ефективного поширення сучасних наукових 
знань серед робітників і селян». Пізніше цю ідею 
підтримає Ленін, який вважає кіно «найважливі-
шим з мистецтв» - вождь пролетаріату підпише 
декрет про включення таких вагонів до складу 
першого агітаційно-інструкторського поїзда 
ВЦВК.

З персональною пенсією в 350 рублів Хан-
жонков до кінця днів живе в Ялті, де його родині 
надали прохідну кімнату.

В останні роки життя Олександр Ханжонков 
займався написанням мемуарів. Йому вдалося 
не згинути і в роки німецької окупації Криму з 
1941 по 1944-й. Як і радянська влада, нацистсь-
кий режим хотів використовувати Ханжонкова в 
справі пропаганди і навіть виділив його сім'ї дві 
кімнати в колишньому ханжонковском ж особ-
няку.

Помер Олександр Олексійович у віці 68 років 
у власному ліжку і в оточенні сім'ї незабаром 
після Дня Перемоги – 26 вересня 1945 року.

ДО 1914 РОКУ ВІН СТВОРИВ 
ПОТУЖНУ ПРОКАТНУ МЕРЕЖУ 

ПО ВСІЙ КРАЇНІ, ЯКУ ПОТІМ 
НАЦІОНАЛІЗУВАЛИ БІЛЬШОВИКИ, 

І КОНТРОЛЮВАВ ТРЕТИНУ 
КІНОПРОКАТУ В РОСІЇ, А ВИПУЩЕНІ 

ЙОГО КОМПАНІЄЮ ФІЛЬМИ 
ОБЧИСЛЮВАЛИСЯ СОТНЯМИ




