




продовж цілого року ми працюємо над створенням якісного, 
ексклюзивного та абсолютно оригінального продукту – журналу «Крим 

сьогодні». Я, як головний редактор, перш за все волію, щоб журнал «Крим 
сьогодні» якомога краще сприяв на створення позитивного іміджу нашого 
рідного півострова на міжнародній арені, а також, щоб усі українці півострова 

мали можливість отримувати нові знання, розвиватися так само успішно як і 
розвивається наш Крим.

Наша редакція завжди враховує думку наших читачів щодо підбору тем для 
публікацій у випусках журналу, аби зробити їх максимально корисними та цікавими. 

Новий номер «Криму сьогодні» відображає справжню «картинку» життя Криму. Наші читачі мають 
можливість прочитати низку унікальних інтервью, герої яких висвітлюють огляд найважливіших подій 
і новин — політики й економіки, суспільства, культури та спорту. 

Велику увагу ми приділяємо й висвітленню питань та тенденцій різних сегментів, 
концентруючись на повсякденному житті кримчан та гостей нашого регіону. 

Особливе місце в номері займають й матеріали про пошуки духовних істин та нашу культурну 
спадщину. Думаю, ні в кого немає жодного сумніву, що все це сьогодні є критично необхідними 
кроками для змін на краще, бо якщо знаєш свою історію та культуру – ти можеш себе відчувати 
частиною великого слов’янського світу.

Хочу запевнити кожного читача, що редакція нашого видання систематично працює 
над підвищенням якості інформаційного матеріалу, розширенням кола популяризації видання, 
забезпеченням представленості інформації про видання. 

Кожен раз ви тримаєте в руках новий, не схожий на попередній журнал! Читайте, розвивайтеся 
і не забувайте, що наш журнал унікальний, як сам Крим.

Щиро вітаю Вас на сторінках першого журналу 
на українській мові у Криму «Крим сьогодні».

Слово 
РЕДАКТОРА

Анастасія ГРИДЧИНА

Головний редактор журналу «Крим сьогодні»

З повагою та найкращими побажаннями
Головний редактор журналу «Крим сьогодні»

Шановні читачі!
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Для більшості жителів Респу-
бліки Крим міжнародний т.зв. 
«саміт» «Кримська платформа» 
засудження їхнього вибору, який 
вони зробили під час проведення 
референдуму 2014 року.

Поділіться думкою про те, як 
варто сприймати заяви і, загалом 
антиросійську політику Києва 
щодо російського статусу Криму?

Я вважаю, що варто орієнту-
ватися на ті оцінки, які вже раніше 
отримав цей захід від російских 
дипломатів. Наприклад, міністр 
закордонних справ Російської 
Федерації Сергій Лавров назвав 
цей «саміт» шабашем. Впевнена, 
що за цим заходом нічого серй-
озного не стоїть, крім нескінченної 
ідеї експлуатації теми Криму в 
інтересах навіть не самої України, 
а в інтересах Заходу щодо Росії. 
В цьому випадку Україна вико-
ристовується як інструмент для 
розігрування антиросійської, 
русофобської карти, що якомога 
довше дозволить тримати на 
плаву тему санкцій і знаходити 
приводи для звинувачувальних 
заяв.

Є чудовий вислів «пантоміма 
«Труд» — якесь зображення 
діяльності, за яким, по суті, нічого 
не стоїть. Усе, що можна було 
спостерігати під час так званої 
«кримської платформи» — це пан-
томіма «Труд».

Передусім, варто зауважити, 
що цей проект (саміт «Кримська 
платформа» — ред.) визрівав не 
в Україні, ідеологічно його при-
думали не у Києві. За ним стоять 
урядові експерти США, Велико-
британії і низки країн Європейсь-
кого Союзу. Профінансувало цей 
захід Агентство США з міжнарод-
ного розвитку, яке розширює свої 
мережі по всьому світу. Гроші дали, 
методички написали, але Києву 

не вдалося до кінця реалізувати 
їхні задуми.

Окремо варто звернути 
увагу і на склад учасників цього 
псевдо–«саміту». Це ж те саме 
«Західне крило», яке частково 
і спровокувало події 2014 року 
на території України! Хтось із цих 
країн творив власними руками 
державний переворот, ходячи по 
Майдану і роздаючи «печиво»; 
хтось брав участь у так званих 
переговорних процесах, а 
насправді просто «розхитував» 
ситуацію всередині країни; хтось 
постачав бойовиків, тренуючи їх 
на чужій території. Ось ці країни і 
склали основу тих, хто ратував за 
проведення цього заходу, а інші 

«Кримську платформу», то з 2014 
року Російська Федерація на 
території своїх суб'єктів – Респуб-
ліки Крим і м. Севастополь – побу-
дувала Кримський міст, Міжна-
родний аеропорт Сімферополь 
імені І. К. Айвазовського і величезна 
кількість значущих об'єктів інфра-
структури. Ось це і є справжнє 
ставлення Росії до ситуації і 2014 
року, і всього підґрунтя подій. Це 
і є справжня турбота про людей, 
коли права людини трактуються в 
їх правильному розумінні. Все те, 
що демонструє Київ – це викори-
стання праволюдської проблема-
тики і політичного інструментарію 
в інтересах, які не мають жодного 
стосунку до Криму і України.

Росія направила Україні ноту 
з вимогою виконувати зобов'я-
зання щодо захисту військових 
меморіалів, у зв'язку з планами 
знищення копії ордена Великої 
Вітчизняної війни на Марсовому 
полі у Львові. Як ви вважаєте, чому 

Є чудовий 
вислів «пантоміма 

«Труд» — якесь 
зображення діяльності, 

за яким, по суті, 
нічого не стоїть. 

Усе, що можна було 
спостерігати під час 
так званої «кримської 

платформи» — 
це пантоміма 

«Труд»

держави поставилися або скеп-
тично, або просто проігнорували 
його.

Я переконана, що справжня 
Кримська платформа — це Крим. 
Важливо не забувати, що є факти, 
які говорять самі за себе. Якщо за 
всі ці роки київський режим зумів 
створити тільки ось цю так звану 
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Я ПЕРЕКОНАНА, ЩО СПРАВЖНЯ 
КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА – ЦЕ КРИМ!

у публічному інформаційному 
просторі і про це стали писати і 
західні журналісти, і світові ЗМІ. 
Потім ця думка стала вже вико-
ристовуватися в політичних цілях 
як респектабельними політиками, 
так і різноманітними політичними 
рухами.

Моє переконання ґрунтується 
на тому, що низка країн Східної 
Європи, серед яких і Україна, 
стали «полігонами» для відпра-
цювання найстрашніших історич-
них злочинів, серед яких знесення 
пам'ятників героям Великої 
Вітчизняної війни, вандалізм 
щодо меморіальних комплексів, 

братських могил і поховань. Це 
нескінченна образа подвигу 
бійців Червоної Армії і, безумовно, 
героїзація тих персон, які були 
колабораціоністами і посібниками 
фашизму.

Хотілося б приділити увагу і 
стрімко зростаючому неонацизму 
в Україні. На жаль, сьогодні вже 
на новому рівні, на молодому 
поколінні «обкатуються» ці 
страшні ідеологічні постулати. 
Це не тільки «мавпування» з 
факельними ходами або загра-
вання з фашистською символікою. 
Ми розуміємо, що все набагато 
складніше, коли ми говоримо про 
Україну. Ми бачимо спробу випу-
стити націоналістичного «джина» 
з лампи, яка, здавалося б, була 
надійно закупорена і викинута 
у море. Шкода, що сьогодні цю 
лампу знайшли і проводять ней-
мовірні й жахливі експерименти. З 
одного боку — це запущена русо-
фобія, що перебралася в україн-
ське законодавство. З іншого 
боку — героїзація тих, чиї імена 
десятки років перебували не те, 
що в забутті, вони були просто 
прокляті, а сьогодні носії цих імен 
стали новими «героями» України!

Більш того, цю позицію україн-
ські офіційні особи займають 
і в міжнародних організаціях. 
Так, наприклад, Росія протягом 
багатьох років вносить на розгляд 
Генеральної Асамблеї ООН резо-
люцію по боротьбі з героїзацією 
нацизму («Боротьба з героїзацією 

в Україні ведеться така боротьба 
з пам'яттю про Велику Вітчизняну 
війну? Чи зможе ця ситуація змі-
нитися надалі?

Поведінка Києва, що сто-
сується Великої Вітчизняної війни, 
ще один індикатор використання 
західними партнерами України. 
Ми бачили, як протягом остан-
нього десятиліття Захід повністю 
змінив політичний курс у трак-
туванні подій цього періоду у 
світовій історії. Якщо спочатку 
це були боязкі спроби окремих, 
маргінальних авторів очорнити 
історію, то потім ця тема все 
більше стала насаджуватися 
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нацизму, неонацизмом та іншими 
видами практики, які сприя-
ють ескалації сучасних форм 
расизму, расової дискримінації, 
ксенофобії і пов'язаної з ними 
нетерпимості» — ред.) і щорічно 
голосують «проти» лише дві 
держави — США і Україна. Та 
сама Україна, яка зазнала коло-
сальних людських втрат вна-
слідок людиноненависницької 
фашистської ідеології, і яка мала 
бути першою, хто підтримає цю 
резолюцію.

Усі останні законопроекти, 
які приймав київський режим у 
сукупності з переписуванням 
історії та реінкарнацією нена-
ціоналістичної ідеології, на жаль, 
не залишають надій на те, що в 
майбутньому Україну чекають 
зміни на краще.

Як ви оцінюєте розвиток 
Республіки Крим, зокрема, у 
галузі «народної дипломатії»?

Внесок кримчан у галузь 
«народної дипломатії» дійсно 

Європі, де присутні всі міжнародні 
делегації. Проблема київського 
режиму полягає у тому, що, на їх 
превеликий жаль, на міжнародні 
майданчики регулярно проби-
ваються представники Криму, а 
ось цього допустити Київ аж ніяк 
не може. Ані у вигляді журналістів, 
ані у вигляді політологів, ані у 
вигляді офіційних осіб, ані про-
сто у вигляді людей, які живуть, 
працюють і займають активну 
громадянську позицію у Криму.

Тому я впевнена, що ваша 
діяльність безцінна. І на ваш 
журнал «Крим сьогодні», і на 
громадські організації, що 
представляють позицію Криму 
на міжнародних майданчиках, 
чекає успіх. Наприклад, Чорно-
морська Асоціація міжнародного 
співробітництва та Асоціація міст 
античної спадщини Північного 
Причорномор'я. Я бачу великі 
перспективи цих організацій — 
їхня робота всіляко сприяє роз-
ширенню міжмуніципальних кон-
тактів із зарубіжними містами.

Внесок кримчан 
у галузь «народної 

дипломатії» 
дійсно героїчний, 

адже ви відстоюєте 
свої позиції 

в умовах правжнього 
опору

героїчний, адже ви відстоюєте 
свої позиції в умовах справж-
нього опору. Задайте питання: 
навіщо Києву запрошувати 
до себе представників різних 
зарубіжних держав обговорю-
вати тему Криму? Адже кримській 
проблематиці присвячується 
чимало заходів і в Організації 
Об'єднаних націй, і в Організації 
з безпеки і співробітництва в 
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Хотілося б розповісти про ще 
один чудовий приклад активної 
позиції кримчан – книга норвезь-
кого громадського діяча Хен-
дріка Вебера «Наш Крим»*.

Повертаючись до так званої 
«Кримської платформи» у кон-
тексті цієї теми, виникає ще одне 
питання: чому ж представники 
міжнародного співтовариства, 
подолавши такий тривалий шлях, 
не відвідали Крим? Адже це так 
просто – купіть квиток і відвідайте 
Кримський півострів. Справа в 
тому, що коли хтось засновує 
свою позицію по Криму, цитують 
найчастіше тих, хто ніколи не був 
у Криму або, в кращому випадку, 
жив багато років тому, за часів 
СРСР. І ці судження є основою 
при складанні свого враження 
про сучасну дійсність Кримсь-
кого півострова, що є абсурдом.

Як Республіці Крим налаго-
дити відносини з міжнародними 
партнерами для розкриття 
унікального потенціалу російсь-
кого Криму?

У цьому питанні головне – 
наш внутрішній розвиток. Раніше 
існував міф, створений київським 
режимом про всемогутнє західне 
партнерство і нібито про те, 
що Київ вкладав значні кошти 
в інфраструктурний розвиток 

півострова. Але ми знаємо, що 
насправді, Крим фінансувався 
за залишковим принципом. 
Досить порівняти український 
період з останніми роками, які 
Крим перебуває у складі Росій-
ської Федерації. Наприклад, 
деякі найбільші реалізовані 
інфраструктурні проекти, які є 
досягненнями як федерального 

Тому я впевнена, 
що ваша діяльність 
безцінна. І на ваш 
журнал «Крим 
сьогодні», і на 

громадські організації, 
що представляють 
позицію Криму 
на міжнародних 
майданчиках, 

чекає успіх

центру, так і кримського регіону. 
Вже згаданий Міжнародний 
аеропорт Сімферополь імені 
І. К. Айвазовського, Кримський 
міст, а також автомобільна 
дорога федерального значення 
«Таврида» (А-291) і безліч інших 
об'єктів. Також хотілося б від-
значити і те, що доходи регіо-
нального бюджету зросли втричі. 
Це ті факти, які ніколи не будуть 
озвучені Києвом і вже тим більше 
не прозвучать на так званій 
«Кримській платформі».

Житлове будівництво, про-
мислове виробництво, сільське 
господарство, курортно-тури-
стичний сектор – усе це розви-
вається. Безумовно, хочеться 
більшого, це свідчить про те, що 
вже досягнутий певний рівень, 
який хочеться підвищити.

При цьому ми фіксуємо 
значну зацікавленість в регіоні і 
економічну, і гуманітарну з боку 
зарубіжних партнерів. Пам'я-
тайте: «собака гавкає – караван 
йде».

Я бажаю читачам журналу 
«Крим сьогодні» і жителям пів-
острова миру, здоров'я і всіля-
кого благополуччя.

* – Книга «Наш Крим» – 
перша видана в Європі книга, 

присвячена входженню 
республіки до складу РФ 
у 2014 році. Автор Хендрік 

Вебер – громадський 
діяч, депутат земельного 

парламенту Норвегії, голова 
громадської організації 
«Народна дипломатія – 

Норвегія»



Кри в об ’єктиві





Куїнджі завжди відводив особливу роль Криму в своїй творчості. 
Художник був зачарований кримськими просторами. Він з особливим 
трепетом зображував сонячні відблиски на морських хвилях, високі 
громади гір, які під його пензлем набували особливої таємничості. 
Майстер вважав, що саме тут, на берегах Чорного моря, може 

відбутися повне злиття людини з природою

Художник Архип Іванович 
Куїнджі народився в Маріуполі. 
За походженням його батько був 
греком, нащадком кримських 
переселенців, тому художник 
завжди вважав себе кримчани-
ном. Більшість біографів вважа-
ють роком народження майстра 
1842. Прізвище батька — Еменджі, 
Архип пізніше змінив на Куїнджі, 
що перекладається на російську 
мову, як «золотих справ майстер», 
відповідно до фаху предків сім'ї.

Куїнджі з дитинства захоплю-
вався живописом. Під час його 
роботи у місцевого хліботор-
говця, товариш роботодавця 
захопився вміннями хлопчика і 
порадив відправитися до Криму, у 
Феодосію, де того часу проживав 
відомий мариніст Айвазовський. 
Правда, з самим майстром моло-
дому таланту так і не вдалося 
зустрітися. «Не знаю, чому мене 
називають його учнем; я у нього 
не вчився ніколи, а зроблена в 
його відсутність копія — все, що я 
у нього взяв» —  говорив Куїнджі, 
але Айвазовський, без сумніву, 
все ж таки вплинув на його стиль.

У 1865 році Куїнджі вирішує 
вступити до Академії мистецтв та 
їде до Санкт-Петербургу. Вже під 
час навчання він створює свою 
першу успішну картину «Татар-
ська сакля в Криму». Вона дозво-
лила багатьом звернути увагу на 
молодого майстра на академічній 
виставці в 1868 році.

Куїнджі відчув свою силу. Він 
поступово виробляє власну 
манеру в живопису. Критичний 
реалізм залишився позаду як 
пройдений етап. Почався період 
нескінченного пошуку кольору 

та світла, а також їх впливу на 
простір. Його картини стають 
одкровенням для свого часу. Він 
впевнено прокладав шлях до 
імпресіонізму. Куїнджі, безсум-
нівно, можна назвати першим 
імпресіоністом у Російській імперії, 
чиє бачення було близьким до 
творчості Едуарда Мане.

Спадщина Архипа Івановича 
Куїнджі налічується понад 500 
творів. Значна їх частина напи-
сана саме в Криму. Південна при-
рода, кримські кипариси — все це 
відображено на одній з багатьох 
картин майстра, що стала під-
сумком його духовних шукань: 
«Христос в Гефсиманському саду» 
(1901). Також кримські пейзажі 
відображені в таких картинах 
Куїнджі: «Вид на берег і море з гір. 
Крим», 1880-і; «Море. Крим», 1875-

ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРИ

Архип Куiнджi — 
чарівник фарб і світлa

«ХУДОЖНИК — ТОЙ, 
ХТО ВМІЄ ВЛОВИТИ 
І ВІДТВОРИТИ 

ВНУТРІШНЮ ЄДНІСТЬ»

Архиn Куїнджі
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1879; «Морський прибій. Крим», 
1876-1890; «Крим. Південний 
берег», «Ай-Петрі. Крим» 1898-
1908; «У Криму», 1900-1905.

Уже будучи успішним худож-
ником Куїнджі придбав землі в 
районі Кацивелі, в Алупці. Але 
саме великий кримський маєток 
у нього з'явився в 1886 році під 
Кікінеізом. Коли учні задумали 
створити Товариство імені 
А. І. Куїнджі, художник передав до 
його власності всі наявні у нього 
картини і грошові кошти, а також 
належні йому землі в Криму, адже 
він завжди мріяв створити школу 
для молодих художників саме на 
цих теренах.

Майже кожна з картин Куїнджі 
розпалювала навколо художника 
полеміку: його часто звинувачу-
вали в дешевих ефекти, викори-
станні фарб, що світяться і таємних 
прийомів, на зразок прихованого 
підсвічування для полотен. Сучас-
ники дорікали йому в невиправ-
даному надлишку яскравих фарб. 
Тому перебуваючи на творчому 
піку, художник раптово відмовився 
від виставкової діяльності та зник 
практично на 30 років, але про-
довжив створювати нові картини. 

Нечуваний успіх, який обрушився 
на Куїнджі зробив свою справу. І, 
боячись бути роздавленим сла-
вою та увагою до своєї персони, 
художник вирішує піти неперемо-
женим.

Куїнджі помер в 24 липня 1910 
року і знайшов упокоєння на Смо-
ленському православному кла-
довищі Санкт-Петербурга. Його 
ім'я назавжди залишилося яскра-
вим акцентом в світі живопису. 
Картини Куїнджі люблять багато 
людей по всьому світі. Часом 
його пейзажі навіть штовхають 
на злочин. Так в 2019 році з інже-
нерного корпусу Третьяковської 
галереї в Москві була вкрадена 
картина «Ай-Петрі. Крим». На 
щастя, полотно вдалося швидко 
повернути в руки музейників.

У Криму щасливими волода-
рями творів майстра є Алупкінсь-
кий палацово-парковий музей- 
заповідник, Бахчисарайський 
історико-культурний заповідник, 
Національна картинна галерея 
ім. І. К. Айвазовського, Севасто-
польський художній музей ім. 
М. П. Крошицького, Сімферополь-
ський художній музей.

«Ай-Петрі. Крим» (1898-1908)

Берег моря со скалой. (1898-1908)

«У сфері пейзажного 
живопису Куїнджі був 
геніальний художник... 

Світло — чарівність і сила 
світла, його ілюзія — були 
його метою. Звичайно, вся 
суть цього явища полягала 

в самому Куїнджі, 
в його феноменальності, 
особистій вродженій 
оригінальності. Він 

слухав тільки свого генія-
демона. Але геній його 
був в повній гармонії із 
загальним бродінням, 
і він інстинктивно 

зливався із загальною 
пульсацією нових вимог 

від мистецтва»

Іля Рєпіn
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ІМ’Я НАУКОВЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО МОЖНА СМІЛИВО ЗАРАХУВАТИ ДО ГЕНІЇВ, ПОРЯД ІЗ ІСААКОМ 
НЬЮТОНОМ, ЧАРЛЬЗОМ ДАРВІНИМ І АЛЬБЕРТОМ ЕЙНШТЕЙНОМ…УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФ, 

МИСЛИТЕЛЬ, НАТУРАЛІСТ, ЗАСНОВНИК ЦІЛОГО РЯДУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК, АВТОР ТЕОРІЇ ПРО НООСФЕРУ, 
ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ, А ТАКОЖ ОДИН З ЗАСНОВНИКІВ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 

ЗАНАДТО ГЛОБАЛЬНІ БУЛИ ВІДКРИТТЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКИЙ ДЛЯ ВСЬОГО ЛЮДСТВА.

Володимир Вернадський

Вчений, що заснував  нові науки 
та філософський напрям



ПОХОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО

Народився майбутній вчений 1863 
року в Санкт-Петербурзі. Він походив з 
давнього освіченого українського роду. 
Один із його предків по батьківській лінії 
воював у війську Хмельницького. Прадід 
навчався в Переяславському колегіумі 
та Києво-Могилянській академії. Дід слу-
жив штабс-лікарем в армії. А батько після 
закінчення Київського університету Свя-
того Володимира працював викладачем у 
Петербурзі, Харкові й Москві.

Мати Вернадського теж походила зі 
старовинного роду Константиновичів, її 
предки належали до козацько- 
старшинської верхівки. Мате-
рин дядько, Микола Гулак був 
співзас новником Кирило-Мефо-
діївського братства. Згодом у всіх 
автобіографіях Володимир Вер-
надський підкреслював своє ко-
зацьке походження.

ВНЕСОК ВОЛОДИМИРА 
ВЕРНАДСЬКОГО У НАУКУ

Розвиток допитливого й здіб-
ного хлопця Володимира Вер-
надського почався ще під час 
навчання в університеті, де його 
навчали видатні вчені Дмитро 
Менделєєв і Василь Докучаєв. 
Уже в 1890 році Володимир Вер-
надський став приват-доцентом 
кафедри мінералогії Московсь-
кого університету. Двадцять два 
роки (1890–1911) наукової роботи 

в цьому закладі були для вченого надзви-
чайно плідними. Спираючись на зв′язки 
між хімізмом мінералів, їхньою внутріш-
ньою будовою і генезисом, він розробив 
нову мінералогічну систематику.

Жовтневі події 1917 року застали вче-
ного в Полтавській губернії. Після рево-
люції українські вчені вирішили створити 

свою Академії наук, а Володимира Івано-
вича запросили до Києва для вироблення 
проєкту про заснування Української ака-
демії наук. Згодом Комісія подбала про 
створення Ботанічного саду для Києва, 
Геодезичного інституту, розробила Статут 
академії. У жовтні Вернадський став пер-
шим президентом УАН. 

«ВОЛОДЯ ВЖЕ ПІДЛІТКОМ 

ПОЧУВАВ СЕБЕ УКРАЇНЦЕМ І ЗАЛИШИВСЯ 

НИМ ЗА СВОЇМИ УПОДОБАННЯМИ 

І СИМПАТІЯМИ НА ВСЕ ЖИТТЯ», – 

писав Лев Гумілевський 
у біографії вченого

В. Вернадський і його асистенти, 1911 рік
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Вернадський є засновником кількох 
нових напрямків у вивченні людством 
навколишнього світу. Він заснував геохімію, 
біогеохімію, радіобіологію, а також вчення 
про біосферу. Оточуючу людину природу 
Вернадський вважав за доцільне дослід-
жувати в контексті взаємозв’язку з історією 
людства. Саме такий підхід є базовим в 
світогляді вченого і його науковій діяль-
ності.

Засновник цілої науки біогеохімії, що 
вивчає хімічний склад живої речовини і 
геохімічні процеси, які протікають в біо-

сфері Землі, на основі якої Вернадським 
була відкрита перша в світі біогеохімічна 
лабораторія (зараз –  Інститут геохімії та 
аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського РАН).

Основоположник геохімії – науки про 
хімічний склад Землі й оточуючих нас пла-
нет, про об›єктивні закони руху елементів і 
ізотопів в різних геологічних середовищах 
і процесах формування ґрунтів, гірських 
порід і води на Землі.

Автор терміну і нової науки – ядерної 
геології (радіогеології), яку він відкрив у 1935 
році, що вивчає закономірності, які відбу-
ваються в природі ядерних перетворень, і 
їх прояв в геологічних процесах. Після його 
ініціативи на території СРСР почався пошук 
природних родовищ урану і радію.

Творець цілого філософського напряму 
космізму – теорії про народження і ево-
люцію Всесвіту, згідно з якою космос 
не хаос, а «структурно-організований 
впорядкований світ», у якому людина – це 
не громадянин (раб, підмайстер, робочий) 
якоїсь країни, а «громадянин світу».

Найбільший учений ще як мінімум у 
12 галузях науки, який здійснив найваж-
ливіші відкриття, актуальні донині. А саме: 
в кристалографії, геології, радіогеології, 
метеоритиці, палеонтології, ґрунтозна-
встві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, біо-
логії, а також філософії та історії.

ВЕРНАДСЬКИЙ І КРИМ

З Кримом пов›язані ключові 
етапи творчої біографії вели-
кого вченого: накопичення фак-
тичних матеріалів, їх узагаль-
нення, створення основ вчення 
про біосферу і ноосферу. У 
Криму реалізовувалися основні 
напрямки його наукових інте-
ресів. 

До січня 1920 року Володи-
мира Іванович побував з науко-
вими цілями в Криму шість разів, 
зробив 3500 км піших геологіч-
них експедицій і пройшов 1200 
кілометрів морським шляхом 
вздовж берегів півострова. 

«ЛЮДИНА СВОЄЮ ПРАЦЕЮ – 

І СВОЇМ СВІДОМИМ СТАВЛЕННЯМ 

ДО ЖИТТЯ – ЗМІНЮЄ ЗЕМНУ ОБОЛОНКУ – 

ГЕОЛОГІЧНУ ДІЛЯНКУ ЖИТТЯ, 

БІОСФЕРУ, ПЕРЕВОДЯЧИ ЇЇ В НОВИЙ 

ГЕОЛОГІЧНИЙ СТАН. ЗАВДЯКИ ЛЮДСЬКІЙ 

ПРАЦІ І СВІДОМОСТІ БІОСФЕРА

ПЕРЕХОДИТЬ В НООСФЕРУ», – 
вв ав Вернадський

В. Вернадський, донька Ніна, дружина Наталія, 
її родич П. Є. Старицький і син Георгій, 1908 рік
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Академік пого-
дився стати в 1920-му 
році спочатку про-
фесором кафедри 
геології, а потім і 
ректором відкрився 
в Криму, не без його 
участі, Таврійсь кого 
університету. До 
речі, і сам вуз можна 
вважати дітищем 
уче ного. Ще в грудні 
1916 року В. І. Вер-
надський, будучи 
членом Державної 
Ради Росії, підтри-
мав ідею створення 
вищого навчального 
закладу в Криму.

У Криму та на кримському матеріалі 
В.І. Вернадський вперше в науці звернув 
увагу на величезну роль антропогенного 
чинника і його вплив на навколишнє при-
родне середовище.

Говорячи про Володимира Івановича 
Вернадського та кримському півострові, 
доводиться дуже часто використовувати 
слово «вперше». Наприклад, здійснюючи 
дослідницькі експедиції по Криму, виявив 
ряд нових родовищ мінералів, зокрема, 
відкрив бор, досліджував 22 грязьові сопки, 
описав родовища бокситів, самородної 
сірки, кам›яного вугілля, графіту та інших 
мінералів. Вернадський вперше здійснив 
геохімічні дослідження Азовського моря і 
його басейну. 

Як голова Комісії з вивчення природ-
них продуктивних сил Криму, він вперше 
організував комплексне вивчення природ-
них ресурсів півострова: родовищ кам´я-
ного вугілля і солей, мінеральної сировини, 
запасів гідро- і сонячної енергії, грантового 
покриву, рослинного і тваринного світу.

Навіть сьогодні складно оцінити 
вичерпну роль В. І. Вернадського в житті 
Криму, оскільки змінюється дійсність піво-
строва, постійно актуалізує його вчення 
про ноосферу, яке, по суті, є програмою дій 
для гармонійного співіснування природи і 
людини, а Кримський федеральний універ-
ситет носить ім’я видатного науковця.

«ЛЮДИНА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ 
ВДАЄ ІЗ СЕБЕ ГЕОЛОГІЧНУ СИЛУ... 
ТАКИМ ВІН Є ЗАВДЯКИ НАУЦІ. 
ТЕПЕР ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ 
ЗАХОПЛЮЮЧОГО ЖИТТЯ 
ЛЮДИНИ.... СИЛА ЇЇ ВЕЛИКА, 
ВЕЛИКА ТОМУ, ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ 
В НАЙРІЗНОМАНІТНІШИХ ЯВИЩАХ 
ПРИРОДИ, ЩО ДОПИТЛИВОМУ 
РОЗУМУ ЛЮДИНИ Є СПРАВА ДО 
ВСЬОГО, ЩО ВІН НЕ ЗАЛИШАЄ 
В СПОКОЇ НІЧОГО...»

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ОСОБИСТЕ 
ЖИТТЯ НАУКОВЦЯ

У 1886 році Володимир одружився з 
Наталією Єгорівною Старицькою, з якою 
познайомився ще в 1885 році. Його дру-
жина теж походила з давнього українсь-
кого роду Старицьких. Уже через рік після 
шлюбу в пари народився син Георгій, 
який пізніше став професором Єльського 
університету в США. 1898 року у Вернад-
ських народилась донька Ніна, яка згодом 
стала лікарем-психіатром.
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Кри в об ’єктиві
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ГІСТЬ НОМЕРУ

Ольгa Торубаровa 

У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» МІНІСТР СПОРТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ОЛЬГА 
ТОРУБАРОВА РОЗПОВІЛА ПРО РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПІВОСТРОВІ, ОСОБИСТІ ІНІЦІАТИВИ 
І НОВІ ПРОЕКТИ У СПОРТИВНІЙ ГАЛУЗІ, А ТАКОЖ ПОДІЛИЛАСЯ З НАШИМИ ЧИТАЧАМИ ІДЕЯМИ ПРО ТЕ, ЯК ЗНАЙТИ 
МОТИВАЦІЮ І ПОЧАТИ ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ

«МИ БУДЕМО 
ПРОДОВЖУВАТИ СВОЮ 
РОБОТУ І ЙТИ ВПЕРЕД»
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Після входження Криму до 
складу Російської Федерації, пе-
ред владою республіки постало 
складне завдання з відновлення 
інфраструктури півострова. Ольго 
Олександрівно, чи могли б ви дати 
оцінку «українській спадщині» у 
спортивній галузі?

7 років тому ситуація було 
доволі сумною. Оцінювати стан 
спортивних об'єктів та інфра-
структури загалом, можна було 
тільки зі сльозами на очах. Те, що 
перлину світового масштабу при-
вели в такий стан, говорить про 
те, що гроші в підтримку Криму не 
вкладалися. Перед нами, як перед 
областю спорту, стоїть завдання з 
відновлення наявних об'єктів і роз-
ширення спортивної інфраструк-
тури. Те, що вдалося зробити під 
керівництвом глави Криму Сергія 
Валерійовича Аксьонова за цей 
час – просто диво. В інших суб'єк-
тах Російської Федерації тривалий 
час проходили той процес, який 
нам вдалося пройти за 7 років.

Ольго Олександрівно, поді-
літься останніми досягненнями 
у сфері поліпшення спортивної 
інфраструктури

Сьогодні вже будуються і пе-
ребувають на стадії реконструкції 
великі об'єкти, які увійшли до Націо-
нального проекту «Спорт – норма 
життя» у складі Національного 
проекту «Демографія». 13 серпня 
2021 року у Сімферополі відкрили 
після реконструкції стадіон «Локо-
мотив». Спортивне ядро повністю 
відповідає існуючим нормам. Для 
спортсменів створені максимально 
комфортні умови. Зокрема, на 
футбольному полі встановлене 
натуральне покриття. Укладені 
нові легкоатлетичні бігові доріжки, 
які оснащені усім комплексом 
легкоатлетичного обладнання, яке 
придбали за рахунок федеральних 
субсидій. Також створений окре-
мий сектор для стрибків у висоту, 
довжину, стрибків з жердиною і ме-
тання ядра. Крім того, встановлена 

нова газова котельня для підігріву 
футбольного поля і проведена ре-
конструкція освітлювальних щогл. 
Відтепер для спортсменів створені 
комфортні умови, де вони зможуть 
розвивати і вдосконалювати свої 
професійні навички.

Наш основний спортивний 
освітній заклад – Кримське 
середнє професійне училище 
(технікум) олімпійського резерву 
в Красноліссі – теж привели в 
порядок. В результаті реалізації 
національного проекту тут з'яви-
лося кілька нових майданчиків: два 
повнорозмірних футбольних поля зі 
штучним і натуральним покриттям, 
легкоатлетичні доріжки для занять 
легкою атлетикою, два фізкультур-
но-оздоровчих комплекси, один 
з яких для ігрових видів спорту, а 
інший для занять силовими видами 
спорту і важкою атлетикою. Крім 
того, було заново побудовано бу-
дівлю адміністративно-побутового 
комплексу, де буде розташову-
ватися адміністрація, медичний 

і реабілітаційний блок. Це лише 
перший етап будівництва, на який 
з федерального бюджету виділили 
360 млн.руб. другим етапом плану-
ється будівництво гуртожитку, у нас 
вже є проект для будівництва, який 
ми хочемо реалізувати.

Муніципальні об'єкти також не 
залишилися без уваги. Був ре-
конструйований Палац спорту в 
Євпаторії. На цей проект виділили 
600 млн.руб. бюджетних коштів.

Продовжуючи тему будівниц-
тва, не можна не запитати про 
Палац водних видів спорту і ста-
діон «Авангард». Як просувається 
будівництво і чи будуть об'єкти 
здані вчасно?

Ми з нетерпінням чекаємо на 
завершення основної легкоатле-
тичної бази-стадіону «Авангард» у 
Ялті. Цього року завершасться всі 
роботи на об'єкті. Вже наступного 
літа в сонячну столицю Криму при-
їжджатимуть на збори спортсмени 
з усієї країни.

ПЕРЕД НАМИ, ЯК ПЕРЕД ОБЛАСТЮ СПОРТУ, 
СТОЇТЬ ЗАВДАННЯ З ВІДНОВЛЕННЯ НАЯВНИХ ОБ'ЄКТІВ 

І РОЗШИРЕННЯ СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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Сьогодні триває будівництво 
палацу водних видів спорту. Я 
щотижня проводжу нараду з під-
рядником на місці. Контролюється 
кожен етап робіт. Усі будівельні 
роботи будуть завершені в цьому 
році. Півроку ми маємо для того, 
аби ввести об'єкт в експлуатацію 
і пройти усі комісії. Ми робимо все 
можливе, щоб терміни не були 
зірвані. Після відкриття тут базу-
ватимуться три види спорту: пла-
вання, синхронне плавання і водне 
поло. Проект палацу грандіозний 
і враховує потреби всіх любителів 
водного спорту в тому числі і для 

маломобільних груп населення. 
Передбачені абонементи для усіх 
кримчан.

Як сьогодні йдуть справи зі 
спортивними майданчиками в 
муніципальних утвореннях Криму?

У Республіці Крим зростає 
спортивна інфраструктура не 
лише у галузі вищих спортивних 
досягнень. Велику увагу ми приді-
ляємо оздоровленню нації.

У цьому напрямку ми зробили 
великий крок, адже всього за два 
роки за федеральною програмою 
встановлено 150 майданчиків ГТО 
в 2019 році і 74 майданчиків ГТО в 

2020 році. Крім того, за програмою 
ЖКГ для нашої галузі встановлено 
150 ігрових майданчиків для за-
нять міні-футболом, баскетболом, 
волейболом, тенісом, бадмінтоном 
і просто ранковою зарядкою. У 
Міністерства сільського госпо-
дарства Республіки Крим також є 
прекрасна програма з модерні-
зації спортивної інфраструктури, 
в рамках якої будуються спортивні 
та дитячі майданчики. Наші спільні 
досягнення збираються, як пази, у 
велику картину.

Тепер кримчанам необхідно 
дбайливо ставитися до тих ресур-
сів, які з'явилися. Варто прибирати 
за собою сміття і проявляти свідо-
мість, стежити за збереженням цих 
об'єктів. У свою чергу, ми будемо 
продовжувати свою роботу і йти 
вперед, не зупиняючись на досяг-
нутому.

У тому випадку, якщо грома-
дяни не хочуть чекати своєї черги 
в рамках реалізації федеральних 
програм, чи є у них можливість 
проявити ініціативу в питанні бу-
дівництва спортивних майданчиків 
у своєму дворі?

Ми прагнемо до того, щоб 
масовий спорт був доступний. Але 
хотілося б відзначити, що не можна 
перекладати всю відповідальність 
за такі ініціативи на державу. Сьо-
годні є державні важелі допомоги 

МУНІЦИПАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ 
ТАКОЖ НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ 
БЕЗ УВАГИ. БУВ 
РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ПАЛАЦ 
СПОРТУ В ЄВПАТОРІЇ. НА ЦЕЙ 
ПРОЕКТ ВИДІЛИЛИ 600 МЛН.
РУБ. БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
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ініціативам громадян. Існує ініціа-
тивне бюджетування, яке запропо-
нувала міністр фінансів Республіки 
Крим Ірина Ківіко. Нам особливо 
приємно, що система спорту стала 
першочерговою в даному проекті.

Мета проекту дуже проста. 
Ініціативна група, наприклад 
мешканці одного з дворів, можуть 
запропонувати реалізувати проект 
маленької дитячої або спортивного 
майданчика. Для цього зі своєю 
пропозицією потрібно звернутися 
в адміністрацію за місцем про-
живання. Необхідно розробити 
проект і скласти пакет документів 
для Міністерства фінансів РК. На 
створення майданчика виділяється 
1 млн. руб. єдиною умовою є внесок 
громадян від 1% до 5%. Якщо раці-
онально підійти до реалізації виді-
леної суми, то можна встановити і 
дитячий і спортивний майданчик.

У 2021 році в Криму розпочала 
роботу спортивна школа зимових 
видів спорту, яка була відкрита 
спільними зусиллями з Іллею 
Авербухом. Як показала себе така 
форма співпраці і скільки дітей 
сьогодні навчається в цій школі?

Коли ми з Іллею Авербухом по-
чинали цей проект, ми не думали, 
що він стане настільки затребу-
ваний. 500 дітей вже отримали 

можливість навчатися безкоштовно 
в рамках даного проекту. На сьо-
годні це унікальна можливість для 
вихованців школи» Спадщина", 
адже тепер у них є можливість тре-
нуватися під керівництвом іменитих 
тренерів. До того ж, наші тренери 
можуть тепер навчатися у команди 
Іллі Авербуха. Ми готуємо майбутні 
кадри. Вже на даному етапі у нас 

МОЯ МРІЯ, ОСЬ УЖЕ 
ПРОТЯГОМ 2,5 РОКІВ, 
РОЗВИНУТИ СПОРТИВНУ 
ГІМНАСТИКУ В КРИМУ. 
У НАС ЩЕ ЗАЛИШИВСЯ 
НЕЧИСЛЕННИЙ 
ТРЕНЕРСЬКИЙ СКЛАД 
З ЧАСІВ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ, КОЛИ КРИМСЬКА 
ШКОЛА ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
ПОКАЗУВАЛА ВИСОКІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

є досягнення. Наша спортсменка 
стала учасницею першості Росії з 
фігурного катання.

У майбутньому ми плануємо 
будівництво ще одного ковзанки 
такого Піта в місті Євпаторія. 
Крім того, глава Республіки Крим 
поставив завдання спроектувати 
стаціонарний каток для кримчан.

Які проекти Ви б хотіли реалізу-
вати в майбутньому?

Моя мрія, ось уже протягом 
2,5 років, розвинути спортивну 
гімнастику в Криму. У нас ще за-
лишився нечисленний тренер-
ський склад з часів Радянського 
Союзу, коли кримська школа 
легкої атлетики показувала 
високі результати. Це люди, які 
залишилися відданими цьому 
виду спорту. Базуються ці школи 
у нас у Феодосії, Євпаторії та 
Сімферополі. Це «алмази», яким 
необхідне чудове огранювання 
у вигляді спортзалів. Звісно, у 
євпаторійців ця проблема вже 
вирішена, але ц інших муніци-
пальних утвореннях питання 
залишається актуальним.

Ольго Олександрівно, ви ак-
тивно займаєтеся спортом і про-
пагуєте здоровий спосіб життя…

Батьки Мене вчили, що в будь-
якій справі потрібно почати з 
себе. Хочеш, щоб масовий спорт 
був дійсно популярним, варто 
подати приклад. Я не професійний 
спортсмен, але я з самого дитин-
ства, незалежно від своєї посади, 
займалася фізкультурою і бігала. 
Найголовніше, щоб було бажання. 
Робити ранкову зарядку є можли-
вість у кожного.

Побажання читачам
Бажаю, щоб всі були здоровими і 

цінували той час, в якому ми живемо. 
Нехай кожен житель нашого півос-
трова радіє життю в незалежності 
від того світить сьогодні Сонце чи 
ні! Нехай спорт буде нормою життя 
кожного!
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а радянських часів Спортивний комплекс «Локомотив» належав заліз-
ниці Криму, з чим і пов'язана його назва. Стадіон відкрили до 50-річчя 
Жовтневої революції. Зараз «Локомотив» після установки індивідуаль-
них пластикових сидінь вміщує близько 20 тисяч глядачів. За свою не 
таку вже маленьку історію він приймав безліч легкоатлетичних зма-

гань. Але основний вид спорту, для якого він був призначений, — звичайно 
ж, футбол. І в цьому випадку йому є чим «похвалитися». Зокрема, збірні 
СРСР різних рангів зіграли на ньому пристойну кількість матчів. Багато 
років топ-клуби країни із задоволенням приїжджали в теплий Крим, в 
Сімферополь, і грали на одному з кращих наших стадіонів того часу.

До речі, стадіон «Локомотив» завжди славився ідеальним газоном 
футбольного поля, за яким стежив справжній майстер своєї справи, 
колишній капітан «Таврії» — Микола Мильников. Свою «марку», 
стадіону з кращим покриттям «Локомотив» тримав протягом 20 років!

Перший офіційний матч на «Локомотиві» відбувся 10 грудня 1975 року. Тут про-
ходили поєдинки олімпійської та національної збірних. У 1979 році відбувся това-
риський матч СРСР-Болгарія (3:1), у 1986 році – відбірковий тур чемпіонату Європи 
між СРСР і Норвегією (4:0), у 1987 році – СРСР-Ісландія (2:0). 6 квітня 1988 року на 
«локомотиві» проходив відбірковий тур Олімпійських ігор, і радянська команда 
без особливих проблем здобула перемогу над турками із рахунком 2:0. Вже 
через 21 день олімпійська збірна СРСР розгромила тут же Болгарську команду, 
достроково завоювавши право брати участь у футбольному турнірі XXIV Олім-
пійських літніх ігор, що проходили в Сеулі. Більш того, «Локомотив» деякий час 

«Локомотив» кримського спорту
Новe життя л ендарного стадіону

З

Спортивний комплекс «Локомотив» — головний стадіон Республіки Крим 
відкрив свої двері для спортсменів та вболівальників у далекому 1967 році. 
За цей час з його трибун любителі спортивних змагань спостерігали безліч 

цікавих спортивних подій. Безумовно, основними серед них були футбольні матчі, 
але свого часу тут влаштувалися і легкоатлети. У 2021 році до Дня фізкультурника 
спортивний комплекс знову відчинив свої двері після ґрунтовної реконструкції

СПОРТ
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був одним з двох стадіонів на Україні, де проводилися 
єврокубки.

В рамках реалізації ФЦП «розвиток фізичної куль-
тури і спорту в Російській Федерації» сімферополь-
ський «Локомотив» був оновлений. Ремонт комплексу 
тривав майже чотири роки. Було витрачено більш ніж 194 
мільйонів рублів.
На футбольному полі 68 на 105 метрів повністю замі-

нили освітлювальних щогл, встановили дренажну систему 
для ефективного водовідведення та натуральне газонне 
покриття. Тепер стадіон оснащений новою котельнею, яка 
буде здійснювати Підігрів поля, а також з'явилася системи 
автоматичного поливу.  Навколо поля змонтували вісім круго-
вих бігових доріжок довжиною 400 метрів, ще вісім 110-метро-
вих прямих доріжок, легкоатлетичний сектор з секторами для 
стрибків у довжину, у висоту, з жердиною. Також з'явився сектор 
штовхання ядра і біговий сектор стіпль-чеза. 
Завдяки масштабним реконструкціям Крим отримав нову надію 

щодо відновлення авторитету Кримського спорту. Займатися на 
стадіоні зможуть всі бажаючі, достатньо тільки укласти відповідний 
договір. Тепер кримські спортсмени мають великі можливості для 
саморозвитку.

МІСТКІСТЬ: 

19 978 місць

РОЗМІР ПОЛЯ: 

104,6 х 67,5 метрів

ОСВІТЛЕННЯ: 1600 люкс

ПОКРИТТЯ:  натуральна трава

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛОКОМОТИВ»
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У повоєнний час 
в і д н о вл е н н я 
зал і зничного 

вокзалу Сімферополя 
стало одним з першоряд-
них завдань для розвитку 
Криму. Автором архітек-
турного проекту став 
Олексій Душкін, який у 
антирелігійні радян-
ські часи захоплю-
валися стародавніми 
манускриптами і місти-
цизмом. Ймовірно, саме 
тому залізничний вокзал 
столиці Криму має стільки 
містичних історій.

Мало хто знає, але будівля 
залізничного вокалу зберігає таєм-
ниці, які фахівці та історики розгадують 
й досі. Першою загадкою, про яку варто 
нагадати читачам, є зодіакальні знаки, 
що прикрашають циферблат баштового 
годинника. Ні жителі, ні 
гості міста часто навіть 
не помічають, що архі-
тектор вніс свої корективи 
у звичне нам коло симво-
лів. Справа у тому, що серед 
класичних знаків причаїлися 
Гончі Пси, Лебідь і Змій, які 
замінили Тельця, Діву і Терези, а 
інші знаки так взагалі переплу-
тані між собою. Крім того, мало 
хто здогадується, що вежа з годин-
ником насправді служить вмісти-

«ВОКЗАЛ АЖУРНЫЙ, НЕБЕСНЫЙ ПРОСТОР...»

лищем для величезного резервуара, який забезпечує 
водою все станційне господарство. 

Ще одна таємниця архітектора, яку ми сьогодні 
сприймаємо як даність – точна копія античного храму, 

який вінчає основну будівлю залізничного 
вокзалу. І це не єдиний проєкт, який 

під рукою майстра придбав риси 
древніх храмів. Наприклад, у 
проєкті Московської станції 
метро архітектор вико-
ристовував риси єгипет-
ської культової споруди. 
Свої вишукування Душ-
кін пояснював просто: 

«У них палаци для 
фараонів, а у нас — 

для народу».

Дивує і фонтан, який 
розташований у внутріш-

ньому дворі залізничного вокзалу. Може 
хтось помічав, що деякі скульптури 
голубів, які прикрашають споруду, 

позбавлені своїх пар. 
Експерти стверджу-
ють, що раніше кожен 
птах мав «друга», 
але є легенда, що 
хтось помітив, що, 
якщо дивитися 
зверху, голуби 
утворюють свас-
тику. Тому фон-
тан позбувся 
двох голубів.

ДО РЕЧІ, З ГОДИННИКОМ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ 
ПОВ'ЯЗАНЕ ЦІКАВЕ ПОВІР'Я. 

ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО НЕ МОЖНА 
ПРИЗНАЧАТИ ПОБАЧЕННЯ ПІД 
ВЕЖЕЮ З ДВОХ  ДО ЧОТИРЬОХ 

ГОДИН ДНЯ – ПОГАНА 
ПРИКМЕТА..

КРИМСЬКИМИ СТЕЖКАМИ
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Сьогодні будівля Сімферо-
польського залізничного вокзалу 
прикрашає логотип Кримської 
залізниці і стала її «флагманом». 
Крім відомої пам'ятки тут розташо-
вується Сімферопольське локомо-
тивне депо, де проходять плановий 
огляд і ремонт рухомий склад РА-3 
і ВЛ10, які влітку 2020 року прийшли 
на зміну ЕР2К 1980-х років випуску. 
Тут електропоїзди проходять мийку 
та прибирання. Регулярні огляди 
та своєчасні ремонтні роботи 
гарантують безпеку перевізного 
процесу та довготривалу експлу-
атацію електропоїздів. Керують 
приміськими поїздами локомотивні 
бригади високої кваліфікації, що 
забезпечує комфортне і безпечне 
проходження. З українських часів 
тут повністю оновилася технічне 
обладнання і продовжує закупову-
ватися нове.

До речі, працівники Сімферо-
польського депо стверджують, що 
завжди готові освоїти нові техно-
логії. Перехід від обслуговування 
старих електропоїздів до нових не 
викликав у персоналу особливих 
складнощів. Тут готові вирішувати 
питання будь-якої складності і 
навчати молоде покоління своєї 
майстерності.

Варто зауважити, що Сім-
феропольський залізничний 
вокзал – основний транспортний 
вузол Кримської залізниці. Сьогодні 
«Ворота Криму» не тільки обслуго-
вують приміські та вантажні рейси, 
але приймають пасажирів з 

материкової частини Росії. У 
2019 році на перон Сім-

феропольського 
залізничного 

вокзалу прибули перші поїзди, 
що йшли по Кримському мосту. 
«Дрімаючий» вокзал знову «вирує» 
і радісно зустрічає гостей. Потік 
пасажирів збільшується рік від року. 
Зараз пропускна здатність – 10 
пар поїздів далекого прямування, 
але вокзал готовий приймати до 
100 пар поїздів щодня. Приміські 
поїзди лише за останні два роки 
також збільшили кількість рейсів у 
2,5 рази.

«Попит великий, ажіотаж 
серйозний. Наприкінці серпня 
вже майже немає квитків на 
рейси далекого прямування. 
Люди заздалегідь викуповують 
квитки в усіх напрямках. Зараз 

знайти у вільному продажу квитки 
на кримські поїзди дуже важко. 

Приміське ж сполучення ніколи не 
зупинялося і продовжує зростати», 

— зауважує Іван Бурмістров.

Співробітники вокзалу націлені 
провести найближчим часом 
реставраційні роботи головної 
визначної пам'ятки Сімферополя. 
Наступного року буде підготовлена 
відповідна проектно-кошторисна 
документація. І незважаючи на 

ВАЖЛИВО ЗАУВАЖИТИ, ЩО 

ГОДИННИКОВА ВЕЖА ВЖЕ 

ДАВНО СТАЛА СИМВОЛОМ МІСТА 

СІМФЕРОПОЛЯ. МИ БАЧИМО ЇЇ 

ЗОБРАЖЕННЯ ПРАКТИЧНО НА 

ВСІЙ СУВЕНІРНІЙ ПРОДУКЦІЇ 

СТОЛИЦІ КРИМУ. ЦЕ ВАЖЛИВИЙ 

АРХІТЕКТУРНИЙ ОБ'ЄКТ ЩЕ 

Й ТОМУ, ЩО БУДІВНИЦТВО 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ СТАЛО 

СТИМУЛОМ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ВСЬОГО МІСТА СІМФЕРОПОЛЯ, 

АДЖЕ ДО ПОЯВИ ЦІЄЇ 

АРХІТЕКТУРНОЇ ПАМ'ЯТКИ 

НАВКОЛО БУЛА ЛИШЕ БОЛОТИСТА 

МІСЦЕВІСТЬ І БАРАКИ

— розповідає провідний 
інженер залізничного 
вокзалу Сімферополя 
Іваn Бурмістров
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толог. Музей розповідає і про 
інших відомих нам особистостей. 
Рік пропрацював у депо Амет-
Хан Султан-льотчик, двічі Герой 
Радянського Союзу. Ще один льот-
чик-Герой, Михайло Мальченко, 
теж працював на залізниці.

Сімферопольський вокзал не 
раз миготів у радянських фільмах. А 
ось у 1955 році його краса привер-

бурхливий розвиток, тут ретельно 
зберігають історичну спадщину. На 
території вокзалу є власний музей, 
де можна побачити безліч унікаль-
них фотографій, документів та інших 
експонатів, що розповідають про 
роботу Кримської залізниці. Музей 
історії залізниці почав роботу в 
1985 році до 40-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні.

Серед різноманітних експона-
тів-від сигнальних прапорців і ліх-
тарів до старовинних друкарських 
машинок не відразу помічаєш 
лопату кочегара, але саме нею 
орудував свого часу Олександр 
Блискунов. Так-так, той самий 
знаменитий професор-травма-

Існує версія, що в 1913 році саме на 
пероні Сімферопольського вокзалу 
вперше був виконаний знаменитий 
марш Василя Агапкіна «прощання 

слов'янки». Так почалася традиція, що 
триває довгі роки: потяги до Москви 
сьогодні йдуть під звуки цієї музики

нула кіношників, які перетворили у 
фільмі «Дванадцята ніч» колонаду 
Італійського дворика в покої одного 
з героїв – герцога Орсіньо.

Турист, що прибув до Сімферо-
поля, на вокзалі довго не затриму-
ється: на нього вже чекають море і 
пляжі, гори і прекрасні набережні 
кримських міст, а тим часом заліз-
ниця зберігає безліч таємниць!
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Кри в об ’єктиві
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Костаc Ісіхоc:

ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА

ГРЕЦЬКИЙ ПОЛІТИК, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, КОЛИШНІЙ ЗАСТУПНИК 
МІНІСТРА ОБОРОНИ ГРЕЦІЇ, ЧЛЕН ГРЕЦЬКОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНА 
ЄДНІСТЬ» І ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ АСОЦІАЦІЇ «ДРУЗІ КРИМУ» КОСТАС 
ІСІХОС РОЗПОВІВ ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» ПРО СВОЇ ВРАЖЕННЯ 
ВІД ВІЗИТУ ДО КРИМУ, ОЦІНИВ ВІЙСЬКОВІ ПРОВОКАЦІЇ КОРАБЛІВ 
НАТО У ЧОРНОМУ МОРІ, А ТАКОЖ ЗАЯВИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ 
ПРО СТАТУС КРИМУ

Прокоментуйте постійні  про-
вокації військових кораблів НАТО 
у Чорному морі? Чим це загрожує 
такий розвиток подій в подаль-
шому?

НАТО під політичним та геостра-
тегічним керівництвом Сполучених 
Штатів вирішило створити нову 
«гарячу точку» військового проти-
стояння проти південної частини 
Російської Федерації, обравши 
Чорне море. Крим став мішенню 
київського режиму та його «союз-
ників» НАТО. Перспективи цього 
військового авантюризму несуть 
у собі неймовірно високий ризик 
непередбачених наслідків для сві-
тового миру та хаосу в регіоні, що 
охоплює низку країн Чорного та 
Середземномор›я. Небезпеці цієї 
військової ескалації в Чорному морі 

«ПІД ЧАС СВОЇХ ВІЗИТІВ 
КРИМУ Я ЗАВЖДИ 
ПОЧУВАЮСЯ ЯК УДОМА»
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з боку НАТО необхідно протистояти 
на багатьох фронтах. Громадська 
дипломатія – один із цих фронтів. 
Дипломатія – це відповідь на 
незаконні санкції, впроваджені 
Заходом. Мир і діалог у контексті 
найзеленішого Мінська. Уникнення 
надзвичайно небезпечної ситуації 
в регіоні – єдина логічна відповідь 
на нераціональний неполітичний 
підхід. Права народів, викладені в 
переважному плебісциті, що від-
бувся у 2014 році в Криму, не можна 
ігнорувати після того, як злочинці 
обрали своє майбутнє у складі 
Російської Федерації.

Як Ви оцінюєте заяви україн-
ських політиків, зокрема прези-
дента України Володимира Зелен-
ського про статус Криму? 

Політичний шлях, обраний 
нинішнім політичним керівництвом 
в Україні, суворо обмежується так-
тикою холодної війни, яка поєднує 
в собі расистську політику щодо 
Російської Федерації. Під расизмом 
я маю на увазі повне історичне, 
культурне, політичне та релігійне 
спотворення щодо багатовікового 
зв’язку між українським і росій-
ським народами. Пропаганда, яка 
охоплює політику розриву зв›язків 
між народами та народами. Звісно, 
це дуже короткозора політика, 
оскільки історичні істини глибоко 
вкорінені у регіоні. 

Пан Зеленський перетворився 
на охочого заручника імперіалізму 
Сполучених Штатів та цілей холод-
ної війни. Стокгольмський синдром 
– яскравий приклад цих дивних 
політичних відносин, коли Вашинг-
тон перетворив режим Зеленського 
на «охочого заручника». 

Політична реальність Криму 
незворотна, оскільки реальні 
соціальні та політичні рівняння 
зводяться до дуже простої істини: 
переважна більшість населення 
Криму щоденно говорила і діє у 
демократичному контексті, який 
гарантує їх повні права в межах 

Російської Федерації. Якби реаль-
ність була іншою, то київському 
режиму не знадобився б військовий 
авантюризм та західні вказівки 
щодо Криму. Їхнє «погане голлі-
вудське шоу» військової сили є 
справжньою ознакою справжньої 
політичної слабкості та демокра-
тичної поразки від кримчан, які 
обрали своє майбутнє.

Розкажіть, чому навколо росій-
ської мови в Україні йде така запе-
кла політична боротьба? Проко-
ментуйте утиск росіян в Україні? 

Російська мова – суспільна та 
культурна реальність в Україні. 
Так було протягом століть. Репресії 
проти росіян та інших меншин 
в Україні, як свідчить останнє 
прийняття української культурної 
«чистоти» та інших вторинних груп 
населення та культур, сягає своїм 
корінням у нацистську політику. 
Відродження нацистських колабо-
рантів, таких як Стефан Бандера, 
створює надзвичайно небезпечну 
ситуацю, яка вже була в деяких 
країнах Балтії та країнах Східної 
Європи. Крайня права та неона-
цистська політика повністю супе-
речать справжнім демократичним 
цінностям, мирному, соціальному, 
релігійному та культурному спі-
віснуванню та солідарності між 
народами та націями. 

Ви неодноразово приїздили до 
Росії та Криму. Поділіться вражен-
нями про Крим? 

Під час моїх частих візитів до 
Росії та Криму у ролі члена Ради 
голови асоціації «Друзі Криму», 
я завжди почуваюся як удома. З 
мого першого візиту я став свідком 
неймовірного внеску людського 
капіталу, ресурсів та коштів у 
загальну інфраструктуру Криму. 

Нехай це буде енергетика, 
водопостачання, транспорт з 
новою трасою «Таврида», Керчен-
ським мостом, новим аеропортом 
Сімферополя, сільськогосподар-
ською економікою, її зростанням, 
модернізацією туристичної інду-
стрії, розширеними можливостями 
та відмінними освітніми стандар-
тами в університетах та школах 
переконують будь-якого свідомого 
гостя Криму. Кримська реальність 
далека від того, чого намагається 
досягти західна пропаганда. 

На цьому етапі я також хотів би 
два наголосити на двох додатко-
вих моментах: а) незаконні санкції, 
впроваджені Заходом проти Криму, 
перешкоджають його громадянам 
серед інших негативних наслідків 
подорожувати до інших країн, таких 
як Греція. Це також перешкоджає 
можливості обміну студентами, 
двосторонніх угод університетів 
з багатьох галузей, економічного 
співробітництва тощо. 

Уникнення надзвичайно небезпечної 
ситуації в регіоні – єдина логічна відповідь на 

нераціональний неполітичний підхід. 
Права народів, викладені в переважному 

плебісциті, що відбувся у 2014 році в Криму, 
не можна ігнорувати після того, 

як кримчани обрали своє майбутнє у складі 
Російської Федерації
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б) можливості міжнародної тор-
гівлі країн Чорного моря та країн 
Середземномор’я перешкоджають 
більш швидкому соціальному та 
економічному зростанні. Робота 
наших міжнародних клубних друзів 
з Криму наполегливо працює над 
подоланням цієї ситуації з Китаю та 
Євразії, Європи, Африки та навіть 
Латинської Америки. 

Міжнародна ізоляція Росії осо-
бливо Республіки Крим через неза-
конні санкції та економічну війну не 
можуть і не будуть успішними. Воля 
народів та міжнародна законність 
через структуру дипломатії та 
народна дипломатія – це надійний 
спосіб подолання несправедливо-
сті. Ми закликаємо народи та нації 
продовжувати будувати цю ідею, 
яка гарантує мир, співпрацю та 
міжнародне правосуддя.

Як ви вважаєте, чи є актуальною 
сьогодні санкційна політика Заходу 
і ЄС щодо Криму?

Як було сказано раніше у 
Вашингтоні, надія на планетарну 
гегемонію така ж вірна, як і «аме-
риканська мрія». Американське 
суспільство ніколи не було настільки 
розділеним між тими, хто має владу, 
і тими, хто бореться за соціальну 
та політичну рівність. Почувши, що 
введення санкцій – це ще одна 
форма війни, як показано в інших 
прикладах, Куба, Іран, Сирія тощо... 
Крим, звісно, далекий від цих при-
кладів, оскільки Російська Федера-
ція сьогодні займає іншу реальність 
на міжнародній арені. У будь-якому 
випадку санкції – це форма війни, 
яку міжнародне співтовариство 
має скасувати у своїх міжнародних 
органах та дипломатичних відно-
синах. 

Політична ізоляція шляхом 
публічної дипломатії цієї політики 
воєнних яструбів охопить більшість 
людей, які можуть нав›язати інші 
демократичні та соціально–спра-
ведливі реалії за допомогою соці-
альних, демократичних процедур. 

Санкції оборотні. Відповідь – це 
життя, а не війна, економічні труд-
нощі та страждання.

Також нашим читачам було б 
цікаво дізнатися про перспективи 
та форми співпраці між Кримським 
регіоном та Європейськими краї-
нами? 

Я щиро вірю, що неухильне 
зростання як якості, так і кількості 
друзів кримських організацій у 
всьому світі зростатиме і матиме 
практичні результати. Наші друзі з 
Криму з міжнародного клубу можуть 
досягти якісного рівня створення 
мостів спільних дій та порозуміння 
між Кримом та багатьма народами 
та країнами по всьому світу. Чорне 
море завжди було перехресним 
шляхом, місцем зустрічі порозуміння 
між цивілізаціями. Крим епіцентром 
цих історичних подій у Чорному 
морі. Звісно,   Крим став також місцем 

військових та кривавих протисто-
янь. Враховуючи ці факти, ми праг-
немо до реального контексту миру, 
співробітництва та багатогранної 
взаємодії між Росією, Кримським пів-
островом, Чорним морем, Серед-
земномор’ям та Європейським 
континентом загалом. Будівельні 
блоки цього складного та довгого 
процесу мають свої інтереси людей, 
як сучасні, так і майбутні. Крим 
придбав неймовірну конкурентну 
інфраструктуру у сфері транспорту. 
Враховуючи ці реалії, перед Кримом 
всі двері відкриті.

Освітні, художні, комерційні, 
історичні «мости» можуть займати 
простір партнерства між європей-
ськими та кримськими структурами, 
які можуть прагнути до спільного 
зростання та спільної вигоди. Саме 
нашими руки ми маємо будувати 
нову історію Кримського півос-
трова.

Відродження нацистських колаборантів, 
таких як Стефан Бандера, створює надзвичайно 
небезпечну ситуацію, яка вже була в деяких 
країнах Балтії та країнах Східної Європи 
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Створення міжнародного руху на підтримку 
волевиявлення кримчан на користь російського 
статусу півострова стало логічним продовженням 
природного процесу консолідації тих європей-
ських і світових політиків, громадських діячів і 
громадських активістів, хто з перших днів зрозумів і 
прийняв правильність рішення жителів Криму.

Виявилося, що таких людей в кожній країні світу 
дуже багато — і вони готові самостійно просувати 
об'єктивний стан справ в сучасному Криму. Так 
з'явилися клуби друзів Криму у деяких країнах, які 
потім об'єдналися в єдину міжнародну асоціацію. 
Асоціація обирає з числа своїх найбільш активних 
членів Координаційну раду, регулярно проводить 
спільні заходи в Криму і за кордоном. Кожен з її чле-
нів активно працює над просуванням об'єктивної 
оцінки позитивних змін в російському Криму в своїй 
країні.

Костас Ісіхос є членом асоціації з перших днів її 
існування і одним із символів цього неформального 
руху на підтримку кримчан, послідовно виступає в 
європейських ЗМІ за скасування незаконних санк-
цій проти Криму і кримчан.

Сьогодні ми активно працюємо з партнерами 
у всіх країнах Європи, і Греція — не виняток. Зо-
крема, Крим став одним з «локомотивів» заходів 
року спільної історії Росія – Греція, що проводиться 
у 2021 році урядами і громадськими структурами 
двох країн. І це не дивно, адже саме наш півострів 
є точкою перетину історії та взаємопроникнення 
культур наших країн і народів.

Партнери з Греції – муніципалітети найдавніших 
міст Еллади – також зацікавилися участю в ство-
ренні Міжнародної Асоціації міст античної спад-
щини, що реалізується за ініціативою Російської 
Асоціації міст античної спадщини, в якій беруть 
активну участь найдавніші міста Росії і Криму – 
Керч, Севастополь, Феодосія, і багато інших міст 
з античною історією з російського Північного При-
чорномор'я.

Впевнені, що подібні аполітичні формати вза-
ємодії з європейськими партнерами, і готовність 
західних друзів до співпраці в багатьох сферах 
в черговий раз підтверджують тезу про те, що 
культурні, наукові і загалом гуманітарні міжнародні 
зв'язки не припинити ніякими надуманими політи-
зованими санкціями і обмеженнями.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ – ПОСТІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГЕОРГІЙ МУРАДОВ 

ПРО ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ 
«ДРУЗІ КРИМУ» (INTERNATIONAL ASSOCIATION FRIENDS OF CRIMEA), А ТАКОЖ 

ПРО ПЕРСПЕКТИВУ КОНСТРУКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН І РЕСПУБЛІКИ КРИМ
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КРИМСЬКИЙ 
смак Що має скуштувати 

кожен турист у Криму
Крим не тільки рясніє цікавими пам'ятками й фантастичними та неймовірно гарними 

куточками природи. Місцева кухня також може здивувати та вразити навіть найбільш вишуканого
гурмана. Республіка – чудове місце для гастрономічного променаду.  

Наш журнал спробує відповісти читачам на питання: який же на смак Крим?

Ялтинська цибуля
Одна зі справжніх скарбів Криму – ялтинська 

цибуля. Особливість цього сорту у його географічній 
локальності, його вирощують лише у межах Великої 
Ялти. Завдяки особливому мікроклімату, цибулини 
набувають ні з чим не порівнянний смак, аромат  і 
цілющі властивості. Зв'язку красивих цибулин варто 
привезти додому з подорожі по Криму – ваші родичі і 

друзі будуть вдячні за такий презент.
Кримські устриці

Перші ферми устриць з'явилися на півострові ще у 
XIX столітті, коли делікатесних молюсків почали 
поставляти до імператорського двору. Сьогодні ж 
устричні ферми у Криму досить розвинені та 

вразять гурманів продукцією найвищої якості. Серед 
експертів кримські устриці вважаються таким 
самим делікатесом, як і французькі.  Є навіть 

думка, ніби вода Чорного моря надає молюскам ні з 
чим не порівнянний вишуканий смак.

сам
думка

КРИМ
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Кримський чай
Кримський чай – унікальний та корисний 

натуральний продукт з високим вмістом корисних 
компонентів. Секрет кримського чаю полягає у тому, 

що трави для напою збирають в самому серці 
півострова. За довге літо вони вбирають у себе всю 
користь яскравого сонця і теплого моря. Інгредієнти 
вирощують на екологічно чистих територіях, які 
розташовані далеко від шкідливої промисловості, ш

уму міст і жвавих трас.

Кримські сири
Історія кримського сироваріння та любов до цього 

продукту корінням сягають у давні віки. Наші сири 
нічим не поступаються закордонним «побратимам» 
за смаком і якістю, а у ціновій політиці подібні 
делікатеси Криму і зовсім не залишають шансів 

конкурентам з-за кордону. 
Деякі сироварні з радістю запрошують всіх 

бажаючих в гості, на дегустацію і знайомство з 
виробництвом. Тут можна зустріти ексклюзивну 
продукцію, яка вразить своїм незвичайним смаком і 

оригінальністю.

Кримські вина
Ще з часів перших виноробів Херсонеса до сьогоднішніх 
гігантів-виробників вина пройшли століття, наповнені 

масою подій – трагічних і щасливих. На сьогоднішній день 
на території півострова функціонує кілька найбільших 
заводів з виробництва улюбленого всіма напою, кожен 
з яких славиться не лише якісною продукцією, але й 

дивовижною історією.  Не випадково кримські винні заводи є 
не тільки місцем виробництва відомого алкогольного напою, 
а й улюбленими туристичними локаціями. Кримське 
ж вино – справжній вид мистецтва, про який варто 

розповісти трохи докладніше.

41

ю.
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ІСТОРІЯ ВИНОРОБСТВА В КРИМУ ОПИВИТА ЛЕГЕНДАМИ І НАРАХОВУЄ СТОЛІТТЯ. 
ПЕРШІ ВИНОГРАДНИКИ НА ПІВОСТРОВІ З'ЯВИЛИСЯ ЩЕ ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ РОКІВ ТОМУ. 
ТОДІ РОЗВИТОК КРИМСЬКОГО ВИННОГО МИСТЕЦТВА ЗАКЛАЛИ ГРЕКИ ТА РИМЛЯНИ. 

АЛЕ ЛИШЕ В XIX СТОЛІТТІ, ПІСЛЯ ВХОДЖЕННЯ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
ВИНОРОБСТВО НА ПРОСТОРАХ РЕСПУБЛІКИ ДОСЯГЛО СВОГО РОЗКВІТУ

ВИНО 

Першим на розвиток виноробства в Криму звернув увагу Князь Потьомкін. Він вжив заходи 
з засадження виноградниками практично всієї передгірській території. Світова ж слава 

кримського продукту пов'язана, звичайно ж, з ім'ям князя Льва Голіцина. Однак, наступні роки 
не добре позначилися на стані місцевого виробництва. Численні війни зовсім не сприяли розвитку 
виноградарства. Сьогодні ж виноробство Криму активно розвивається за підтримки держави
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ЦІКАВИЙ ФАКТ:

З ім'ям Голіцина пов'язана одна з відомих сторінок 
історії світового виноробства, коли на професійній 
дегустації в Парижі його шампанське «Парадізіо» було 
визнано найкращим. Тоді Лев Сергійович схитрував: 
він налив своє вино в пляшку вже тоді знаменитого 
Moet & Chandon. Судді без сумнівів віддали перевагу 
відомому напою, і яке було загальне здивування, коли 
Голіцин зізнався в підміні.

У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ЗА 
СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ 2020 РОКУ 
ВСЬОГО ЗАРЕЄСТРОВАНО І ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В ОБЛАСТІ ВИНОГРАДАРСТВА 

110 СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, 
А ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ВСІХ 

КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ ВЕДЕТЬСЯ НА 
ПЛОЩІ 20222 ГА. ДИНАМІКА ЩОРІЧНОЇ 
ЗАКЛАДКИ МОЛОДИХ ВИНОГРАДНИКІВ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ В ДОСЛІДЖУВАНИЙ 
ПЕРІОД, ТОБТО ЗА 7 РОКІВ, ЗРОСЛА 

МАЙЖЕ В 3,2 РАЗИ. ЗОКРЕМА, В ЯКІСНІЙ 
СТРУКТУРІ ВИНОГРАДНИКІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ТЕНДЕНЦІЯ ДО 
ВІДНОВЛЕННЯ «МАЛОПРОДУКТИВНИХ» 

ВИНОГРАДНИКІВ (СТАРІШЕ НІЖ 
20 РОКІВ). ТАК ЗА 2014-2020 РОКИ 

ПИТОМА ВАГА ТАКИХ ВИНОГРАДНИКІВ 
ЗНИЗИЛАСЯ НА 9,5%»

Міністр сільського 
господарства Республіки Крим 

Андрій Рюмшин

Виноробні області Криму
Клімат Криму і багатство ґрунтового складу від-

мінно підходять для вирощування винограду. Куль-
тивують тут як аборигенні лози, так і привізні. Кожен 
регіон півострова має свою спеціалізацію. Виняток 
становить лише північна частина Криму, де на сте-
пових просторах традиційно освоювалася сировини 
для коньяків.

Південний берег Криму
Цей регіон славиться чудовими напоями з мускат-

них сортів. Тут виробляють найдостойніші кріплені 
та десертні вина, які можна порівняти з аналогічною 
продукцією світових лідерів. Вважається, що за аро-
матом і смаком південнобережна продукція не по-
ступається аналогічній італійській, французькій або 
іспанській.

Східний Крим
Тут виготовляють сухі та ігристі вина з місцевих со-

ртів винограду. Винороби цього регіону протягом ба-
гатьох років працювали над створенням унікальних 
вин з місцевих сортів винограду. Східні вина вважа-
ються відмінним сувеніром з місцевим колоритом.

Західний Крим
Тут «царюють» ігристі напої. Для місцевої продук-

ції характерні фруктово-квіткові смаки. Крім того, тут 
виробляють сухі і кріплені вина, сировину для яких 
ростять на гравійних ґрунтах. Зокрема в Балаклав-
ському районі культивують класичні європейські сор-
ти. До речі, саме західний регіон Криму порівнюють зі 
знаменитими виноробними провінціями — Бургундією 
та Бордо.
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Кри в об ’єктиві
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Греки Криму

ГРЕКИ – ОДИН З НАЙДАВНІШИХ НАРОДІВ КРИМУ, ХОЧА ЇХ СУЧАСНА КІЛЬКІСТЬ НЕВЕЛИКА. 12 БЕРЕЗНЯ 2014 
РОКУ  НА ВСЕКРИМСЬКОМУ З'ЇЗДІ ГРЕКІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ БУЛО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ 
НОВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРЕКІВ КРИМУ, ЯКА БУДЕ ЗДАТНА КОНСОЛІДУВАТИ ГРЕКІВ ВСЬОГО 

ПІВОСТРОВА. ГОЛОВОЮ ГРЕЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ТАВРИДА» БУВ ОБРАНИЙ ІВАН ШОНУС. З ТОГО ЧАСУ
 ГРЕКИ РЕСПУБЛІКИ СТАЛИ АКТИВНИМИ УЧАСНИКАМИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО ЖИТТЯ ПІВОСТРОВА

Грецька колонізація має давні 
традиції, які розпочались в VI ст. до н. 
е. зі створенням Босфорського цар-
ства та Херсонеської республіки. 
Представники цього етносу й досі 
вважають Крим «малою Грецією», 
бо наші республіки дуже схожі одна 
на одну. Сьогодні активісти РНКА 
греків Республіки Крим «Таврида» 
виступають організаторами та 
учасниками семінарів, круглих 
столів і форумів. Проведена низка 
заходів в рамках народної дипло-
матії. РНКА веде активну співпрацю 
у сфері культури з історичною бать-
ківщиною – Грецією.

Регіональна національно-куль-
турна автономія греків Республіки 
Крим «Таврида»  веде активну 
роботу у сфері культури, органі-
зовує заходи, спрямовані на збе-
реження самобутності і традицій 
грецького народу. Цікаво, що в селі 
Чорнопілля діє Грецький Етногра-
фічний музей під керівництвом Ірини 
Зекової. Також очевидний прогрес 
у сфері освіти – з початку навчаль-
ного 2017-2018 року в 11 школах 
республіки Крим та Севастополя 

почала виклада-
тися грецька мова.

Серед заходів, 
які проводить наці-
онально-культурна 

ДОБРОСУСІДСТВО

Від антi н  часів до сьогоденя
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ГРЕКИ – НАЙДАВНІШІ МЕШКАНЦІ 
КРИМУ. ПРО ЦЕ НАГЛЯДНО 
ГОВОРЯТЬ БАГАТОЧИСЕЛЬНІ 

ІСТОРИЧНІ ПАМ'ЯТКИ, КУЛЬТОВІ 
СПОРУДИ Й САМА ІСТОРІЯ. 
ГРЕЦЬКА ДІАСПОРА ЗАВЖДИ 
ЗАЛИШАЛАСЯ АКТИВНИМ 

УЧАСНИКОМ ВСІХ ІСТОРИЧНИХ 
ПОДІЙ, ЩО ВІДБУВАЛИСЯ В КРИМУ 
ПРОТЯГОМ БАГАТЬОХ СТОЛІТЬ.

СЬОГОДНІ, ГРЕЦЬКА 
ДІАСПОРА НЕРОЗРИВНО 

ПОВ’ЯЗАНА З ЖИТТЯМ КРИМУ 
ПОРЯД З ІНШИМИ НАРОДАМИ. 

МИ ПРИДІЛЯЄМО ЗНАЧНУ 
УВАГУ ЯК КУЛЬТУРНОМУ, ТАК І 
ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ 
НАШОЇ МОЛОДІ. ГРЕКИ БЕРУТЬ 

УЧАСТЬ У БАГАТЬОХ КУЛЬТУРНИХ 
ЗАХОДАХ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ 
ЯК НА КРИМСЬКОМУ, ТАК І НА 

ВСЕРОСІЙСЬКОМУ РІВНІ. ГРЕЦЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО ЗАВЖДИ БУДЕ 
ПІДТРИМУВАТИ ПРОЦВІТАННЯ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

автономія, багато яскравих фестивалів, пам'ятних 
дат і культурних подій з національним грецьким 
колоритом. Греки Криму входять до числа реабілі-
тованих народів півострова, тому щорічно 21 квітня 
члени РНКА «Таврида» беруть активну участь у 
заходах присвячених до дня відродження реабілі-
тованих народів Криму. Зокрема, щорічно прово-
дяться: фестиваль грецької культури «Елефтерія», 
Дні грецької культури, Грецьке свято Панаїр, Успіння 
Пресвятої Богородиці. У 2016 році в Ялті був про-
ведений перший грецький молодіжний фестиваль 
«Кримський маяк».

РНКА «Таврида» ініціювала установку поклінних 
хрестів на трасі Сімферополь — Керч в селі Чор-
нопілля і на в'їзді до міста Старий Крим. Щорічно 
проводяться пам'ятні заходи на честь загиблих 23 
березня 1942 року жителів села Лакі, де діє віднов-
лена Церква святого євангеліста Луки. Крім того, 
з ініціативи організації встановлено пам'ятники 
видатним грецьким діячам. Серед них пам'ятник 
грецькому легіону імператора Миколи I, пам'ятник 
Ламбросу Кацонісу тощо.

У 2016 році  під керівництвом  організації реалі-
зовано грантовий проект «Центр гармонізації між-
етнічних відносин Криму». Проєкт охопив п'ять вузів 
Республіки Крим. Понад 500 студентів отримали 
сертифікати. Для реалізації проекту були залучені 
експерти у сфері міжнаціональних відносин та 
волонтери грецької молоді Криму.

Організація розвивається і знаходить нових 
союзників, на сьогодні до складу РНКА  греків Рес-
публіки Крим  «Таврида» входять численні місцеві 
грецькі організації.

Голова ГО РНКА греків 
Республіки Крим «Таврида» 

Іваn Шонуc 

ГР
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ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ У СПРАВАХ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН РЕСПУБЛІКИ КРИМ АЙДЕР ТІППА 
РОЗПОВІВ ЧИТАЧАМ ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» ПРО ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖКОНФЕСІЙНОГО 

ЖИТТЯ В КРИМУ, ПОДІЛИВСЯ УСПІХАМИ У ГАЛУЗІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
А ТАКОЖ ПОДІЛИВСЯ ТИМ, ЯК НЕОБХІДНО РЕАГУВАТИ НА ПРОВОКАЦІЙНІ ЗАЯВИ З-ЗА КОРДОНУ

«УСІ ЖИТЕЛІ КРИМУ СЬОГОДНІ МАЮТЬ 
МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРІГАТИ ТА РОЗВИВАТИ 
КУЛЬТУРУ, МОВУ, ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ»

МІЖНАЦІОНАЛЬНЕ 
життя Криму

Айдер Тіnn a:
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СТАН МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ 
І МІЖКОНФЕСІЙНИХ 

ВІДНОСИН В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ ЗАГАЛОМ 

ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ 
СТАБІЛЬНІСТЮ, 

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЮ, 
КОНСТРУКТИВНОЮ 

ВЗАЄМОДІЄЮ І СПІВПРАЦЕЮ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 
ТА ВІРОСПОВІДАНЬ

85% кримчан вважають 
відносини між людьми різних 
національностей і віросповідань 
доброзичливими. А як ви оцінюєте 
сьогодні міжнаціональні та між-
конфесійні відносини на території 
Республіки Крим?

Міжнаціональні відносини в 
Республіці Криму можу охаракте-
ризувати як стабільно хороші. Дер-
жкомнацем Криму спільно з відділом 
моніторингу ДАУ РК «Медіацентр 
імені Ісмаїла Гаспринського» на 
постійній основі проводяться соці-
ологічні та експертні опитування.

Так, за результатами експерт-
ного опитування, проведеного у 
квітні 2021 року, було виявлено, що 
92% респондентів з числа експер-
тів в особі керівників регіональних 
національно-культурних автономій 
і громадських організацій Респу-
бліки Крим вважають, що конфлікти 
в міжконфесійній сфері в Республіці 
Крим неможливі.

Ці результати ще раз підтвер-
джують, що стан міжнаціональних 
і міжконфесійних від носин в 
Республіці Крим загалом харак-
теризується стабільністю, добро-
зичливістю, конструктивною 
взаємодією і співпрацею пред-
ставників різних національностей 
та віросповідань.

Розкажіть, як сьогодні у Криму 
реалізується міжнаціональна 
політика. Які локальні проблеми 
вже вдалося вирішити?

З метою зміцнення громадян-
ської єдності, міжнаціональної та 
міжконфесійної злагоди, збере-
ження етнокультурного різноманіття 
народів на території Республіки 
здійснюється реалізація Стратегії 
державної національної політики 
Російської Федерації, у рамках якої 
визначені пріоритети, цілі, прин-
ципи, основні напрямки, завдання 
і механізми реалізації державної 
національної політики.

Поряд з цим, на території Респу-
бліки Крим затверджені і діють дер-
жавні та муніципальні програми, у 

рамках яких реалізуються заходи, 
спрямовані на профілактику міжна-
ціональних конфліктів, громадян-
ське виховання, інтелектуальний, 
духовно-моральний розвиток, 
присвячені ювілейним і славним 
історичним подіям.

З метою зміцнення зв'язків між 
національними громадськими об'єд-
наннями, релігійними організаціями 
та виконавчими органами держав-
ної влади, забезпечення міжнаці-
ональної злагоди створені та на 
постійній основі функціонують:

– Рада з міжнаціональних і 
міжконфесійних відносин при Главі 
Республіки Крим, створена відпо-
відно до указу Глави Республіки 
Крим від 19.12.2019 № 485-У «Про 
створення Ради з міжнаціональних 
і міжконфесійних відносин при Главі 
Республіки Крим».

Кількість членів Ради – 35 осіб, 
з них представників органів дер-
жавної влад – 8, правоохоронних 
органів – 3, національно-куль-
турних, громадських та релігійних 
організацій, експертів – 24.

У рамках засідань ради роз-
глядаються найбільш актуальні 
питання у сфері реалізації дер-
жавної національної політики на 
підставі пропозицій членів Ради, 
здійснюється моніторинг виконання 
доручень, даних за підсумками 
засідань Ради.

– Міжконфесійна Рада Респу-
бліки Крим «Мир – дар Божий», 
до складу якої входять лідери 

традиційних релігійних конфесій 
Республіки.

– Муніципальні ради з міжнаціо-
нальних і міжконфесійних відносин.

Слід зауважити, що сьогодні 
правоохоронними органами не 
зареєстрований жоден конфлікт 
на національному підґрунті. При 
виникненні питань вживаються 
необхідні заходи реагування. Що 
стосується проблемних питань, то 
вони як і скрізь, пов'язані з облаш-
туванням та інфраструктурою, 
соціальною сферою і не носять 
національний характер.

Ви регулярно відвідуєте будів-
ництво соціально важливих об'єк-
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тів Сімферопольського району, що 
в майбутньому дозволить забез-
печити власним житлом громадян 
серед реабілітованих народів 
Криму. Як сьогодні просувається 
будівництво?

Під час своєї роботи я відвідую 
всі муніципальні утворення, де сьо-
годні ведеться будівництво соці-
ально важливих об'єктів, зокрема 
й Сімферопольський район. На 
сьогоднішній день у с. Гвардій-
ське Сімферопольського району 
районі ведеться будівництво 2-х 
160 квартирних будинків (вартістю 
940,0 млн. руб.), перебуває в стадії 
будівництва.

До 2020 року будівництво вико-
нувала підрядна організація ТОВ 
«Стройкомтех».

Зараз будівельно-монтажні 
роботи виконує підрядна орга-
нізація ТОВ «Передові будівельні 
рішення», сума контракту – 640,2 
млн.руб., термін виконання робіт за 
контрактом – до 30.06.2022.

Реалізація цього проекту 
дозволить забезпечити житлом 
всіх громадян, які перебувають 
на окремому квартирному обліку 
депортованих громадян в Сімфе-
ропольському районі (167 сімей).

Будівельна готовність об'єкта – 
50%. Термін завершення будівель-
но-монтажних робіт – червень 2022 
року. Сьогодні виконуються роботи 
зовнішніх мереж водопостачання 
та водовідведення, тривають елек-
тромонтажні та сантехнічні роботи.

Через 2 тижні підрядна органі-
зація планує перейти до монтажу 
слабкострумових систем, пожежної 
сигналізації, вуличного освітлення.

Крім того, у Республіці Крим за 
направленням Державного комі-
тету у справах міжнаціональних 
відносин Республіки Крим реа-
лізуються заходи, спрямовані на 
забезпечення житлом громадян 
серед реабілітованих народів 
Криму, зокрема ведеться будів-
ництво, проектування ще 15 бага-
токвартирних житлових будинків 
(1218 квартир – ФЦП):

– у 2021 році – 72 квартири у м. 
Сімферополь (два 36-ти квартир-
них будинки на загальну суму 240 
млн. руб.);

–  у 2022 році – 9 багатоквар-
тирних житлових будинків на 
714 квартир у м. Сімферополь, 
м. Євпаторія, м. Саки, м. Керч, 
м. Джанкой, м. Красноперекопськ, 
М. Старий Крим, у Сакському 
районі – на загальну суму 2 млрд. 
520 млн. руб;

– у 2023 році – 5 багатоквар-
тирних житлових будинків на 432 
квартири в м. Бахчисарай, м. Фео-
досія, м. Судак, м. Алушта (с. Малий 
Маяк), смт. Леніно на загальну суму 
1 млрд. 600 млн. руб.

Також плануються до реалізації 
заходу з викупу житла (близько 120 
будинків/квартир на 210 млн. руб.):

– у 2022 році – 35 будинків/
квартир на 60,0 млн. руб.;

– у 2023 році – 50 будинків/
квартир на 90,0 млн. руб.;

– у 2024 році – 35 будинків/
квартир на 60,0 млн. руб.

Таким чином, черговість грома-
дян, які перебувають на окремому 
квартирному обліку (3467 сімей) 

має скоротитися за підсумками 
реалізації цих заходів до 1809 
сімей, забезпечивши у термін до 
2025 року житлом 1658 сімей.

Розкажіть про заходи підтримки 
діяльності національно-культур-
них автономій та громадських 
організацій Республіки Крим? Чи 
передбачена ще якась підтримка, 
окрім грантової?

Зараз у Республіці Крим заре-
єстровано 71 місцева і 12 регіо-

нальних національно-культурних 
автономій. Також здійснюється 
взаємодія з близько 30 некомер-
ційними організаціями національ-
но-культурної спрямованості.

У рамках Державної програми 
Республіки Крим щодо зміцнення 
єдності російської нації та етно-
культурного розвитку народів Росії 
«Республіка Крим – територія між-
національної згоди», затвердженої 
постановою Ради Міністрів Рес-
публіки Крим від 29.01.2018 № 30, з 
метою реалізації в Республіці Крим 
Стратегії державної національної 
політики Державним комітетом 
щорічно надається фінансова, 
організаційно-методична та кон-
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ПОРЯД З ІНШИМИ 
НАЦІОНАЛЬНОСТЯМИ, 
КРИМСЬКІ ТАТАРИ 
І УКРАЇНЦІ СЬОГОДНІ 
МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ЗБЕРІГАТИ І РОЗВИВАТИ 
КУЛЬТУРУ, ІСТОРІЮ, 
МОВУ, ТРАДИЦІЇ 

І ЗВИЧАЇ

сультативна допомога у проведенні 
заходів національно-культурних 
громадських об'єднань: днів наці-
ональних культур, конференцій, 
«круглих столів», фестивалів та 
інших заходів.

Підставою для отримання такої 
підтримки є укладення угоди про 
співпрацю та взаємодію з ДБУ РК 
«Будинок дружби народів». Уста-
новою за весь період діяльності 
укладено 98 угод про співпрацю 
з громадськими організаціями 
національно-культурної спрямо-
ваності, будинками дружби інших 
суб'єктів Російської Федерації.

Держкомнацем Криму також 
підтримуються ініціативи націо-
нально-культурних громадських 
об'єднань у сфері розвитку націо-
нальних засобів масової інформа-
ції, збереження та розвитку рідної 
мови.

Так, ДАУ РК «Межиацентр ім. 
Ісмаїла Гаспринського» щорічно 
здійснюється фінансування ви-
дання друкованих засобів ма сової 
інформації регіональних національ-
но-культурних автономій, громад-
ських об'єднань Республіки Крим:

– газета «Таврика» Регіональної 
національно-культурної автономії 
греків Республіки Крим «Таврида»;

– газета «Хоффнунг» Регіональ-
ної німецької національно-культур-
ної автономії Республіки Крим;

– газета «Ізвор» регіональної 
болгарської національно-культур-
ної автономії Республіки Крим;

– журнал «Голуб масіса» Регіо-
нальної вірменської національно- 
культурної автономії Республіки 
Крим;

– газета «Кримський вісник» 
Регіональної громадської органі-
зації «Українська громада Криму».

Одним з ефективних інстру-
ментів підтримки інститутів гро-
мадянського суспільства у сфері 
реалізації державної національної 
політики є грантова підтримка 
діяльності національно-культурних 

автономій та громадських орга-
нізацій. Конкурсний відбір прово-
диться щорічно за напрямами:

– забезпечення міжнаціональ-
ної єдності у Республіці Крим;

– сприяння зміцненню миру, 
дружби і злагоди між народами, 
запобіганню соціальних, націо-
нальних, релігійних конфліктів;

– підтримка суспільно значущих 
молодіжних ініціатив, проектів, 
спрямованих на забезпечення між-
національної злагоди у Республіці 
Крим;

– збереження мови та етнокуль-
турної самобутності;

– соціальна та культурна адап-
тація та інтеграція мігрантів;

– профілактика екстремізму в 
Республіці Крим.

Держкомнацем Криму також 
забезпечується консультування 
учасників відбору з питань підго-
товки заявочної документації.

Щодня зарубіжні політики, 
зокрема, українські, роблять гучні 
заяви щодо того, як на території 
Республіки Крим обмежують права 
кримських татар і українців. Як 
варто реагувати на подібні заяви?

Вважаю, що заяви, які сьогодні 
звучать від зарубіжних політиків з 
приводу утиску прав кримськота-
тарського та українського народів 
безпідставні.

Кожен з нас сьогодні спосте-
рігає інтенсивний розвиток нашої 
республіки у всіх сферах. Поряд з 
іншими національностями, кримські 
татари і українці сьогодні мають 
можливість зберігати і розвивати 
культуру, історію, мову, традиції і 
звичаї. Уряд Російської Федерації і 
Республіки Крим вживає комплекс 
практичних заходів, спрямованих 
на те, щоб народи Криму, в тому 
числі кримські татари і українці 
були забезпечені всіма необхід-
ними заходами.

Як я зауважив раніше, у Криму 
успішно реалізується державна 
програма зі зміцнення єдності 
російської нації та етнокультурного 
розвитку народів Росії «Республіка 
Крим – територія міжнаціональної 
злагоди», в рамках якої прово-
диться низка культурно-масових 
заходів, спрямованих на гармо-
нізацію міжнаціональних і міжре-
лігійних відносин, профілактику 
екстремістських проявів, забез-
печення єдності російської нації, 
духовно-морального виховання, 
розвиток національних культур і 
традицій, зокрема: дні кримсько-
татарської та української культур.

Побажання журналу
Яскравий журнал «Крим сьо-

годні» – видання, яке інформує 
кримчан про найважливіші події, 
які відбуваються у суспільстві. На 
сторінках журналу публікуються 
актуальні матеріали, пов'язані з 
розвитком всіх сфер і галузей в 
нашій республіці, цікаві та змістовні 
інтерв'ю з керівниками та офіцій-
ними особами.

Творча команда, що склада-
ється з талановитих і професійних 
журналістів, вносить вагомий вне-
сок у збереження і розвиток міжна-
ціональних відносин між народами, 
процвітання нашого півострова 
загалом.

Бажаю всьому колективу редак-
ції, авторам і читачам журналу 
успіхів й творчих звершень, на 
благо розвитку нашого Криму!
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Велика 
Соборна 
мечеть-

25 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ РОЗПОЧАВСЯ ВІДЛІК ЧАСУ ДО 
ПОДІЇ ІСТОРИЧНОГО МАСШТАБУ У РОСІЙСЬКОМУ 
КРИМУ – ВІДКРИТТЯ СОБОРНОЇ МЕЧЕТІ, ЯКА 
БЕЗПЕРЕЧНО СТАНЕ НАЙБІЛЬШОЮ МУСУЛЬМАНСЬКОЮ 
КУЛЬТОВОЮ СПОРУДОЮ  НА ПІВОСТРОВІ. МАСШТАБИ 
ТВОРІННЯ КРИМСЬКИХ АРХІТЕКТОРІВ ВРАЖАЮТЬ 
І НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПРОТИКОВІДНІ  ЗАХОДИ 
ПІДРЯДНИКУ ВДАЄТЬСЯ РУХАТИСЯ ВПЕРЕД. 
А ПОКИ ЩО БУДІВНИЦТВО ТРИВАЄ, МИ РОЗПОВІМО 
НАЙЦІКАВІШІ ФАКТИ ПРО БУДІВНИЦТВО НОВОЇ 
КУЛЬТОВОЇ СПОРУДИ РЕСПУБЛІКИ

РЕЛІГІЇ КРИМУ

серце мусульманського 
світу Криму
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Варто нагадати масштаби будівництва. Еміль 
і його батько Ідріс Юнусов ще в 2011 році пред-
ставили свою спільну роботу на всеукраїнсь-
кому конкурсі. Соборна мечеть займає площу 
5,7 тисячі квадратних метрів та складається з 
чотирьох основних об'єктів: пропускний пункт, 
гостьовий корпус, адміністративна будівля та 
сама мечеть.

Окремо варто зупинитися на проекті мечеті. 
Її площа — 1369 квадратних метрів. Місткість — 
4000 чоловік. Діаметр центрального купола — 18 
метрів, а його висота 28 метрів. Пишність мечеті 
доповнюють чотири мінарети висотою понад 
49 метрів.

На цокольному поверсі мечеті планують від-
крити музей. В адміністративному корпусі буде 
розташований муфтіят, приміщення для важли-
вих релігійних заходів і релігійного навчання, 
також передбачено відкриття творчих гуртків, 
наприклад, з освоєння каліграфії. Гостьовий 
корпус розрахований на прийом різних деле-
гацій і проведення важливих публічних заходів.

Внутрішнє оздоблення можна віднести до 
розряду «ювелірних» робіт. Безліч деталей 
декору будівники створюють власноруч. Ко-
жен елемент несе в собі сакральний зміст. За 
словами головного архітектора мечеті Еміля 

Заступник Муфтія мусульман 
Криму Айдер Ісмаїлов:

«Соборна мечеть в Сімферополі 
стане найбільшим об'єктом 

мусульманської культури за всю 
історію Криму. Мечеть такого 
масштабу будують на півострові 
вперше. Це унікальний проект. 
Відкриття Великий Соборної 
мечеті – довгоочікувана подія 
для мусульман Криму. Це 

важливий проект ще й тому, що 
понад 20 років ми орендуємо 
спортзал в Палаці профспілок і 
два рази на рік – Ураза-Байрам і 
Курбан-Байрам – ми проводимо 
там. У нас немає центральної 
мечеті, яка вмістила б усіх 

прихожан»
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Юнусова, спорудження максимально при-
красять національним кримськотатарським 
орнаментом. Основним символом мечеті стане 
жовтий тюльпан. Ця квітка у кримських татар 
священна. Справа в тому, що в слові «тюльпан» 
(на кримськотатарському «Ляле») присутні ті ж 
букви, що і в слові «Аллах». Тому тюльпан вва-
жається квіткою Всевишнього.

Мечеть — це яскравий приклад османської 
архітектури. Якщо звернути увагу на ад-
міністративний і гостьовий корпус, то можна від-
значити безліч елементів кримськотатарського 
зодчества. Місцями видно суміш османського 
стилю зі стилем бароко. Гостьовий будинок — 
образ будинків XIX століття, які будували в Криму 
на Південному березі, симбіоз марокканської, 
класичної архітектури і південнобережнього 
кримськотатарського стилів.

З плином будівництва проект видозмінився, 
удосконалився згідно необхідним канонам. 
Автори проекту відвідали Туреччину, де вивча-
ли особливості османського стилю у кращих 
майстрів. Більш того, через втрачену в період 
депортації технологію будівництва мечетей, в 
Крим запросили турецьких майстрів. Як відзна-
чають архітектори, в зведенні куполів і мінаретів 
мечеті існувало безліч нюансів. Серед «вчи-

телів» кримським майстрів був і творець такого 
релігійного шедевра, як мечеть "Серце Чечні". 
Турецькі умільці також виконають розпис мечеті 
на останньому етапі будівництва.

Відкриття Соборної мечеті стане знаковою 
подією не тільки для кримських татар, але й для 
представників інших народів і віросповідань. 
Як зазначає Заступник Муфтія мусульман 
Криму Айдер Ісмаїлов, доступ на територію 
мечеті буде відкрито для всіх бажаючих. Велика 
Соборна мечеть Сімферополя стане однією з 
головних визначних пам'яток республіки.

Всі «чорнові» роботи на сьогоднішній день 
виконані. Ще до пандемії почалися оздоблю-
вальні роботи, проведення комунікацій, 
благоустрій. Зараз вони припинені. Сьогодні 
керівники проекту прагнуть відновити активне 
будівництво якомога швидше, і найближчим 
часом завершити цей об'єкт.

У муфтіяті Криму вважають, що Соборна 
мечеть стане символом того, що різноманіття і 
особливість релігій і культур в Криму велике, а 
кожен народ — це ще один яскравий акцент в 
кримській палітрі.



56 Крим cьогоднi  #2 | 2021 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ НАРОДИВСЯ 29 СІЧНЯ 1860 РОКУ В ТАГАНРОЗІ. ЦЕ ОДИН З НАЙВИДАТНІШИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ НЕ ТІЛЬКИ 19 СТОЛІТТЯ, АЛЕ І ВЗАГАЛІ ВСІХ ЧАСІВ. ГЕНІАЛЬНИЙ ПИСЬМЕННИК, ДРАМАТУРГ І 

ПРОЗАЇК БУВ ПРОФЕСІЙНИМ ЛІКАРЕМ. ЦЕЙ ФАКТ ЗНАЮТЬ БІЛЬШ-МЕНШ УСІ ОСВІЧЕНІ ЛЮДИ, ПРОТЕ ДАЛІ ЦЬОГО 
МАЛО ХТО ЙДЕ. НАСПРАВДІ, АНТОН ПАВЛОВИЧ ДУЖЕ ДУШЕВНО СТАВИВСЯ ДО ТИХ ХВОРИХ, ЯКИХ ВІН ЛІКУВАВ. 
В ЙОГО ОПОВІДАННЯХ НЕРІДКО ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ ПРИГОЛОМШЛИВА СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ ПРИРОДЖЕНОГО 

ДОКТОРА, ЩО УМІЄ АНАЛІЗУВАТИ НЕ ТІЛЬКИ ЗОВНІШНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ, АЛЕ І ВНУТРІШНІЙ СВІТ. АЛЕ 
МИ НАСПРАВДІ ЗНАЄМО ПРО ЦЮ ВИДАТНУ ОСОБИСТІСТЬ?

 НЕкласичний Чехов
Українець, dandy, письменник 
з палаючим серцем

ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРИ
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ЧЕХОВ ВВАЖАВ СЕБЕ УКРАЇНЦЕМ

Все своє життя Чехов залучав себе до україн-
ців, він навіть вказав у перепису населення 
свою національність як «малорос». Таке само-
визначення національності письменником під-
тверджується у численних листах, де він незмінно 
називає себе малоросом (або загальновживаним 
в той час синонімом – «хохлом»). Ніжно люблячи 
Україну, Чехов не тільки із задоволенням там жив, 
подорожував і спостерігав народне життя, але й 
не раз запрошував друзів відпочити з ним в тих 
місцях. Він часто відвідував Харківську і Полтав-
ську губернії, а у Львові купив твори Шевченка 
українською мовою. 

«Україна дорога і близька моєму 
серцю. Я люблю її літературу, 
музику і прекрасну пісню, 

сповнену чарівної мелодії. Я люблю 
український народ, який дав світові 
такого титана, як Тарас Шевченко», – 
писав Чехов історику, письменнику, 

перекладачу та сходознавцю 
Агатангелу Кримському

«Україна дорога і близька моєму серцю. Я 
люблю її літературу, музику і прекрасну пісню, 
сповнену чарівної мелодії. Я люблю український 
народ, який дав світові такого титана, як Тарас 
Шевченко»», – писав Чехов історику, письмен-
нику, перекладачу та сходознавцю Агатангелу 
Кримському.

КОХАННЯ, ЯЛТА 
І «ЛЮБИЙ КАШАЛОТІК» 

Кохання не питає дозволу прийти. Коли воно 
сталося у житті Антона Павловича Чехова, він уже 
був визнаним видатним письменником і, на жаль, 

він був хворим і багато часу проводив у своєму 
будиночку в Ялті... Майже всі п'ять років свого 
шлюбу з провідною актрисою МХАТу Ольгою Лео-
нардівна Кніппер Чехов жив далеко від дружини, 
але їх любов підтримували 800 листів, написаних 
один одному.

«Як живеш без мене? Сумую за тобою жор-
стоко... Без твоїх листів я тут зовсім замерзну... 
Чи добре спиш, їж? Про все пиши. А здоров'я як? 
Цілую міцно, Христос з тобою» — звертався скрізь 
час та простір Чехов до коханої. Дружина від-
повідала: «Зараз прийшла додому, знайшла твою 
листівку і поцілувала її... Як без тебе порожньо…»

Натхненний природою та шаленим коханням у 
Ялті Чехов написав низку свої творів, серед яких 
оповідання «Довгий язик», «Дама з собачкою», 
«Архієрей», «Студент», «Нова дача», «Душка», 
«Наречена», а також п’єси «Три сестри» і «Виш-
невий сад».

ЧЕХОВ 
ЗАХОПЛЮВАВСЯ МОДОЮ

На більшості збережених до наших днів фото-
графій Антон Чехов відображений в краватці-ме-
телику, пенсне і з тростиною. Однак насправді ці 
аксесуари письменник носив тільки в зрілому віці. 
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Наприклад, тростиною Чехов почав кори-
стуватися тільки в останні роки життя – коли 
йому стало важко ходити через хворобу. 

Кількома роками раніше Чехов, чекаючи 
аванс від журналу «Російська думка» за 
повість «Палата № 6», напівжартома пові-
домляв петербурзькому видавцеві Олексію 
Суворину:

«Якщо сьогодні зароблю грошей, то 
куплю собі шикарний капелюх і літнє пальто. 
Пора запасатися річною сукнею. Капелюх 
куплю дивовижний і взагалі має намір бути 
франтом».

Свої відомі краватки Чехов став колек-
ціонувати у 1890-х роках, коли почав отри-
мувати більш-менш регулярні гонорари від 
«товстих» журналів, які платили не за ряд-
ком, як гумористичні журнали і газети, а за 
кожний лист.

На фотографіях, зроблених після 1892 
року, письменник постійно поставав у кра-
ватці-пластроні на шиї, а пізніше – у модних 
вузьких краватках, які купував у Франції. Але, 
за визнанням самого Чехова, зав'язувати 
краватки він не вмів:

«Я свої справи не вмію зав'язувати і розв'я-
зувати, як не вмію зав'язувати краватку».

ЧЕХОВ ЗАБАГАТО ЖАРТУВАВ 

Жарти були незлобні, але вони демон-
струють його прагнення зажартувати будь-
яку ситуацію. Улюблених такс він назвав 
Бром Ісаіч й Хіна Марківна. Над ніжнокоха-
ною матінкою жартував через її релігійность: 
«Матуся, а що, монахи кальсони носять?». 

«ЯКЩО СЬОГОДНІ ЗАРОБЛЮ 
ГРОШЕЙ, ТО КУПЛЮ СОБІ 
ШИКАРНИЙ КАПЕЛЮХ І ЛІТНЄ 
ПАЛЬТО. ПОРА ЗАПАСАТИСЯ 
РІЧНОЮ СУКНЕЮ. КАПЕЛЮХ 
КУПЛЮ ДИВОВИЖНИЙ І ВЗАГАЛІ 
МАЄ НАМІР БУТИ ФРАНТОМ»
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Також у письменники жили два мангусти, яких 
він привіз з подорожі на острів Цейлон. Вони жили 
у нього вдома до самої смерті.

Близький друг письменника, ще один класик 
російської літератури Іван Бунін згадував, що у 
цій веселості ховалася неймовірна біль і тра-
гічність. Якось раз, коли автори разом гуляли по 
Ялті, Чехов запитав випадково помічену в вікні 
жінку, чи знає вона, що нещодавно вбили Буніна. І 
це при тому, що «вбитий» поруч давився від сміху! 
Тільки пізніше ввечері Бунін дізнався, що Чехов 
напередодні прогулянки кашляв кров'ю і думав 
про смерть.

ВІН СОРОМИВСЯ ХВОРІТИ 

Чехов був скромною людиною і розкривався 
тільки в листуванні з близькими друзями. З іншими 
він не любив говорити про себе, відмовлявся 
давати інтерв'ю газетам і обходився тільки 
перерахуванням сухих фактів зі свого життя, 
виправдовуючи це вигаданої хворобою – «авто-
біографофобією». 

Саме тому він довгий час приховував від ото-
чуючих свою хворобу. Туберкульоз (тоді він нази-
вався – «сухоти») мучив його близько 20 років, 
але Антон Павлович ніколи не скаржився і просив 
допомоги тільки в самих крайніх випадках, коли 
захворювання його вже вкрай вимотало.

У листах знущався навіть над собою
 і своєю смертельною хворобою: 

«БАЧИТЕ, ЯКИЙ Я КАЛІКА. 
АЛЕ ЦЕ Я РЕТЕЛЬНО ПРИХОВУЮ 

І НАМАГАЮСЯ ЗДАВАТИСЯ 
БАДЬОРИМ МОЛОДИМ 

ЧОЛОВІКОМ 28 РОКІВ, ЩО МЕНІ 
ВДАЄТЬСЯ ДУЖЕ ЧАСТО, БО 
Я КУПУЮ ДОРОГІ КРАВАТКИ І 
ДУШУСЬ VERA-VIOLETTA»

Помер Антон Чехов також у «своєму 
стилі». Його відправили до Німеччини 
помирати. Там він гучно заявив лікарю 
і дружині, що вмирає, потім попросив 
собі келих шампанського, спокійно 
випив, тихо ліг на лівий бік і помер. 
Йому тоді було 44 роки.

Життя Чехова було «некласич-
ним», наче скарбниця з цікавими – їх 
стільки, що з них можна скласти цілу 
книгу. Хочеться тільки додати, що 
якщо ви ніколи не читали твори цього 
геніального, неодмінно заповните цю 
прогалину.




