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Сергій АКСЬОНОВ, 
Голова Республіки Крим

Новий аеровокзальний комплекс Міжнародного аеропорту 
«Сімферополь» ім. Івана Айвазовського поряд з Кримським 
мостом і трасою «Таврида» — основа нової транспортної 
інфраструктури нашого регіону. Ще на етапі будівництва цей 
унікальний об'єкт став однією з «візитних карток» півострова. 
Наш Президент тримав реалізацію проекту під особистим 
контролем. Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, 
що введений в експлуатацію термінал дозволив вивести 
логістичні та курортні можливості Криму на новий рівень

Володимир КОНСТАНТИНОВ, 
Голова Державної Ради Республіки Крим

Підсумки Загальноросійського голосування ще раз засвідчили 
прихильність кримчан до того вибора, який ми зробили у 2014 
році. Ми підтримали нашого Президента, підтримали зусилля 
федеральної влади щодо вдосконалення Конституції Російської 
Федерації

Георгій МУРАДОВ,
Заступник Голови Ради міністрів Республіки 
Крим — Постійний Представник Республіки Крим 
при Президентові Російської Федерації 

Республіка Крим — приклад шанобливого і правильного підходу до 
питання міжнаціональних відносин між росіянами й українцями

Гліб ЛЯШЕНКО, 
Журналіст, політичний експерт 

Щоб настали зміни, до влади в Україні мають прий ти 
сили, зацікавлені в політичному врегулюванні 
конфлікту на основі Мінських угод, які затверджені 
Радою Безпеки ООН

Сергій ЦЕКОВ, 
Голова РГО «Русская община Крыма», 
Член Ради Федерації Федеральних Зборів 
Російської Федерації від Республіки Крим

Крим — це дім для всіх національностей. Сьогодні 
є неприпустимим поділ на корінних і некорінних 
жителів республіки. Ми працюємо для збереження 
миру і злагоди між численними народами на 
території півострова, адже Крим — це моя земля



СЛОВО РЕДАКТОРА

З повагою
Анастасія ГРИДЧИНА

kюKS д!3ƒS!
n“ь S ƒ="е!ш,л%“  “Cе*%2…е *!,м“ь*е лS2%. mеƒ=K=!%м 2еCлS лS2…S C!%ме…S ƒмS… 2ь“  

C!%.%л%д%ю, 23м=…%м 2= д%?=м,… kS2% $ д%*=ƒ 2%г%,  * "=›л,"% "мS2, …=“%л%д›3"=2,“ь 
*%›…,м д…ем. q*%!% C!,Gм…,L м%!“ь*,L K!,ƒ ƒмS…,2ь“  …= C%д,. %“S……ь%г% "S2е!ц ...

a=г=2е …= …%"S "Sд*!,22  2= "!=›е…… , лS2% "ч,2ь …=“ дK=Lл,"% ƒKе!Sг=2, “C%г=д, C!% цS 
“%… ч…S 2= 2еCлS д…S. P дл  2%г%, ?%K "%…, K3л, 2Sль*, C!,Gм…,м,, ›3!…=л &j!,м “ь%г%д…S[ 
CSдг%23"=" дл  "=“ …%",L 2=  “*!=",L …%ме!!

r ць%м3 ",C3“*3 м, ƒKе!егл, 2!=д,цSL…S !3K!,*,,  *S "›е “C%д%K=л,“  "=м, S д%д=л, …%"S, 
 *S д%C%м%›32ь "=м ƒK=г=2,2, “"%_ ƒ…=……  C!% j!,м, C!% 3*!=_…“ь*3 *3ль23!3 2= м%"3, = 
2=*%› C!% =*23=ль…S C%лS2,ч…S 2= “%цS=ль…%-*3ль23!…S C%дS_ ць%г% “еƒ%…3.

r “2!Sм*%м3 2= мS…л,"%м3 “"S2S &j!,м “ь%г%д…S[ 2!,м=G !3*3 …= C3ль“S 2= !%ƒC%"Sд=G 
C!% …%"S "S ……  2= ƒмS…,, "SдC%"Sд=юч, …= C,2=…… ,  *S 23!K3ю2ь …=ш,. ч,2=чS". a=г=2% 
2е…де…цSL,  *S %2!,м=л, “"SL “2=!2 …= C%ч=2*3 2020 !%*3, C!%д%"›3ю2ь !%ƒ","=2,“  S 
"лS2*3, ?% C%23›…% "Cл,"=G  * …= мS›…=!%д…е “2=…%",?е, 2=* S …= j!,м. 

c%“2S …%ме!= $ “3ч=“…S C%лS2,*,, г!%м=д“ь*S дS чS 2= е*“Cе!2, !%ƒC%"Sд=ю2ь C!% =*23=ль…S 
д%“ г…е……  2= C!%Kлем, j!,м3, p%“S_ L r*!=_…,.

m= “2%!S…*=. …=ш%г% …%"%г% ",C3“*3 ", 2=*%› м%›е2е C!%L2,“  цS*=",м S“2%!,ч…,м 
м=!ш!32%м l=л%г% J!3“=л,м3, C%K=ч,2, *!=“3 C=л=цS" CS"де……%г% 3ƒKе!е››  j!,м3, "Sд"Sд=2, 
3…S*=ль…,L м3ƒеL Sм. kе“S r*!=_…*,, C%м=…д!3"=2, *!,м“ь*,м, “2е›*=м,.

g",ч=L…%, м, C=м' 2=Gм% L C!% 2е, ?% 2020 !S* $ !S* C=м' 2S 2= “л=", …= че“2ь oе!ем%г, 
3 bел,*SL bS2ч,ƒ… …SL "SL…S 1941$1945 !%*S". 

l, люK,м% “"%ю !%K%23 2= цS…3Gм% *%›…%г% ч,2=ч=! d *3ю ƒ= 2е, ?% ", ƒ …=м,!



10

12

14

18

22

26

32

36

38

42

44

46

50

52

54

59

Дзеркало культури
Музей ім. Лесі Українки в Ялті. 
Останні спогади про поетесу

Герої Великої Вітчизняної війни
Василь Горiшнiй – легендарний 
комдив Великої Вітчизняної війни

Відома постать
Петро Губонін: кріпак, 
який відкрив Крим людям

Сучасна політика

Володимир Константинов:  
«Між росіянами та українцями — 
внутрішній магнетизм 
від усвідомлення того, що вони 
дійсно два братні народи» 

Міжнародні замітки
Крим на мiжнароднiй аренi

Гість номеру

Георгій Мурадов:  
«Впевнений, що у росіян 
і українців спільна доля»

Погляд з України

Гліб Ляшенко: 
«Сучасна нація будується 
на цінностях, які об’єднують народ, 
а не роз’єднують»

Кримські таланти

Тетянa Якибчук: 
«Мені хотілося досягти 
успіху в житті»

Кримськими стежками
З Криму з любов’ю

Всі дороги ведуть до Криму

Вади Волченко: 
«Цей сезон не поступається, 
а навiть перевершує вдалiсть 
минулорiчного сезону»

Крим без меж

Крим розширює горизонти

Фестивалі Криму

Джазовий акорд літа

Релігії народів Криму

«Малий Єрусалим»: сила в єдності

Життя Української громади Криму

«Обжинки 2020». Свято останнього 
снопа з українським колоритом

Добросусiдство

«Русская община Крыма». 
Шлях додому

Світла пам’ять про Вадима Роїка
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Якщо йти набережною Ялти звер-
нути на одну з чисельних вузьких вули-
чок, можна завітати до старовинного 
двоповерхового будинку на вулиці Ка-
терининській. Саме тут зберігає свої 
старовинні експонати музей ім. Лесі 
Українки, який відкрили на честь 120-го 
ювілею української поетеси. 25 лютого 
1991 року у відреставрованому будин-
ку відкрили постійну експозицію, яка 
розповідає  про кримський період жит-

тя поетеси — «Леся Україн-
ка і Крим».

На Катериненській вулиці, 
тоді вона мала назву вулиця 
Літкінса, Леся Українка жила 
в перший свій візит до Криму. 
У дитинстві відома українсь-
ка поетеса була дуже хво-

робливою. Вона до-
сить часто їздила до 
Криму, відвідувала 
Саки, Ялту, Бала-
клаву, Євпаторію. 
Загалом, Леся 
провела на пів-
острові три роки. 
Вона називати-
ме береги рес-
публіки — «ко-
лискою своєї 
творчості». На 

теренах Криму народилися її твори 
зі збірок «Кримськi спогади» і «Крим-
ські відгуки». Тут вона працювала 
над перекладами творів Шекспіра 
та Байрона.

24 серпня 2001 року стару екс-
позицію змінила нова — «Ломика-
мень/Saxifraga», що розповідає 
про життєвий і творчий шлях Лесі 
Українки. Лейтмотивом вистав-
ки став образ квітки ломикаменю, 
який поетеса зустріла, піднімаю-
чись на гору Ай-Петрі. Квітка була 
маленькою, але все подолавши 
пробивалася крізь камінь, як і Леся 
Українка, яка боролася, долала 
свою хворобу і не сумувала.

ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРИ
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Сьогодні музей зберігає важ-
ливі для поетеси речі — гранатове 
намисто, яке сама Леся вважала 
своїм талісманом. В основну екс-
позицію музею входить: виставка 
бандур, прижиттєві видання творів 
поетеси, фотознімки рідних і близь-
ких, малюнки XIX—XX ст., українські 
національні костюми. Також можна 
побачити аптечку Лесі Українки. 
Дівчина перебувала в Ялті вже у 
важкому стані, їй доводилося всю-
ди з собою носити ліки.

Співробітники музею проводять 
екскурсії російською та українсь-
кою мовами, за бажанням відві-
дувача.  На жаль, сьогодні можна 
побачити лише частину предметів 
з експозиції про велику Україн-
ку, адже другий поверх музею че-
кає на реконструкцію. Свого часу 
українська влада не переймалися 
проблемами музею, тому будівля 
потребує капітального ремонту. 
На прохання відвідувачів, розділи, 
присвячені Лесі Українці та іншим 
діячам української літератури, були 
внесені в літературну експозицію 
структурного підрозділу «Культу-
ра Ялти XIX — першої чверті ХХ ст.». 

Адже питання україн-
ської культури і літе-
ратури зберігає свою 
актуальність і в росій-
ському Криму. 

В останній раз Леся 
Українка була в Кри-
му в 1908 р. В Ялті Леся 
Українка працювала над 
своєю останньою, вже 
відомою вам за нашою 
розповіддю, поемою 
«Іфігенія в Тавриді», але 
поетеса так і не встигла її 
закінчити.

У 1972 році, навпро-
ти музею був встановлений 
пам'ятник Лесі. До столітньо-
го ювілею поетеси, автор і 
скульптор Г. Н. Кальченко, 
передала пам'ятник в дар 
місту. Леся Українка зобра-
жена так, немов сидить на 
морському березі та міркує 
про щось своє. Неймовір-
но, але підніжжям для ста-
туї стали брили, які спеціально 
підняті з морської глибини біля гори 
Аю-Даг. 
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Народився пол-
ководець 29 січ-
ня 1903 року в  
Павлог раді (суч. 
Дніпропетровська 
область, Україна). 
За часів Громадян-
ської війни свідомо 
пішов до Черво-

ної Армії. Він робив успіхи, ро-
зумів необхідність відповідної 
освіти, тому закінчив із відзна-
кою вечірній факультет Війсь-
кової академії ім. Фрунзе. 

На початку війни Горішній 
вже мав звання полковника. 
Бойові дії зустріли його в ролі 
керівника Польового штабу у 
Білоруському прикордонному 
окрузі 23 червня 1941 року. Він 
самовіддано захищав Москву, коли ворог 
підступився зовсім близько. З 26 серпня 1942 
року Горишній був призначений команди-
ром дивізії. 

Василь з безумовною відва-
гою захищав і Сталінград. З 

того часу Горишній більше 
не відступав. «Загину, але 
з Мамаєва кургану не 
відійду», — говорив він. 
Звісно, це не залиши-
лося без уваги, тому 
його нагородили  
орденом Черво-
ного Прапора та 
присвоїли звання 
«генерал-ма-
йора гвардії». 

Зі спогадів командувача 
62-ю армією генерал-лейтенанта 

В. І. Чуйковa: 

«Ó áîÿõ çà Ñòàë³íãðàä, 
Ãîðèøí³é éøîâ ç ïåðøèìè 

äâîìà ïîëêàìè, áåçïåðåðâíî 
ïåðåáóâàâ ðàçîì ³ç 

ïåðåäîâèìè ÷àñòèíàìè. 
Ðåòåëüíî ðîçðîáëÿâ êîæåí 
åòàï áî¿â é îñîáèñòîþ 
ìóæí³ñòþ, ñò³éê³ñòþ òà 
íåïîõèòíîþ ð³øó÷³ñòþ 

ñïðÿìîâóâàâ êåð³âíèöòâî 
äî áîðîòüáè ç âîðîãîì». 

ГЕРОЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
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Вже за часів Курської битви 
Горішній пригадає: «Німці дізнали-
ся, що ми прибули, кинули листівки. 
Вони написали: «Німецькому коман-
дуванню відомо, що на Централь-
ний фронт прибули сталінградсь-
кі головорізи. Скоро зустрінемося 
з вами!». Ну що ж, зустрілися». Ці 
спогади залишив у газеті «Черво-
на зірка» Костянтин Симонов, який 
приїжджав до дивізії Василя Акимо-
вича. Він писав, що генерал сказав 
цю фразу задумливо, без виклику, 
а потім раптом згадав: «Між іншим, 
нашій дивізії випала така доля, що 
ми в Сталінграді останній постріл 
дали в районі заводу «Барикади».

Головну відзнаку часів Вели-
кої Вітчизняної війни Горишній от-
римає саме за визволення рідної 
України. За успішне форсування 

Десни, а потім Дніпра 
і утримання плацдар-
му від 17 жовтня 1943 
року генерал-майо-
ру Горішньому прис-
воїли звання Героя 
Радянського Союзу 
з вручен ням Ордена 
Леніна і медалі «Золо-
та Зірка».

Після України ге-
нерал-майор виру-
шив до Білорусі, потім 
до Риги, брав участь 
в наступі з Магнушев-
ського плацдарму на 

Віслі. Горишній дійшов до Німеччини. 
Його дивізія була задіяна в Берлін-
ській наступальній операції. Війна 
для Василя Акимовича закінчилася 
зустріччю з американськими війсь-
ками на річці Ельба.

Він продовжував кар’єру війсь-
кового ще до 1962 року. З 1957 року 
мешкав у Сімферополі, де й завер-
шив свій земний шлях 15 січня 1962 
року. Герой похований на Військо-
вому меморіальному кладовищі в 
кримській столиці. 

Пам’ять про Василя Горішнього 
жива. Ім’ям Героя названа вули-
ця його рідного міста Чугуїва, а в 
Сімферополі на будинку, де меш-
кав Василь Акимович встановили 
меморіальну плиту, також його ім’я 
носить ЗОШ №6 міста Сімферо-
поль. 
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Шлях Петра Йоновича бере початок з кріпаків, він 
був сином маляра з села Борисівка Коломенського 
повіту Московської губернії. Всього за десять років йому 
вдалося накопичити достатньо грошей, щоб викупити 
з кріпацтва не тільки себе, але і всю свою родину. До 
речі, це була єдина невигідна угода Петра Йоновича, 
бо незабаром кріпацтво відмінили.

Варто зазначити, що кожна справа, яку починав 
Губонін завершувалася успіхом. Важко сказати, 
де в Росії XIX століття не згадувалося його ім’я. Він 
будував заводи, мости, добував і переробляв бакин-
ську нафту, брав участь у розвитку страхової справи. 
Петра Йоновича величали і «залізничним королем». 
В Криму з цим погодиться кожен краєзнавець. Заліз-
ничний шлях, від станції Лозове до Севастополя, який 
побудував Губонін, фактично відкрив Крим для людей 
з різних куточків країни, і зробив подорож більш ком-
фортною.

Цікаво, що залізничне сполучення побудували 
дуже швидко. Більш того, на кошти Петра Йоновича в 
Сімферополі побудували залізничний вокзал. За таку 

щедрість 3 жовтня 1874 року Сімферопольська міська 
дума вирішила привласнити Губоніну звання почесного 
громадянина Сімферополя. Залізнична колія дісталася 
Севастополя в 1875 році. 

Але нерозривний зв'язок з Кримом для Петра Губоні-
на сформувався в 1881 році, коли меценат купив маєток 
в Гурзуфі. Потрібно відзначити, що завдяки старанням 
Петра Йоновича Гурзуф свого часу забрав пальму 
першості у курортної Мекки Криму – Ялти.

Відразу після цього у маєтку почалося нове життя. 
Були зведені 7 готелів, які об'єдналися в єдиний архі-
тектурний ансамбль. Неподалік від Гурзуфа, на мисі 
Суук-Су, Губонін організував лікарню. Завершував 
композицію розкішний ресторан, який побудовали в 
самому центрі нового курорту. Щоб обслуговувати цю 
пишність в Гурзуфі побудували рибний завод, пекарні, 
розбили сад і город. Старий парк в маєтку оновили і 
значно розширили, встановили фонтани. До речі, один 
з них — фонтан під назвою «Ніч» — Губонін привіз із 
Всесвітньої виставки у Відні.

Петро Губонін бажав поліпшити і проживання про-
стих людей, тому упорядкував все селище. На власні 
кошти побудував пошту, телеграф, ощадну касу, при-
стань, бібліотеку, магазини і аптеку, яка була відкрита 
в Гурзуфі у вересні 1888 року. Губонін віддав її в оренду 
місцевому провізору з умовою, що він буде робити 
знижки на ліки нужденним.

Під керівництвом Губоніна в Гурзуфі також звели 
церкву на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. 

ВІДОМА ПОСТАТЬ

14 Крим cьогоднi  #2 | 2020 



Також Петро Йоно-
вич перед смертю 
виділив велику суму 
на будівництво в 
селі кам'яної мечеті. 
Архітектором мечеті 
був Микола Краснов. 

Газета «Новини 
дня» 1893 року про 
Петра Губоніна:

«Зовсім не чекає 
він подяки, адже 
люди майже ніколи 
не бувають вдячні, 
але хоче він прославити російський південний 
берег Криму, привчити російських людей від-
почивати на власному березі моря і не шукати 
такого берега за тридев'ять земель від Батьків-
щини...».

Петро Йонович помер в Москві, коли йому 
було 68 років, однак, за заповітом, його похо-
вали в склепі Гурзуфської Успенської церкви, на 
землі, де він створював свій ідеальний світ. На 
жаль, ім’я цього діяча загубилося в історії, але 
ми впевнені, що Губонін заслуговує залишитися 
в нашій пам'яті. 
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Володимир  Константинов:  
«МІЖ РОСІЯНАМИ ТА УКРАЇНЦЯМИ $ 

ВНУТРІШНІЙ МАГНЕТИЗМ ВІД УСВІДОМЛЕННЯ ТОГО, 

ЩО ВОНИ ДІЙСНО ДВА БРАТНІ НАРОДИ»

У 2020 році Крим показав один із найкращих результатів підтримки президентських поправок до Конституції 
РФ, виявив колосальну консолідацію людей у зв'язку з обмеженнями, викликаними всесвітньою пандемією 
коронавірусної інфекції COVID-19. Подолання цих та багато інших випробувань продемонструвало успішну 
роботу депутатського корпусу Державної Ради Республіки Крим (далі – ДР РК), який очолює Володимир 
Андрійович Константинов. 

Які поправки важливі для Криму? Як ДР РК підтримує кримчан після пандемії коронавірусу? Чи зміниться 
Конституція РК? Коли росіяни та українці знову житимуть у злагоді? На ці та інші актуальні питання  в інтерв'ю 
«Крим сьогодні» відповідає Голова Державної Ради РК Володимир Константинов

СУЧАСНА ПОЛІТИКА
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Володимире Андрійовичу, ми-
нув рік відтоді, як пройшли вибори 
депутатів ДР РК і Кримський пар-
ламент другого скликання здійс-
нює свої повноваження. Чи може-
те Ви вже підбити підсумки роботи 
депутатів ДР РК за минулий рік та 
розповісти, що вже вдалося реа-
лізувати, а над чим ще слід пра-
цювати?

Найголовніше досягнення у 
тому, що нам вдалося сформува-
ти в Державній Раді нову та силь-
ну команду депутатів. Звісно, в 
процесі формування цієї команди 
виникали різноманітні запитання, 
адже попередня команда форму-
вала Конституцію Криму, а також 
всю законодавчу базу нашої 
республіки. Більшість депутатів 
Державної Ради Республіки Крим 
I-го скликання були депутатами 
Кримського парламенту ще за 
часів України і, звісно, були учас-
никами Кримської весни — значу-
щого періоду в історії Криму.

Сьогодні Кримський парламент 
має більш прагматичну команду. 
Проблеми формування нової зако-
нодавчої бази перед нами не стоять, 
бо більшу частину ї ї вже сформо-
вано у період попередньої каденції 
Кримського парламенту. Наша ро-
бота нині — це налагодження про-
цесу, насамперед у законодавчій 
діяльності. Ми зберегли традицію 
працювати на місцях і регулярно 
виїжджаємо до різних регіонів Кри-
му. Для нас це вже звичні методи, 
а робота з виборцями — основа 
діяльності нового парламенту.

Нещодавно ми підбивали під-
сумки роботи першого півріччя 
цього року, а також кінця попе-
реднього, і вже можна сказати, що 
цей рік минає доволі вдало.

Варто зауважити, що 2020 рік 
для нас запам’ятається двома 
основними подіями.

По-перше, пандемією нової 
коронавірусної інфекції COVID-19, 
яка увірвалася у наше життя, і всі 
раптом зрозуміли, наскільки ми 
вразливі. Парламент поперед-
нього скликання мав досвід робо-
ти в умовах енергетичної блокади 
півострова, водної блокади тощо. 
Роботою над вирішенням цих 
проблем ми зміцнили авторитет 
у виборців. Сьогодні нам кидає 
виклики пандемія коронавірусу. В 
цей непростий час тисячі кримчан 

отримали допомогу від депутатів 
Державної Ради Республіки Крим, 
які координували різноманітну во-
лонтерську діяльність.

У період боротьби зі спалахом 
нової коронавірусної інфекції у 
всіх містах і районах Криму ор-
ганізовано волонтерські центри 
«Єдиної Росії» для надання допо-
моги громадянам, які опинилися у 
скрутній життєвій ситуації в зв'язку 
з режимом самоізоляції.

За два місяці парламентарі на-
дали допомогу понад 20 тисячам 
кримчан. Волонтерський рух в 
Криму визнано одним із кращих в 
країні. Наші земляки знову проде-
монстрували свої найкращі якості: 
єдність, високу громадянську сві-
домість та відповідальність.
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Головна оцінка нашої роботи — 
це щира подяка людей, які під час 
вимушеної самоізоляції гостро 
потребували допомоги.

По-друге, нещодавно для всіх 
росіян сталася дійсно історична 
подія — Загальноросійське голо-
сування щодо схвалення змін до 
Конституції Російської Федерації, 
яке проводилося з 25 червня до 
1 липня 2020 року. Слід зазначити, 
що для кримчан, як і для більшості 
росіян, таке голосування про-
водилося вперше. Присутність у 
Криму складала майже 82% ви-
борців. За поправки віддали свої 
голоси понад 90% кримчан. Всі 
ми тепер — співавтори Основного 
закону нашої країни. Саме про 
це ми мріяли довгі роки, коли не з 
власної волі були відірвані від Росії, 
саме за це ми голосували на істо-
ричному референдумі 16 березня 
2014 року. Показником підтримки 
поправок кримчан є четверте 
місце в Російській Федерації після 
Чечні, Туви та Дагестану.

Звісно, проведення Всеросій-
ського референдуму — важливе 
державне завдання, і кожен учас-
ник процесу виконував його з на-
лежною відповідальністю. Резуль-
тат голосування в Криму свідчить 
сам за себе: кримчани підтримали 
нашого Президента, а також всі 
зусилля федеральної влади щодо 
вдосконалення Конституції Росій-
ської Федерації.

адаптувати і свою законодавчу 
базу, насамперед, наш основний 
закон — Конституцію Республіки 
Крим.

Головним гаслом законодавців 
всіх рівнів стало: «Поспішайте не 
поспішаючи». Не варто зволіка-
ти, але водночас все потрібно 
робити ґрунтовно та правильно. 
Адже кожна помилка в фундамен-
тальному законі може негативно 
вплинути на політику Криму в 
майбутньому.

Більше року колишній комік і шоу-
мен Володимир Зеленський обіймає 
посаду Президента Укра їни, проте 
соціально-економічні показники в 
Україні значно знизилися. Як оці-
нюєте політику, яку проводить голо-
ва сусідньої держави?

На щастя, Кримська весна 
дала нам, кримчанам, можливість 
уникнути того «болота», в яке за-
тягнули всіх українців різноманітні 
олігархічні клани України та на-
ціоналістичні групи, що захопили 
владу після державного перево-
роту. Мине час, і люди зрозуміють, 
куди їх завели.

Що нині відбувається в Україні? 
Як вам, напевно, відомо, 1 вересня 
цього року учні всіх російськомов-
них шкіл України втратили мож-
ливість навчатися рідною мовою! 

Уже сьогодні, на початку осені, 
можна констатувати, що літо для 
нас пройшло плідно, адже Крим 
розвивався динамічно. Депу-
татський корпус ДР РК неодно-
разово відвідував регіони Рес-
публіки Крим, об'єкти курортної 
сфери Криму, підприємства, що 
відображають досягнення реаль-
ної економіки республіки.

Поправки до Конституції пот-
ребують зміни близько 90 феде-
ральних законів і нормативних 
актів. А яких змін зазнає Консти-
туція Республіки Крим?

Ми діятимемо розмірено та 
продумано, зважаючи на резуль-
тати всього федерального зако-
нодавства. Після введення по-
правок до Конституції Російської 
Федерації аналогічно будемо 

«... Не варто зволікати, але водночас все 
потрібно робити ґрунтовно та правильно. 
Адже кожна помилка в фундаментальному 
законі може негативно вплинути 
на політику Криму в майбутньому»
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Чинна влада продовжує цинічний 
наступ на знищення російської 
мови в Україні, для чого мобілі-
зується державний апарат. Курс 
Зеленського та його оточення, який 
є продовженням курсу Порошенка, 
спрямований не просто на роз-
праву над конституційними пра-
вами українських громадян, але й 
на деінтелектуалізацію населення 
України, що може призвести до 
деградації суспільства.

На жаль, політика Зеленського 
нагадує безрезультатне лікуван-
ня занехаяного випадку – немає 
жодних реальних спроб для під-
вищення соціально-економічних 
показників, щоб витягнути країну 
з тієї прірви, у яку вона стрімко 
летить, немає позитивних зру-
шень для вирішення конфлікту 
на сході України і немає кроків 
назустріч людям, які проживають 
на Донбасі. Чого він боїться? Лю-
дей, які там проживають, які вже 
не вірять закликам українських 
політиків, котрим начхати на 
реальні проб леми, що непо-
коять громадян їх країни. Вони 
одержимі лише політикою, но-
вими політичними технологіями, 
політичним піаром. Саме це й 
набридло кримчанам, коли Крим 
ще перебував у складі України. 
Ось вже більше як 6 років ми пра-

цюємо над покращенням рівня 
життя кримчан. За цей період 
Крим пройшов величезний шлях 
від занепаду до відродження.

Неодноразово Ви говорили, 
що «росіяни та українці — два 
братні народи». Однак офіційний 
Київ не змінив свою негативну ри-
торику стосовно кримчан. Як Ви 
вважаєте, чи може в майбутньому 
антиросійська політика України 
вплинути на відносини між двома 
народами? Чи станемо ми свідка-
ми потепління відносин між двома 
державами – Росією та Україною?

Можете в цьому навіть не сум-
ніватися, адже між росіянами та 
українцями є внутрішній магнетизм 
від усвідомлення того, що вони 
дійсно два братні народи! Наста-
не час, коли ніхто і не згадає про 
ті негаразди, що були між нашими 
країнами. Ми, росіяни та українці – 
неподільні, для нас вкрай важливо 
дружити та підтримувати мир. І все 
ж таки для цього потрібен час...

«... Настане час, коли ніхто і не згадає 
про ті негаразди, що були між нашими 
країнами. Ми, росіяни та українці $ 
неподільні, для нас вкрай важливо 
дружити та підтримувати мир»

Крим cьогоднi  #2 | 2020 21



КРИМ НА 
МIЖНАРОДНIЙ АРЕНI

ООН та ОБСЄ –  найбільші у світі організації, які займаються питаннями безпеки у 
світі. Досвід показує, що успіх, як ООН, так і ОБСЄ в запобіганні конфліктів визначається 
тісною співпрацею з державами-членами організацій та широким колом інших 
суб’єктів. Одним з важливих напрямів миротворчої діяльності ООН і ОБСЄ в останні 
роки стає раннє виявлення, своєчасне відстеження та запобігання конфліктів

МІЖНАРОДНІ ЗАМІТКИ 

Жителі Криму довго не мали 
можливості відкрити світові 
очі на правду про Крим та ре-
ферендум у 2014 році й лише 
нещодавно вперше отримали 
трибуну ООН і ОБСЄ. Представ-

ники Криму, виступаючи на між-
народних платформах, з разу в 
раз невпинно намагаються по-
яснити іншим країнам, що вони 
усвідомлено прийшли на рефе-
рендум і зробили свій вибір — 

бути частиною Ро-
сії. Досить часто 
кримські учасники 
стикаються з тис-
ком інших країн-
учас ниць, які ма-
ють політизовану 
точку зору, нав’я-
зану «західними 
партнерами». Так, 
нап риклад, Укра-
їна, Британія, США 
та Естонія відмо-

вилися брати участь в остан-
ньому засіданні за формулою 
Арріа.

Стандартна практика за-
сідань ООН, коли приймають 
участь жителі Криму: представ-
ники російської сторони нама-
гаються донести правду про 
стан справ у Криму, але «західні 
партнери» продовжують віри-
ти в українську пропаганду й 
повторювати застарілі тези про 
«порушення прав людини». 

Герої цієї статті — учасники 
засідань міжнародних органі-
зацій. Вони не розчаровані та 
вірять у те, що правда про Крим 
обов’язково переможе.

К
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Анастасія ГРИДЧИНА, 
голова РГО «Українська громада Криму»

Ми регулярно спілкуємося з представниками міжнародних 
організацій, і, на жаль, чуємо одну і ту ж риторику — і в ООН, і в 
ОБСЄ, і на інших платформах. Слова представників країн Заходу 
з 2014 року ніяк не змінилися, вони повторюються кожен рік. 
Представники країн-учасниць оперують поверхневими відомостями, 
не володіють об'єктивною інформацією. Кожен раз, беручи участь 
в подібних засіданнях, я питаю себе: чому на засіданні ОБСЄ 
кримчан вважають людьми другого сорту і для чого європейські 
дипломати намагаються зривати виступи наших земляків? Відповідь 
на це питання лежить на поверхні, але ми можемо оперувати лише 
фактами, а не займатися демагогією, як наші «західні колеги».

Під час варшавського форуму ОБСЕ, коли мені надали слово, 
американська делегація, а слідом — українська, влаштували 
демарш і покинули зал, не проявивши ані краплі поваги до колег з 
57 країн-учасниць. А під час форуму ООН, який відбувся в листопаді 
та був присвячений темі нацменшин, я намагалася виступити з 
доповіддю про збереження української мови в Республіці Крим, 
але не змогла закінчити виступ. Українська делегація стала 
мене перебивати, кричати і шуміти у залі, де обговорювалася 
найважливіша сьогодні проблематика прав людини. На жаль, 
зірвали мій виступ.

Але я впевнена, більш того, я знаю, що мине час і всі 
непереконливі аргументи європейських делегатів про нібито 
«російську агресію та окупацію» на півострові розіб'ються об 
правдиві розповіді самих жителів Криму. Кримчани — це міцна 
команда, яка любить свій край та готова доносити правду до тих 
пір, поки нас не почують.
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Роман ЧЕГРИНЕЦЬ, 
голова РНКА «Білоруси Криму»

Ервін МУСАЄВ, 
депутат Бахчисарайської міської ради, 
журналіст, громадський діяч

Виступи на міжнародних платформах 
важливі для Криму, бо вони відіграють 
велику роль у просуванні позиції Криму, 
як суб'єкта Російської Федерації. На мою 
думку, ми повинні демонструвати і досить 

чітко позначати — кримчани мають право 
на самовизначення.
Я дуже радий, що у 2019 році мені вдалося 

виступити на одній з найбільш важливих і необхідних міжнародних 
платформ — на нараді Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) у Варшаві та розповісти правду про події 2014 року, 
які відбувалися в Криму. Я й досі згадую, як тоді тисячі кримських 
білорусів разом з іншими кримчанами з величезним піднесенням йшли 
на Референдум, щоб віддати свій голос за те, аби Крим повернувся до 
Рідної Гавані – Російської Федерації.

Щорічно організоване Бюро демократичних інститутів та 
прав людини (БДІПЛ) — двотижнева міжнародна конференція, що 
розглядає виконання зобов'язань у сфері людського виміру під час 
якої Кримська делегація абсолютно відверто розповіла правду 
про досягнення і розвиток сучасного російського Криму. Західні 
колеги порадували тим, що демонстрували втому від «виступів» 
української делегації. Варто зазначити, що вони, як і ми, втомилися 
від провокацій, якими займається виключно офіційна українська 
делегація. На мій погляд всім зрозуміло, що Крим завжди був, є і 
буде російським.

Я був здивований тим, що міжнародні 
організації — ООН, ОБСЄ, які ство-
рювалися з метою забезпечення прав 
і свобод кожної людини, не хочуть чути 

правду про Крим. Спочатку мене це 
дуже обурювало, адже я бачив від учасників 

засідань тільки бажання чути тих, хто взагалі не 
має жодного відношення до Криму і кримчан.

Зі свого боку, я хочу сказати, що і я, і мої колеги активно пра-
цюємо на міжнародних платформах лише з однією метою: розпові-
сти правду про російський Крим, донести правду про те, як сьогодні 
живуть кримчани. Ми будемо продовжувати цю роботу. 
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«Представники кримських національно-культурних 
автономій, громадських організацій, ЗМІ з 2014 року 
регулярно беруть участь у міжнародних форумах, які 
проводяться  на платформі Ради з прав людини ООН 
і в ОБСЄ. 

Я впевнений, що ця практика буде продовжуватися 
і розвиватися, в першу чергу, в зв'язку зі втомою самих 
кримчан чути брехню щодо себе і зробленого ними 
навесні 2014 року вибору на користь возз'єднання 
республіки з Росією»

Я бачу великий успіх кримчан в цьому напрямку, тому що перші 
4 роки на цих платформах ми практично не мали права голосу і 
не могли навіть туди потрапити, тоді як сьогодні ми повноправні 
учасники засідань .

Систематично відбуваються бойкоти, провокації від таких країн- 
учасниць, як Україна, Польща, США і Канада, які намагаються пока-
рати нас, кримчан, за наш вибір на референдумі 2014 року, і зірвати 
виступи наших спікерів. Платформи тих міжнародних організацій, на 
яких ми виступаємо не уповноважені визначати територіальну при-
належність тієї чи іншої територій, тому спроби цих країн перервати 
виступ нічим не закінчуються і кримчани знову отримують право голо-
су. З цим я вперше зіткнувся під час виступу в 2018 році у Варшаві. Тоді 
за ініціативою країн-учасниць мені відмовили в праві слова і не дали 
більше виступити.

Георгій МУРАДОВ, 
Заступник Голови Ради міністрів Республіки Крим — 

Постійний Представник Республіки Крим 
при Президентові Російської Федерації
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Фото:  прес-служба ІА «Крим сьогодні»

Заступник Голови Ради міністрів Республіки Крим — 
Постійний Представник Президента Російської Федерації 

від Республіки Крим Георгій Мурадов дав журналу 
«Крим сьогодні» ексклюзивне інтерв’ю та розповів нашим 
читачам про основні напрямки його роботи, розказав 

про труднощі, з якими стикаються жителі Криму 
під час дипломатичних місій, а також розкрив 

питання політичних глухих кутів

«Простий і очевидний історичний аналіз 
вказує на те, що якщо нинішня руйнівна 
для України політика буде продовжена, 
то розкол країни стане неминучим та 
невідворотним» ”

Георгій Мурадов: 
 «ВПЕВНЕНИЙ, ЩО У РОСІЯН 

І УКРАЇНЦІВ СПІЛЬНА ДОЛЯ»
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Георгію Львовичу, розкажіть 
трохи про себе і свій трудовий 
шлях?

Зростав я у Краснодарі, за-
кінчив там середню школу. Усі мої 
родичі й могили всіх моїх предків — 
теж у Краснодарі. Моя бабуся — 
кримчанка (народилася в Керчі),  
вийшла заміж за кубанця ще за 
часів Російської Імперії. Отже, я 

пов’язаний із двома чудовими ро-
сійськими регіонами – перлинами 
нашої країни.

25 років пропрацював на 
дипломатичній службі, у системі 
МЗС СРСР і Росії, пройшовши всі 
кар’єрні «сходи», від референта 
до Посла Росії в Республіці Кіпр. 
Потім продовжив свій трудовий 
шлях, очолюючи Департамент 

міжнародних зв’язків Уряду Москви, 
був заступником керівника 
Федерального агентства Рос-
співробітництво, а у 2014 році, 
після возз’єднання Криму з Росією, 
мене призначили на посаду віце- 
прем’єра Криму — Постійного 
Представника Республіки Крим 
при Президентові РФ. На цій 
посаді я займаюся непростими 
міжнародними та зовнішньопо-
літичними питаннями Республіки 
Крим, а також  проводжу роботу 
з федеральними структурами, ін-
формую зарубіжну громадськість 
про ситуацію в Криму, залучаю 
до зовнішньоекономічного спів-
робітництва з Кримом іноземних 
партнерів, а також працюю над 
відновленням дружніх зв’язків із 
представниками різних держав і 
регіонів.

З«... закликаю Україну брати приклад 
з російського Криму, де, поряд з 
російською, державними мовами стали 
українська і кримськотатарська, і який 
своїм прикладом возз'єднання з Росією 
вказує Україні вектор її історичного руху»

”
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Незважаючи на те, що наші 
опоненти, як і раніше прагнуть 
підігрівати у світі агресивне 
ставлення до російського Криму, 
ось уже 6 років ми демонструємо, 
що регіон за активної підтримки 
федерального центру швидко 
розвивається, стає все більш при-
вабливим й заводить з кожним ро-
ком усе більше зарубіжних друзів.

Як ви оцінюєте становище 
росій ськомовного населення в 
Україні, а також ситуацію з росій-
ською мовою, яка в Україні набула 
статусу «небажаної»?

Відповідаючи на це питання, 
варто звернутися до витоків 
України та розглянути це з 
історичної точки зору. Україна в 
ї ї сучасному форматі — складне 
та багатонаціональне державне 
утворення, яка увібрала у себе 
частини Російської та Австро- 
Угорської імперій та Польщі.

Для стабільного існування 
подібного роду держави необ-
хідно проводити дуже продуману 
національну політику з ураху-

ванням таких наявних чинників, як 
багатоконфесійність.

Що ж відбувається в реальності? 
Ми бачимо, що політична верхівка 
України проводить абсолютно 
націоналістичну, дискримінаційну 
щодо величезних мас населення 
політику, керуючись інтересами 
своїх прозахідних олігархів і 
заоке анських кураторів, знищуючи 
водночас тисячолітні скріпи, що 
єднають братніми узами росій-
ський та український народи, що 
мають єдине історичне, культурне 
й етнічне коріння. Очевидно, що 
антиросійська політика веде цю 
державу до політичного розпаду й 
соціально-економічного краху.

Для Києва має перспективу 
тільки та національна політика, 
яка орієнтована на збере ження 

та зміцнення цивілізаційної єд-
ності наших народів, і вікової 
єдності наших економік, не нехтує 
інтересами лише україномовного, 
а й російськомовного населення, 
а також представників інших націо-
нальностей. Неможливо прово дити 
політику дерусифікації всіх сфер 
життя в країні, де російськомовне 
населення становить не менше 
50 % і є корінним.

Простий і очевидний історич-
ний аналіз вказує на те, що якщо 
нинішню руйнівну для України 
політику продовжать, то розкол 
країни стане неминучим і невід-
воротним, а конфліктність буде 
зростати, як всередині, так і по 
всьому периметру держави.

Вкотре закликаю Україну брати 
приклад із російського Криму, де, 

«...керівництво Криму використовує 
різні механізми для підтримки 

й розвитку національних 
громад півострова»

««...ккерівн«...к
різ

”
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поряд із російською, державними 
мовами є українська і  кримськота-
тарська, і який своїм прикладом 
возз’єднання з Росією надає 
Україні вектор ї ї історичного руху.

Які ви бачите основні тенденції 
розвитку міжнаціональних відно-
син у Криму?

У Росії, як у багатонаціональній 
та багатоконфесійній державі 
міжнаціональні відносини в Криму 
розвиваються гармонійно. Орієн-
товно 65 % населення півострова — 

це етнічні росіяни, 15% — українці, 
які в основному говорять росій-
ською мовою, й 13% — кримські та-
тари. Це най більші національні 
громади півострова. Але ними, 
звісно, національний склад нашої 
давньої Тавриди не вичерпуєть-
ся. Наші етноси, а їх майже 170, 
складають багатство й гордість 
кримського народу.

Тому повага до всіх національ-
них громад, скрупульозне дотри-
мання їхніх прав, на наше переко-
нання, є гарантією й об’єктивною 

потребою для забезпечення миру 
і злагоди в багатонаціональному 
й багатоконфесійному Криму. 
Іншої основи для процвітання в 
єдності — саме такий принцип 
написаний на гербі Республіки 
Крим — у нас бути не може.

Роздуми наших опонентів 
про те, що нібито тут ущемляють 
права, наприклад, кримських 
татар або українців, абсолютно 
безпідставні.

Після виходу зі складу України 
в Криму тепер нікому розпалю-
вати міжнаціональні конфлікти. 
Татари Криму влилися в родину 
татарського народу, батьківщи-
ною якого є Росія. А наші українці 
пишаються своєю причетністю 
до будівництва Великої Російської 
Держави, освоєння Сибіру та 
Далекого Сходу, яке через дурість 
або через втрату політичного ро-
зуму вирішила залишити нинішня 
українська влада.

«Республіка Крим є прикладом 
шанобливого і правильного 
підходу до питання міжнаціональних 
відносин між росіянами 
та українцями» ”
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Хочу окремо зазначити, що 
керівництво Криму використовує 
різні механізми для підтримки й 
розвитку національних громад 
півострова. План заходів щодо 
роботи із земляками, які прожива-
ють за кордоном, включає в себе 
проведення інтернет-вікторини 
«Крим в історії Руського світу», 
круглих столів з українськими 
та кримськотатарськими спів-
вітчизниками, які проживають за 
кордоном, участь співвітчизників 
у Міжнародному Лівадійському 
гуманітарному форумі й інші цікаві 
та привабливі для всіх наших на-
ціональних громад заходи.

Щорічно в Криму Постійним 
Представництвом Президента 
Російської Федерації від Респуб-
ліки Крим та Державним комітетом 
у справах міжнаціональних відно-
син, за умови активної підтримки 
РГО «Українська громада Криму» 
проводиться форум українців, які 
проживають за кордоном. 

Як ви оцінюєте ефективність 
цього заходу в галузі міжетнічних 
і міжнаціональних відносин? Чи 
змінюється ставлення до кримчан 
у інших країнах?

Як я вже казав, Республіка 
Крим є прикладом шанобливого 
і правильного підходу до питання 
міжнаціональних відносин між 
росіянами й українцями. Наша 
головна мета, під час проведення 
заходу, об’єднати братні наро-
ди, послати сигнал розсудливій 
частині українського суспільства 
про необхідність відновлення 
конструктивного співробітництва 
з Росією й Республікою Крим, 
розвіяти помилкові міфи і пропа-

гандистські штампи про Крим, 
створювані київським і західним 
агітпропом.

Щорічно ми бачимо зацікав-
леність українських громадських 
діячів зарубіжжя в підтримці зв’язків 
з українцями Криму, у реалізації 
спільних проектів різних форматів. 
Крім того, ще одним чинником, 
який підтверджує успішність 
проведених нами заходів, є 
неадекватна реакція українсько-
го МЗС, який впав у націоналізм і 
залежність від чужих цінностей, 
який виставляє учасників «фей-
ковими українцями», незважаючи 
на те, що ці люди є керівниками та 
активістами громадських орга-
нізацій, видними представниками 
української діаспори в країнах 
свого проживання.

На учасників заходу покла-
дена важлива місія — донести 

до народних мас правду про ті 
події, які насправді відбуваються 
в російському Криму. Розповісти в 
Україні й за кордоном, про те, що 
в Криму зберігаються українські 
традиції, культура, дбайливо 
зберігаються книги в бібліотеках, 
у музеях — національні українські 
артефакти, у спеціалізованих 
класах кримських шкіл вивчається 
українська мова, з’являються нові 
україномовні ЗМІ.

Відрадно, що є українці, які 
представляють ту історичну 
Україну, яка завжди була разом із 
Росією й була з нею єдиним цілим.

Глибоко переконаний, що в 
росіян і українців спільна доля. Ті, 
хто в українському керівництві це 
не розуміє, поглиблюють розкол в 
українському суспільстві та при-
рікають на зубожіння й історичне 
безпам’ятство свій власний народ.
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Як Ви вважаєте, чи дійсно мовна 
проблема є джерелом міжетнічної 
напруженості в Україні? І які рішення 
варто прийняти українській владі для 
того, щоб «зупинити мовну війну»?

Проблема дискримінації росій-
ської мови — найпростіша з усіх, 
які могла б вирішити наша влада. 
Немає нічого простішого, ніж дати 
можливість російській мові бути при-
сутньою в громадському, мистець-
кому, діловому та офіційному житті 
українців.

І, звісно, мовна проблема є джере-
лом гострої міжетнічної конфронтації. 
Щоб відчути себе господарями життя, 
націоналісти намагаються помстити-
ся за роки, як їм здається, радянсько-
го гноблення української мови.

Але кому вони мстять? СРСР? 
Росії? Звісно, ні. Вони мстять росій-
ськомовним українцям, які живуть в 
південних і східних областях. Об-
ражають й принижують своїх спів-
громадян. Українською мовою ре-
пресують російську, намагаються 
поставити її на коліна, принизити, 
розтоптати.

Вони не розуміють і ніколи не 
зрозуміють, що на мовній ідентич-
ності модерну націю побудувати не-

можливо. Сучасна 
нація будується 
на цінностях, які 
об’єднують народ, 
а не роз’єднують. 
Націоналісти у XXI 
столітті пропо-
нують нам кон-
цепцію племінного, 
родового об’єд-
нання через мову.

«АрміяМоваВіра» — це яке сто-
річчя? Точно не XXI ст. І навіть не XX 
ст. Середньовіччя, їй-Богу.

Життя кожного окремого українця 
набагато важливіше, ніж ефемерна 
єдність політичної нації. Будь-який 
тоталітаризм починається з того, що 
хтось комусь щось нав’язує. Право на 
рідну мову прописано в Конституції 
України і документах ООН. Право не 
на державну мову, а на рідну.

Україна — одна в світі країна, де 
російська мова, що є рідною для поло-
вини населення, позбавлена всіх прав 
і привілеїв. Такого більше немає ніде.

Як ви оцінюєте успіхи Зеленсь-
кого на посаді президента країни? 
Адже українці досі чекають «поса-
док», а Порошенко досі на волі.

У мене до Зеленського немає 
упередженого ставлення. Я до нього 

Редакція ІА «Крим сьогодні» поспілкувалася з україн-
ським політичним експертом, журналістом Глібом Ляшен-
ко. Журналіст поділився з нашими читачами своїм бачен-
ням того, що відбувається в Україні, відповів на актуальні 
питання нашої редакції, а також дав прогнози щодо пе-
ремир’я на Донбасі

«СУЧАСНА НАЦІЯ 
БУДУЄТЬСЯ НА ЦІННОСТЯХ, 
ЯКІ ОБ’ЄДНУЮТЬ НАРОД, 
А НЕ РОЗ’ЄДНУЮТЬ»

Гліб  Ляшенко: 
ПОГЛЯД З УКРАЇНИ

Життя кожного окремого українця 

набагато важливіше, ніж ефемерна 

єдність політичної нації
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ставлюся спокійно. Тому можу об’єк-
тивно оцінювати плюси і мінуси но-
вого президента.

До об’єктивних досягнень Зелен-
ського я б відніс в першу чергу угоду 
з Росією про транзит газу до Європи, 
відсутність зростання комунальних 
тарифів для населення, повернення 
моряків та інших утримуваних осіб, 
а також встановлення режиму пере-
мир’я в Донбасі. Все це Зеленському 
можна записати в плюс.

Але мінусів, на жаль, набагато 
більше.

Зеленський продовжує стратегіч-
ний курс Порошенка — заморожу-
вання військового конфлікту. Він не 
хоче рухатися шляхом політичного 
врегулювання. Мінські угоди Зелен-
ський виконувати не буде.

Зеленський не бажає вирішува-
ти проблему мови. Будучи на 100% 
російськомовним і внутрішньо не 
поділяючи імперативи націоналістів, 
він, тим не менш, боїться їм запере-
чувати, малодушно прогнувшись під 
агресивну меншість.

Зеленський робить все, про що 
його просять американці. І в цьому 
сенсі він навіть переплюнув Поро-
шенка. Я особисто не впевнений, що 
закон про ринок землі, абсолютно 
невигідний українцям, міг бути прий-
нятий БПП і «Народним фронтом». 
А «Слуги народу» його прийняли 
швидко і легко.

Все частіше ловлю себе на думці, 
що йде не 2-й рік Зеленського, а 7-й 
рік Порошенка.

Як ви оцінюєте поведінку пред-
ставників офіційних українських 
делегацій на різних міжнародних 
платформах?

Оцінюю, як дуже неконструктивну. 
Лаятися на міжнародних форумах і 
засіданнях — моветон! Беручи участь, 
наприклад, в роботі Парламентсь-
кої асамблеї Ради Європи, можна 
вирішити масу важливих для України 
проблем.

Рік тому Україна добровільно від-
мовилася брати участь в осінній сесії 
ПАРЄ. Потім повернулася, але на 
конструктивну роботу наша делега-
ція налаштована, на жаль, не була.

Як Ви вважаєте, для чого націо-
налісти і деякі політики в Україні під-
тримують продовження війни в Дон-
басі?

Хтось на війні заробляє, хтось на 
війні піариться, хтось на війні само-
стверджується...

Для багатьох війна — можливість 
хвацько перестрибнути ряд ступенів 
соціальних сходів. Сільський п’янич-
ка в місцевому генделику та герой 
АТО в окопі — дуже різні за соціаль-
ним статусом люди.

Війна — можливість відчути себе 
сильним і значущим. Людина зі 
зброєю — окремий психотип, ши-
роко описаний в літературі. Скла-
сти зброю і повернутися до рідного 
села, де він ніхто і звати його ніяк — 
справжня катастрофа.

Це ж стосується всіляких волон-
терів, активістів та іншої фронтової 
публіки. Війна дала їм путівку в життя.

Відбити у таких людей бажан-
ня воювати «до переможного кін-
ця» може, хіба що, реальна загро-
за смерті. Гаряча фаза бойових дій, 
коли ймовірність загинути вище, ніж 
можливість повернутися додому зі 
«скоринкою» учасника бойових дій.

Але поки такої загрози немає, вій-
на їх повністю влаштовує. Вони жи-
вуть цією війною і не хочуть її завер-
шення.

Як ви вважаєте, яка доля чекає на 
ДНР, ЛНР і Україну? Чи вірите в пе-
ремир’я?

З огляду на вищесказане, я не 
вірю в довговічність перемир’я. 
Пройде тиждень, місяць — і знову 
почнуть стріляти.

Правда, не вірю я і в можливість 
активних бойових дій, як в 2014-му 

році. Стратегічно — це невигідно 
жодній зі сторін.

Будуть уповільнені обстріли, з міні-
мальними бойовими втратами. І жити 
в таких умовах жителі Донбасу мо-
жуть ще дуже довго.

Щоб настали зміни, до влади в 
Україні повинні прийти сили, зацікав-
лені в політичному врегулюванні кон-
флікту на основі Мінських угод. Тих 
самих угод, які затверджені Радою 
Безпеки ООН.

Крім партії Медведчука, в Україні 
немає політичних сил, готових на 
практиці реалізувати Мінські уго-
ди. Будь-яка війна завжди закін-
чується миром, тому потрібно чекати, 
сподіватися та вірити.

Щоб настали зміни, до влади в Україні 

мають прийти сили, зацікавлені в 

політичному врегулюванні конфлікту 

на основі Мінських угод. Тих самих угод, 

які затверджені Радою Безпеки ООН
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ПРО ПОЧАТОК 
СПОРТИВНОГО ШЛЯХУ

Це було «давно і неправда», 
як я люблю говорити. Спо чатку 
спорт для мене розглядався в 
якості реабілітації і я займалася 
плаванням. Потім потрапила до 
команди спортсменів, які їхали на 
змагання. Виступати за Крим мені 
довелося в якості легкоатлета- 
метальника. 

Хоч мені й вдалося отримати 
тоді «золото», я не дуже прагнула 
займатися спортом, але моя тре-
нер Марина Воєводська підштовх-
нула мене. Через багато років вона 
казала: «Таню, я в тебе вірила!».

ПРО ТРЕНУВАННЯ 
ТА ТРУДНОЩІ

Я не можу точно сказати, як 
довго мені довелося вчитися, бо в 
спорті я вже понад 30 років. Думаю, 

для того, щоб щось вийшло потріб-
но мати схильність до цього. З мене 
не вийшла б балерина, але навіть з 
урахуванням таланту тренуватися 
довелося дуже довго. Успіх в цьому 
виді спорту – це тренування прим-
ножені на сльози, а сліз було чи-
мало. Але через біль я прийшла до 
усвідомлення себе такою, яка я є.

Тетянa Якибчук:

«МЕНІ ХОТІЛОСЯ ДОСЯГТИ 
УСПІХУ В ЖИТТІ»

Нашому журналу 
«Крим сьогодні» вдалося 
отримати інтерв'ю від зірки 
параспорту, майстра спорту 
міжнародного класу, срібного 
призера Параолімпійських 
ігор в Афінах-2004, золотої 
медалістки Параолімпіади в 
Пекіні-2008, багаторазової 

переможниці першості Європи 
в метанні диска та штовханні 
ядра, автора трьох рекордів 
України серед спортсменів з 
ураженнями опорно-рухового 
апарату, почесної громадянки 

міста Сімферополя 
та успішної жінки –

ТЕТЯНИ ЯКИБЧУК.
Ця відома спортсменка 

поділилася з нашою редакцією 
фактами про своє життя, про 
свою кар'єру, а також про 

секрет свого успіху.

«Успіх в цьому виді 
спорту – це тренування 
примножені на сльози, 
а сліз було чимало.

Але через біль 
я прийшла 

до усвідомлення 
себе такою, яка я є»

КРИМСЬКІ ТАЛАНТИ
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ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ 
ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

Будь-яка людина виходячи з ди-
тячого будинку губиться, а людина 
з інвалідністю тим паче. У моєму 
житті були люди, які «добре били», 
були ті, хто «гладив» і були ті, хто 
вчив життю. Саме останні дали 
мені зрозуміти, що я така ж як всі. 
Так, у мене є особливості, але я 
не повинна ставити на собі хрест і 
сприймати себе інвалідом.

Я, наприклад, дуже боялася по-
чати навчання в інституті, але мені 
тоді порадили  спробувати і в мене 
вийшло. Потрібно не боятися і на-
магатись досягти в житті успіху. До 
речі, на сьогодні я маю три вищі 
освіти.

ПРО ОЛІМПІЙСЬКЕ ЗОЛОТО

У 2006 році після світових зма-
гань у мене почала боліти голова. 
Лікарі поставили діагноз – онко-
логія і мені призначили опера-
цію. Всі навколо сприйняли це як 
вирок. Здавалося, що на спорті 
можна поставити хрест, але моя 
тренер підтримала мене, коли я 
захотіла продовжити тренування. 
Мені треба було виступати більш 
ніж через рік на Олімпіаді-2008 в 
Пекіні. 

Я готувалася, не зважаючи на 
думку тих людей, які заочно мене 
списали. Після Олімпіади я до 

останнього не вірила, що отрима-
ла «золото». Було дуже важко, але 
я змогла.

ПРО УКРАЇНСЬКУ ВЛАДУ 

Я пам'ятаю, що після зма-
гань в Афінах і отриманого мною 
«срібла», мене жодним чи-
ном не привітали. Здоровим 
спортсменам виплатили при-
зові гроші та нагородили по-
дарунками, а я нічого не отри-
мала. Після перемоги у Пекіні 
мені пообіцяли квартиру, але 
її я теж не дочекалася. Коли у 
2014 році стала загострюва-
тися ситуація нас навіть позба-
вили стипендії та зарплати. Тоді 
нам допоміг Сергій Аксьонов. 
Він дізнався, що ми залишилися 
без фінансування і відразу став 
вирішувати цю проблему. Нам 
все виплатили.

ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Ми як спортсмени не виїжд-
жаємо сьогодні на офіційні зма-
гання, але я вже не маю комусь 
щось доводити, бо я вже чемпіон-
ка. Тоді я вирішила допомагати 
людям й  займатися громадською 

діяльністю. Сьогодні я допомагаю 
молоді зі схожими на мій діагноза-
ми. Я вважаю, що варто показати 
їм, що можна отримати чималі ре-
зультати, виступати на змаганнях, 
отримувати освіту на рівні зі всіма. 
Я вважаю, що потрібно допомагати 
іншим, як колись допомогли мені.
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Що змінилося в туристичній галузі Криму під час пан-
демії? Які проблеми виникали? 

Безумовно, нова коронавірусна інфекція внесла свої 
корективи у роботу туристичної галузі Криму. Курортний 
сезон в регіоні починався поступово. Повністю себе 
виправдало рішення поетапного запуску: з 15 червня для 
кримчан, з 1 липня — для всієї країни. Кожен з 826 об'єктів 
розміщення  висловив готовність працювати в сезоні 
2020 року згідно з вимогами Росспоживнагляду. Насам-
перед, це дотримання соціальної дистанції, обов'язкова 
додаткова дезінфекція, установка рециркуляторів. Для 
туристів — це ті ж додаткові заходи дезінфекції та соціаль-
на дистанція. Загалом, туристичний сезон проходить 
з дотриманням всіх цих додаткових профілактичних 
заходів.

Посилені заходи профілактики та дезінфекції, пов'язані 
з ризиком коронавірусної інфекції. Саме це змінилося для 
туристів, жодних інших серйозних нововведень не було. 
Тому перебування в Криму комфортне, як для гостей, 
так і жителів Криму. Варто зазначити, що кліматичні та 
природні умови дають змогу тримати дистанцію прак-
тично всюди, але дуже багато залежить від особистої 
відповідальності кожного.

Розкажіть нашим читачам про Програму стимулю-
вання доступних внутрішніх туристських поїздок та 
систему кешбеків

Це ще одна міра стимулювання внутрішнього туризму. 
Для Криму це особливо важливо, оскільки в рамках Прог-
рами відпочинок на півострові доступний з 1 жовтня, коли 
закінчується пляжний сезон і починається, так званий, 

«сезон здоров'я». Саме ця пора року ідеально підходить 
для лікування захворювань дихальної системи, суглобо-
вих захворювань та багатьох інших захворювань.

Які заходи вживаються, щоб утримати ціни в готелях і 
санаторіях на рівні минулого року?

Усі заходи підтримання, які були потрібні бізнесу, 
галузь отримала, як на федеральному рівні, так і на рес-
публіканському. Варто відзначити, що деякі заходи були 
ексклюзивними — їх немає в інших суб'єктах РФ.

Внаслідок цього галузь змогла утримати вартість 
відпочинку на рівні минулого року. У деяких сегментах 

Вади Волченко:
 «ЦЕЙ СЕЗОН НЕ ПОСТУПА ТЬСЯ, 

А НАВIТЬ ПЕРЕВЕРШУ  ВДАЛIСТЬ 

МИНУЛОРIЧНОГО СЕЗОНУ»

ЦЬОГО РОКУ ТУРИСТИЧНЕ ЛІТО В КРИМУ ПОЧАЛОСЯ ЗНАЧНО ПІЗНІШЕ, НІЖ 
ЗАЗВИЧАЙ. ДЛЯ ЖИТТЯ КРИМУ ТУРИСТИЧНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДІГРАЄ ОДНУ 
З КЛЮЧОВИХ РОЛЕЙ І ТЕПЕР, КОЛИ ЛІТО ЗАКІНЧИЛОСЯ, РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ 
«КРИМ СЬОГОДНІ» ПІДБИЛА ДЕЯКІ ПІДСУМКИ РАЗОМ З МІНІСТРОМ КУРОРТІВ 
І ТУРИЗМУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВАДИМОМ ВОЛЧЕНКО

ВСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ ДО КРИМУ
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вдалося знизити вартість номерного фонду. Зростання 
сягає приблизно 15-20% у преміальних готелях, але, 
варто зазначити, що більшість бронювань були зроблені 
заздалегідь, згідно з цінами минулого року, тому туристи 
не відчули зміни на своєму гаманці.

Крім того, більшість бронювань перенесли з травня, 
коли туризм був неможливий. Звісно, проаналізувати 
ситуацію ми зможемо вже ближче до кінця сезону.

Чи вплинула поява траси «Таврида» на зростання 
турис тичного потоку?

Звісно, після повного запуску траси «Таврида» від 
Керчі до Севастополя ми очікуємо зростання туристич-
ного потоку ще на 10—15%. Це зумовлено тим, що нові 
транспортні артерії дозволять надати імпульс розвитку 
східного узбережжя. А також зросла пропускна здатність 
дороги, скоротився час перебування туристів в дорозі, 
що дозволяє відвідати більшу кількість міст і пам'яток. Так, 

ДОСЬЄ

ПОДІБНІ ПРОГРАМИ 
СТИМУЛЮЮТЬ ІНТЕРЕС 
ДО РЕГІОНУ І ДОЗВОЛЯЮТЬ 

ПРОДОВЖИТИ КУРОРТНИЙ 
СЕЗОН, ЩО, БЕЗУМОВНО, 
ПОЗИТИВНО ПОЗНАЧАЄТЬСЯ 
НА ЕКОНОМІЦІ РЕСПУБЛІКИ

ВОЛЧЕНКО 
ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Міністр курортів і туризму 
Республіки Крим.

Народився 5 листопада 1974 року.
Одружений. Виховує доньку.

Навчався у Кримському державному 
медичному університеті ім. С. І. Георгієвського 

за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1994 по 2010 рік — провідний інформаційно- 
музичних програм на радіо, продюсер, 

комерційний директор, а після генеральний 
директор медіахолдингу.

Заснував низку сервісних і медіакомпаній.

З листопада 2010 року та до лютого 2014 
року — голова Республіканського комітету 
Автономної Республіки Крим з інформації.

З травня 2014 та до липня 2017 рік — керівник 
представництва МІА «Росія сьогодні» в Криму 

і Севастополі (в структурі: радіостанція 
«Росія сьогодні»/Sputnik, сайт РІА Новини 
Крим, міжнародний мультимедійний 

прес-центр у Сімферополі).

З 18 липня 2017 року призначений міністром 
курортів і туризму Республіки Крим.

П

Я
ОВН
АЄТЬС
БЛІКИ

наприклад, за деякими напрямками час у дорозі скоро-
тився з 5—7 до 2 годин.

Як ви оцінюєте курортний сезон 2020?
Загалом серед економічних показників цей сезон не 

поступається, а навіть перевершує вдалість минулоріч ного 
сезону. Яким він остаточно буде вже залежатиме від осені. 

Безліч туристів у цьому році були в Криму вперше або 
вони відвідували півострів дуже давно. Це відповідальний 
виклик для туристичної галузі.

Крим має чудові об'єкти розміщення, прекрасні 
ресторани, SPA-центри, а також особливу та неповторну 
природу. 

Звісно, нам є над чим працювати і що розвивати.

Крим cьогоднi  #2 | 2020 43



У різні часи Кримом надиха-
лися великі письменники і поети, 
громадські діячі та політики. Пере-
буваючи на його унікальній землі, 
вони писали вірші, романи, листи, 
пейзажі, робили замальовки. Дійс-
но, прекрасний півострів повинен 
побачити кожен. Саме тому в Ре-
спубліці Крим 1 серпня 2020 року 

на сайті знаюкрым.рф стартувала 
міжнародна Інтернет-вікторина 
«Крым в истории Русского мира», 
головним призом якої стане тижне-
вий тур на двох на півострів.

Її учасниками можуть стати 
російські співвітчизники, які по-
стійно проживають за межами 

КРИМ 
розширює гор онтu

території Російської Федерації. 
Організаторами вікторини стали 
Міністерство внутрішньої політики, 
інформації та зв'язку Республіки 
Крим та Постійне Представництво 
Республіки Крим при Президентові 
Російської Федерації.

У вікторині 20 тестових та від-
критих питань (історичного, куль-
турного та літературного харак-
теру) про Крим і творче завдання.

«ГОЛОВНИМ ПРИЗОМ ДЛЯ 
ТРЬОХ ПЕРЕМОЖЦІВ СТАНЕ 

ПУТІВКА ДЛЯ ДВОХ ГОСТЕЙ 
НА 7-ДЕННИЙ ВІДПОЧИНОК 
В КРИМУ З ОРГАНІЗОВАНОЮ 

ЕКСКУРСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ»,   

відзначила заступник міністра 
внутрішньої політики, інформації та 
зв'язку Республіки Крим – началь-
ник управління внутрішньої політи-
ки Єлизавета ГЛУЩЕНКО, додавши, 
що учасниками заходу в 2018 році 

стали 595 осіб з 64 країн світу, 

в 2019 році — 232 особи з 55 
країн світу.

Крим — перлина в короні південного берега Росії. Чудові кліматичні умови, 
мальовнича природа та найчистіше кримське повітря створили унікальну 
атмосферу. Крим зберігає в собі цілий світ яскравих вражень, які здатні 
здивувати кожного, хто хоч раз відвідає неймовірний півострів

КРИМ БЕЗ МЕЖ
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Єлизавета ГЛУЩЕНКО
Заступник міністра внутрішньої політики, інформації 
та зв'язку Республіки Крим — начальник управління 
внутрішньої політики

У 2018 році для проведення 
вікторини був спеціально 
створений сайт знаюкрым.рф, 
де також розміщена корисна 
інформація про півострів, 
про його історію, культуру та 
визначні пам'ятки.

Також Єлизавета Глущенко 
розповіла журналу «Крим 
сьогодні» про те, чи вплине ця 
вікторина на популяризацію 
Криму серед інших суб'єктів 
Росії, а також про те чи можуть 
в ній брати участь громадяни 
інших країн:

«Щороку Міністерство внутрішньої політики, інформації 
та зв'язку Республіки Крим проводить активну роботу по 

розширенню географії учасників і залученню широкого кола 
співвітчизників, які проживають за кордоном. У цьому нам 
допомагають консульства, посольства і російськомовні 

ЗМІ на території іноземних держав. Даний проект особисто 
курирує постійний представник Республіки Крим при 

Президентові Російської Федерації Георгій Львович Мурадов. 
За це хочеться йому окремо подякувати. Долається та сама 
інформаційна блокада Криму і, звичайно ж, це все сприяє 
формуванню позитивного іміджу республіки за межами 

Російської Федерації».

Фото: Віталій ЄРЕМЕНКО
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Вже пер-
ший день фести-

валю Koktebel Jazz 
Party приніс артистам і 

глядачам безліч позитивних 
емоцій. В рамках концертної 

програми на сцену вийшли Ла-
риса Доліна, Великий джазовий 
оркестр під керівництвом росій-
ського трубача Петра Востокова, 
ансамбль Бразильського джазу 
Esh, ансамбль Якова Окуня, тріо 
Народного артиста Росії Данила 
Крамера, Маріам Мерабова, 

Bril Family — Ігор Бриль та його 
сини, Ігор Скляр з групою 

Jazz Classic Community, 
Анастасія Лютова і Лю-
тий бенд, учасниця 
проекту «Голос» Ірина 
Чумакова з колекти-
вом «Manka groove» 
тощо. 

Для створення 
джазової атмос-
фери організа-
тори KJP-2020 
привезли і змон-

набирати обертів, а Крим стане 
дедалі популярнішим завдяки під-
тримці артистів, зокрема іноземних. 
Ми пробиваємо блокади. Народна 
дипломатія — сильний інструмент і 
ті, хто відвідав Крим, впевнені, що 
привезуть із собою лише позитивні 
емоції», — звернувся до глядачів го-
лова Криму Сергій Аксьонов.

Цього року фестиваль зіткнувся 
з деякими труднощами. Навіть ор-
ганізатори до останнього не знали 
чи відбудеться він. Більш того, через 
протиепідеміологічні заходи у 2020 
році тимчасово Koktebel Jazz Party 
втратив статус міжнародної події, 

тували близько 20 тонн звукового та 
світлового обладнання потужністю 
у тисячі кіловат.

Koktebel Jazz Party народився як 
особиста ініціатива журналіста Дми-
тра Кисельова. Фестиваль перетво-
рив Коктебель на «джазову Мекку», 
ставши найбільшою відкритою джа-
зовою сценою на півдні країни. У 2016 
році Koktebel Jazz Party став най-
кращим культурним заходом року в 
області подієвого туризму.

«За ці 18 років фестиваль наб-
ув безліч шанувальників та учас-
ників, які приїжджають сюди щоро-
ку. Я впевнений, що фестиваль буде 

ФЕСТИВАЛІ КРИМУ

46 Крим cьогоднi  #2 | 2020 



хоча в програмі й заявлене пряме 
включення з Лос-Анжелеса, але 
приїхати іноземним артистам так і 
не вдалося. У різні роки міжнарод-
ний джазовий фестиваль Koktebel 
Jazz Party проходив за участю 
джаз-бендів з Бразилії, США, Із-
раїлю, Великобританії, Індії, Вірменії, 
Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Хедлайнером цього року стала 
Лариса Доліна, компанію їй склав 
відомий виконавець джазової музи-
ки Яків Окунь. Артисти дуже тепло 
розповідають про Крим і радіють, 
що присутні на цьому фестивалі. 
«Що можна чекати від джазового 
фестивалю? Це море приголомшли-
вої музики, безмежна кількість та-
лановитих музикантів, нестримна 
джазова стихія. Джаз — це імпрові-
зація, це свобода, яка дає нам кри-
ла і відчуття того, що навколо існує 

тільки музика. Цей фестиваль також 
не є винятком», — розповіла На-
родна артистка РФ Лариса Долі-
на. Також співачка зазначила, що 
фестиваль в Криму став «першою 
ластівкою», коли виконавці нарешті 
можуть вийти на сцену і робити те, 
що вони люблять.

За традицією за підсумками 
кожного дня відзначать переможця 
серед артистів і дарують йому приз 
глядацьких симпатій. Для визна-
чення лідера в залі стоїть шумомір. 
Подарунком цього року була ста-
туетка, інкрустована діамантами 
від партнера фестивалю. 

З 2014 року кошти, отримані 
від продажу квитків, організатори 
Koktebel Jazz Party стали віддавати 
на соціальні потреби Криму.  Таким 
чином у місцевої школи з'явилися 
електронні дошки і новий рекон-
струйований двір. Цього року гроші 

підуть на ремонт місцевого Будинку 
культури, який згорів торік. Таким 
чином в установі відновлять свою 
роботу творчі гуртки і деякі освітні 
програми. 

Варто розповісти і про те, що 
організатори фестивалю приділя-
ють велику увагу чистоті довкіл-
ля, для організаторського цеху 

насправді важливо залишити місце 
проведення цієї події ще чистішим, 
ніж було до того, як тут розгор-
нулася джазова сцена. Голов-
не гасло організаторів: «За 
чистий Крим!».

«Сумніви щодо проведення 
у нас залишалися до останнього 
моменту, але нас підтримав Гла-
ва Криму Сергій Аксьонов і Рос-
споживнагляд. Ми, звісно, дуже 
боялися пропустити фестиваль 
і сьогодні радіємо, що наші 
страхи залишилися поза-
ду», — розповів заснов-
ник фес тивалю Дмитро 
Кисельов.  

Загалом, фестиваль 
вий шов яскравим та 
повним теплих вражень, 
які всі учасники збережуть 
до наступного року. 
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«Малий Єрусалим» — це місце, де час зупинився. 
Сьогодні маршрут — частина відреставрованого 
Старого міста. Навіть організація ЮНЕСКО внесла 
маршрут «Малий Єрусалим» у список туристичних 
маршрутів, рекомендованих для відвідування.

Екскурсія цим маршрутом починається з фрагменту 
старовинних воріт дров'яного базару, який знаходився 
тут багато років тому. Одун-базар-к'апаси — саме 
таку назву дали їм місцеві мешканці. У Гезлеві (Євпа-
торії) ці ворота були найбільшими, а поряд із ними 
продавали дрова. Тут можна було знайти і невільничий 
ринок. У 1663 року козаки під час захоплення міста 
ворота зруйнували, пізніше їх відновили і зміцнили, але 
оновлена стіна укріплення була вже менших розмірів, 
хоча виглядала все також переконливо.

Поряд можна побачити Текіє Дервіш (ханака) — 
монастир дервішів, людей-аскетів, які з релігіозних 
міркувань були здатні відмовитися від людських 
матеріальних благ. Це єдиний монастир дервішів, що 
зберігся до наших днів на території Криму. Ще 500 
років тому суфійські монахи кружляли в танці під му-
зику, а потім впадали в транс для спілкування з Богом. 
Весь комплекс — це кілька будівель XVl—XVlll століть. 

Поступово маршрут прямує до мусульманської ме-
четі Джума-Джамі, збудованої за проектом архітекто-
ра Туреччини Сінан Джума-Джамі в 1552 році за часів 
правління хана Девлет-Гірея. Мінарети мечеті спря-
мовуються вгору на висоту понад 25 метрів. Саме 

тут свого часу кримські хани отримували 
право на управління — «фірман». 

Зовсім поряд високо в небо 
здіймаються блакитні купола 

Свято-Миколаївського собору, побудованого у 1893 році 
в пам'ять про звільнення Євпаторії від турецьких військ 
та їх союзників під час Кримської війни 1853-1856 рр. 
Микола Чудотворець здавна вважається покровителем 
моряків та купців. Євпаторія того часу була 
великим портовим містом. Якщо 
придивитися, то на фасаді 
храму можна 
побачити 

РЕЛІГІЇ НАРОДІВ КРИМУ
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три види хрестів — грецькі, георгіївські, православні.
Це нагадує нам про грецьку спадщину, незламний дух 
російських військ і приналежність до православ'я.

Поступово маршрут просувається до Караїмської 
вулиці, на якій в літній період вечорами проводяться ро-
зважальні заходи — туристи мають змогу попрактику-
ватися у гончарній та ковальські справі. Тут знаходиться 
дивовижний за своєю красою храмовий комплекс — 
Караїмські кенаси, які були побудовані на початку XIX 
століття. До складу комплексу входять мала і соборна 
кенаси. У дворику храму можна побачити сонячний го-
динник і колону, поставлену на честь відвідування цар-

ських осіб. До речі, неподалік  є ціла стіна, яка 
ілюструє візит Миколи ІІ до Євпаторії. 

На маршруті можна 
зустріти й єврейську 

сина гогу

«Егія-Капай». За часів 
Великої Вітчизняної війни німці, 
які вельми ненавиділи євреїв, зробили 
з синагоги стайню, а після війни тут влаштували 
склад євпаторійського пивзаводу. Сьогодні святиню 
повернули народу. Її може відвідати кожен бажаючий. 

Далі за маршрутом стоять Турецькі лазні, де, як 
свідчить легенда, Роксолана звершила обмивання пе-
ред подорожжю до Стамбула. Неподалік можна знай-
ти  вірменську церкву. 

Всі ці пам'ятки розташувалися на площі менше двох 
квадратних кілометрів. Цей маршрут занурить вас у ат-

мосферу середньовічного міста, де свого часу про-
гулювалися імператори Росії, кримські хани, 

мандрівні дервіші, полководці, а також бага-
то діячів культури і мистецтва. «Малий Єру-
салим» — це спадщина Криму, яка нага-
дує нам про нашу єдність, спільну історію 
та єдиний шлях у дружбі та злагоді. 
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29 серпня 2020 року в селі Клинівка Сімферопольсь-
кого району Республіки Крим відбувся Щорічний респуб-
ліканський фестиваль української культури «Обжинки».

Це вже четверте свято збору врожаю, яке організує 
«Українська громада Криму» в російському Криму. 
Фестиваль проходить за підтримки Державно-
го комітету у справах міжнаціональних відно-
син. За традицією, зібравши на полі останній 
сніп пшениці, наші предки бажали один одно-
му добробуту, благополуччя і щастя, а також 
щедрого вро жаю наступного року. 

Важливою особливістю фестивалю «Обжин-
ки» з самого початку стало дотримання старо-
винних традицій і популяризація українського 
фольклору. Для членів «Української громади 
Криму», метою яких є всебічна підтримка та 

ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ КРИМУ

примноження української культури в Криму, має велике зна-
чення той факт, що кожного року фестиваль підтримує все 
більше учасників. ««Обжинки» — фестиваль, який «Україн-
ська громада Криму» проводить з 2017 року. Це щорічне 
свято української культури, проходить яскраво і весело», —
розповіла Анастасія Гридчина голова ради РГО «Українська 
громада Криму», головний редактор ІА «Крим сьогодні».

Кожного року «Обжинки» проходять за участю великої 
кількості творчих колективів і з ще більшою кількістю гостей. 
На жаль, цього року організаторам не вдалося залучити 
широку аудиторію до участі у фестивалі через епідеміоло-
гічну ситуацію, але навіть ця обставина не завадила  гідно 
провести свято. 

Показовим є те, що виконавці пісень і танцюристи 
щороку знаходять в своєму арсеналі безліч номерів з 
українським колоритом, а глядачі завжди підспівують 
знайомі з дитинства пісні разом із виконавцями. Це свід-
чить про те, що українську культуру на півострові не за-
бувають та люблять. Крім того, фестиваль підтримують і 
представники влади.
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«Обжинки — це традиційне сімейне українське свято. 
У нашому репертуарі багато пісень, наприклад, «Зелене 
жито». Ця пісня розповідає про гостинність українського 
народу, і ми з радістю співаємо їх для гостей», — відзначає 
керівник вокального гурту «Кумоньки» Галина Навроцька.

Також цього року фестиваль збігся з православним 
святом на честь перенесення в 944 році з Едеси до Кон-
стантинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа або, 
як його звуть в народі – Горіховим спасом. У зв'язку з цим 
на свято завітав представник Кримської Єпархії про-
тоієрей Дмитро, який прочитав молитви та благословив 
учасників. З огляду на те, що «Обжинки» за традицією 
проходять наприкінці літа, ця подія часто збіга ється зі 
святкуванням одного зі спасів. Так, у 2018 році свято при-
пало на Яблуневий спас. 

У рамках розважальної програми на сцені можна 
було почути українські пісні та побачити запальні танці. 

Наприкінці свята на присутніх чекали конкурси та вікто-
рини, за підсумками яких знавці української культури та 
найкращі ловці горіхів отримали пам'ятні подарунки від 
РГО «Українська громада Криму». Також для гостей та 
учасників свята розгорнувся ярмарок народно-прик-
ладного мистецтва. Фестиваль став радісним приводом 
для зустрічі українців Криму та їх друзів з усіх куточків 
Кримського півострова.
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Історія «Русской общины Крыма» 
налічує майже 27 років. Вона була 
створена 23 жовтня 1993 року. Першим 
головою організації став Володимир 
Терехов — кримський письменник, 
поет, голова Спілки російських, укра-
їнських і білоруських письменників 
Криму, народний депутат Верховної 
Ради УРСР/України у 1990—1994 рр. 
Сьогодні Громада працює під керів-
ництвом Сергія Цекова.

З ініціативи «Русской общини Кры-
ма» в календарі кримчан з'явилися 
нові свята, які нагадують про важливі 
сторінки історії для півострова.

Одна з головних пам’ятних дат 
Громади — День возз'єднання Криму 
з Росією (19 квітня) — річниця під-
писання імператрицею Катериною 
Великою в 1783 році Маніфесту «Про 
прийняття півострова Кримського, 
острова Тамана та всієї Кубанської 
сторони під державу Російську». Це 
свято нагадує про історичну при-
належність Криму та відзначається 
Громадою з 1996 року.

День пам'яті російських воїнів, 
полеглих під час Героїчної оборони 
Севастополя під час Кримської вій-
ни в 1853—1856 роках (9 вересня) — 
день завершення в 1855 році героїч-
ної Першої оборони Севастополя, 
яка тривала 349 днів. У 1995 році, з 
ініціативи «Русской общины Крыма», 
відбулися перші заходи, присвячені 
Кримській війні.

КРИМСЬКИЙ ПІВОСТРІВ ОБ'ЄДНАВ НА СВОЇЙ 
ТЕРИТОРІЇ БЕЗЛІЧ НАРОДІВ. ТУТ БАГАТО 

АБСОЛЮТНО НЕ СХОЖИХ ЗА КУЛЬТУРНИМИ 
ОСОБЛИВОСТЯМИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ. 
ВЖЕ 200 РОКІВ НАЙЧИСЛЕННІШИЙ 

НАРОД КРИМУ — РОСІЯНИ. РЕГІОНАЛЬНА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РУССКАЯ 
ОБЩИНА КРЫМА» — ОДНА З НАЙБІЛЬШ 
ВЕЛИКИХ І ДІЯЛЬНИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ. ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ ЗІГРАЛИ 
ВЕЛИКУ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ 

ПІВОСТРОВА З РОСІЄЮ В 2014 РОЦІ. В ПЕРІОД 
ПЕРЕБУВАННЯ КРИМУ В СКЛАДІ УКРАЇНИ 
ГРОМАДА ПРОТИДІЯЛА РУСОФОБСЬКИМ 

ПОЛІТИЧНИМ СИЛАМ В УКРАЇНІ ТА В КРИМУ, 
ПОЛІТИЦІ ПРИМУСОВОЇ УКРАЇНІЗАЦІЇ, 

ЗБЕРІГАЛА ОСВІТУ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ В 
ШКОЛАХ І ВУЗАХ КРИМУ, ІСТОРИЧНУ ПАМ'ЯТЬ 

РОСІЇ В КРИМУ, ВИСТУПАЛА ЗА ВСЕБІЧНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РОСІЄЮ, ЗА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КАНОНІЧНОЇ ЄДНОСТІ РУСЬКОЇ 
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ, 

ПРОТИДІЯЛА ВТЯГУВАННЮ УКРАЇНИ 
У ВІЙСЬКОВИЙ БЛОК НАТО

КРИМСЬКИЙ ПІВОСТРІВ

«РУССКАЯ ОБЩИНА КРЫМА»
Шлh  додому

ДОБРОСУСIДСТВО
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День захисту Російської мови 
(6 червня) — день народження 
О. С. Пушкіна. Ця дата святкуєть-
ся «Русской общиной Крыма» з 
1998 року. Традиційно в цей день 
покладають квіти до пам'ятника 
О. С. Пушкіну, проводиться мітинг 
або урочисті збори. З ініціативи 
Громади також заснували Між-
народний фестиваль «Великое 
русское слово».

День возз'єднання Русі (18 
січня) — день проведення Пере-
яславської Ради, яка возз'єднала 
Україну з Росією.

З 2002 року, з ініціативи «Рус-
ской общины Крыма», в Криму 

почали святкувати День Росії (12 
червня).

Громада також ініціювала щоріч-
не проведення науково-практичної 
конференції «Крым в контексте Рус-
ского мира». 

За часів євромайдану «Русская 
община Крыма» на чолі з Сергієм 
Цековим та партія «Русское Един-
ство» на чолі з Сергієм Аксьоновим 
активно працювали над тим, щоб 
не допустити поширення в Криму 
націоналістичної ідеології. 23 лютого 
2014 року активісти оголосили про 
мобілізацію кримчан, які небайдужі 
до долі Криму.

26 лютого представники партії 
«Русское единство» і «Русская об-
щина Крыма» спільно з представ-
никами козацьких організацій та 
підрозділів Народного ополчення 
взяли участь у мітингу перед будів-
лею Верховної Ради Криму. Активісти 
дали відсіч спробам багатотисяч-
ного натовпу радикально налашто-
ваних представників «Меджлісу*», 
які прагнули, за підтримки бойовиків 
ультранаціоналістичної організації 
«Правий сектор*», захопити будів-
лю кримського парламенту, щоб 
таким чином перешкодити його 
діяльності.

День захисту Російської мови 
(6 червня) день народження

* Заборонена в Росії екстремістська організація
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Коли Крим возз'єднався з Росією, 
члени Громади не припинили свою 
діяльність. Сьогодні під керівництвом 
Сергія Цекова активісти організації 
прагнуть і надалі підтримувати 
пам'ять про культурні традиції та 
історичні дати, які важливі для 
кримського півострова. Всі досяг-
нення, здобуті за часів українського 
правління примножуються. «Русская 
община Крыма» захищає правдиву 
історію про Велику Вітчизняну війну. 
Під керівництвом членів Громади 
був меморіалізований фашистський 
концтабір, який діяв за часів Великої 
Вітчизняної війни в радгоспі «Чер-
воний» під Сімферополем.

У 2017 році разом з РГО «Україн-
ська громада Криму» і РНКА «Біло-
руси Криму» «Русская община Кры-
ма» увійшла до Асамблеї слов'ян-
ських народів Криму. Члени орга-
нізації на своєму прикладі прагнуть 
показати, що дружба слов'янських 
народів – не міф. Разом з братніми 

народами, «Русская община Кры-
ма» зберігає пам'ять про найваж-
ливіші події — Хрещення Русі, День 
слов'янської писемності та культури, 
День сім'ї, любові та вірності тощо.

Організація рухається вперед 
і продовжує свої традиції у складі 
Росії. Всі важливі історичні дати, які 
ретельно зберігала та популяри-
зувала «Русская община Крыма» 
сьогодні стали пам'ятними датами 
не тільки Криму, але й Росії.

«РУССКАЯ ОБЩИНА КРЫМА»
Нa рідн  бер  
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«МИ МРІЯЛИ ПРО ВОЗЗ'ЄДНАННЯ КРИМУ 

З РОСІЄЮ, АЛЕ НЕ ОЧІКУВАЛИ, ЩО ЦЕ 

ВІДБУДЕТЬСЯ ТАК ШВИДКО. ЗАВДАННЯ, ЯКІ 

СТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЮ «РУССКАЯ ОБЩИНА 

КРЫМА», ПРОДОВЖУЮТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ 

ТА НЕ ВТРАЧАЮТЬ СВОЄЇ АКТУАЛЬНОСТІ. 

РАНІШЕ МИ ЗАХИЩАЛИ РОСІЙСЬКУ МОВУ 

ТА КУЛЬТУРУ ВІД АГРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНІЗАЦІЇ З БОКУ КИЄВА. СЬОГОДНІ ТАКОЖ 

ПОТРІБНО ЗАХИЩАТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ 

І КУЛЬТУРУ, АЛЕ ВЖЕ ВІД ВПЛИВУ ЗЗОВНІ, 

ВІД НАВАЛИ «ІНОЗЕМЩИНИ». НЕ ВТРАТИЛО 

СВОЄЇ АКТУАЛЬНОСТІ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ. УВІЧНЕННЯ ТІЄЇ ІСТОРІЇ, 

ЯКА ПИСАЛАСЯ ЗАДОВГО ДО НАС, ЯКА 

ОБ'ЄКТИВНО ВІДОБРАЖАЄ НАШУ ІСТОРИЧНУ 

СПАДЩИНУ. ЗОКРЕМА, МИ СПІВПРАЦЮЄМО З 

ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ МОСКОВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ — ЦЕ ВАЖЛИВА ЧАСТИНА 

НАШОЇ РОБОТИ, АДЖЕ КРИМ — ЦЕ КОЛИСКА 

ПРАВОСЛАВ'Я НА РОСІЙСЬКІЙ ЗЕМЛІ. 

СЕРЕД НОВИХ НАПРЯМІВ НАШОЇ РОБОТИ 

МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ 

ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНИХ 

РЕСПУБЛІК. 

МИ, ЯК І РАНІШЕ, ВВАЖАЄМО, ЩО 

КРИМ – ЦЕ ДІМ ДЛЯ ВСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ. 

СЬОГОДНІ ПОДІЛ НА КОРІННИХ І НЕКОРІННИХ 

ЖИТЕЛІВ РЕСПУБЛІКИ НЕПРИПУСТИМИЙ. 

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МИРУ І 

ЗЛАГОДИ МІЖ ЧИСЛЕННИМИ НАРОДАМИ НА 

ТЕРИТОРІЇ ПІВОСТРОВА».

Сергій ЦЕКОВ,
Голова РГО «Русская община Крыма», 

Член Ради Федерації Федеральних Зборів 
Російської Федерації від Республіки Крим.
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СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ПРО 

ВАДИМА РОЇКА
Напередодні виходу другого номера журналу «Крим сьогодні» наша редакція отримала трагічну 

звістку. 11 вересня 2020 помер Почесний член РГО «Українська громада Криму» Вадим Михайлович 
Роїк. На жаль, у цей день ми втратили надійного друга. Вадим Михайлович один з тих, хто шанував  та 
підтримував українську культуру в Криму

Він народився 29 вересня 1938 
року у старовинному містечку Лубни 
Полтавської області та дуже добре 
пам'ятав воєнні роки у рідному мі-
сті, та навіть встиг написати про це 
книгу, яку надрукують вже після його 
смерті. Своїми спогадами він щедро 
ділився з нашою редакцією.

Його довге життя було наповне-
не важливими та значущими подія-
ми. За своє життя Вадим Роїк зро-
бив чималий особистий внесок у 
розвиток кримської авіації. Окрім 
численних подяк і грамот, Вадима 
Михайловича нагородили медал-
лю «Ветеран праці». Указом Прези-
дента України від 2 грудня 1995 року 
йому, одному з перших, присво-
їли почесне звання «Заслужений 
працівник транспорту України». У 
1982—1984 рр. Вадим Роїк керував 
групою радянських фахівців «Авіа-
ція», яка проводила реконструкцію 
міжнародного аеропорту «Хосе 
Марті» на острові Куба.

Після повернення до України у 
1985 р. Вадим Михайлович працю-
вав у Кримському територіальному 
агентстві повітряних повідомлень, 
яке об’єднувало агентства з прода-
жу квитків в усіх містах Криму. Вадим 
Роїк — автор книги-автобіографії 

«Минуле завжди поруч зі справж-
нім». 

«Я поважаю людей за їхні пе-
реконання, їх погляди на ті чи інші 
події. Вважаю, що кожна людина — 
це цілий світ, який є загадкою навіть 
для нього самого», — писав Вадим 
Михайлович.

Також він багато уваги приділяв 
пам'яті своєї мами Віри Сергіївни 
Роїк, яка померла у жовтні 2010 р. 
Він співпрацював з «Українською 
громадою Криму» чотири плідних 
роки. Вадим Михай-
лович Роїк завжди був 
незмінним ініціатором 
виставок і різних твор-
чих акцій в пам'ять про 
Віру Сергіївну. Останній 
рік свого життя він по-
силено працював над 
програмою 110-го юві-
лею Віри Сергіївни, який 
відбудеться наступного 
року.

Неможливо навіть 
уявити, скільки подару-
вав добра Вадим Ми-
хайлович Роїк всім ото-
чуючим його людям. Це 
непоправна втрата для 
кожного члена «Україн-

ської громади Криму»! Вадим Ми-
хайлович Роїк став для нас всіх на-
ставником та супроводжував весь 
шлях розвитку нашої громади. 

Чудова, мудра та добра лю-
дина — таким його знала родина 
і численні друзі. Світле ім'я Вади-
ма Михайловича Роїка назавжди 
залишиться у пам'яті кримчан. Ми 
висловлюємо співчуття родині та 
близьким людям Вадима Михайло-
вича. Пам’ять про нього назавжди 
залишиться у наших серцях…
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