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2021 рік добігає кінця. Безумовно, рік, що минає, був пов'язаний з надіями на подолання
негараздів, з гордістю за всіх кримчан, які проявили свої кращі людські й професійні якості,
з усвідомленням того, якою важливою є дружба і довіра між нами!
Цей рік ми подолали з гідністю, як і личить єдиному народу. Головні цінності: мужність,
чуйність й милосердя – у наших серцях, у нашому характері й у наших вчинках.
Сьогодні дуже важливо вірити в себе, не лякатися труднощів, берегти нашу згуртованість,
адже це основа наших спільних успіхів у майбутньому. Тому хочу усім побажати міцного
здоров'я, віри, надії та любові. А все найкраще, що розкрилося у кожній людині, обов'язково
залишиться з нами назавжди! Будьте щасливі у 2022 році!
Голова Республіки Крим

Сергiй Аксьонов

Любі читачі!
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ас летить блискавично, й іноді навіть не
віриться, що на дворі – почалась зима, а
там і Новий рік не забариться.
Справді, за цей час журнал «Крим сьогодні»
здобув прихильність читачів, посів чільне місце серед
провідних засобів масової інформації Криму, був
високо оцінений владою нашої республіки щодо
якості та повноти викладених матеріалів, а започатковані нами рубрики й нові форми подачі
інформації визнані проривними для свого часу і дуже затребувані кримчанами. Новий номер
журналу «Крим сьогодні» висвітлює широкий економічний потенціал Криму, розповідає про нові
імпульси у розвитку народної дипломатії півострова, а також дарує можливість зануритися у
цікаві традиції та звичаї українського народу.
Серед різноманітних друкованих ЗМІ саме журнал «Крим сьогодні» приходить у ваші домівки
щирим співрозмовником, який інформує про найголовніші події Криму та світу, несе світло добра
й миру.
Проте ми не стоїмо на місці, коло читачів журналу «Крим сьогодні» щодня розширюється,
а наша редакція взяла активний курс на вдоволення інформаційних потреб кримчан та
розширення актуальних тем. Ми завжди відкритті для ваших побажань та звернень.
Традиційно в ці дні усі підбивають підсумки зробленого за рік, саме тому ми пропонуємо
вам зануритись у захоплююче читання нашого журналу, озирнутися назад та набратися сил
перед прийдешнім роком.
Редакція журналу «Крим сьогодні» бажає вам наснаги та сил у відтворенні ваших заповітних
мрій! Нехай наше життя буде стабільним і наповненим радісними моментами, а мир та злагода
панує на нашій рідній землі й у кожній кримській родині!

З любов’ю та щирими побажаннями,
Головний редактор журналу «Крим сьогодні»
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пісня лине…»

Калинa – симвоl українського народу
КАЛИНА – ОБРАЗ ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ, ПІСНЯРІВ ТА ХУДОЖНИКІВ.
ВОНА СИМВОЛІЗУЄ ДІВОЧУ КРАСУ ТА ЄДНІСТЬ РОДУ. КАЛИНА ПРИКРАШАЄ УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК,
ЇЇ МОЖНА ПОБАЧИТИ НА ВИШИВАНКАХ. ЖОДЕН УРОЧИСТИЙ ДЕНЬ НЕ ПРОХОДИВ БЕЗ ЧАРІВНОЇ КАЛИНИ
Й НЕ БУЛО ХАТИ, КОЛО ЯКОЇ НЕ РІС БИ КУЩ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ.
СЬОГОДНІ ЦЯ РОСЛИНА ВВАЖАЄТЬСЯ СИМВОЛОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Назва цієї рослини походить від слова «калити» (гартувати, розжарювати), через схожість кольору плодів
калини з кольором розпеченого заліза. Із зібраної після
перших заморозків калини готують смачну каву, яка
містить надзвичайно багато лікувальних властивостей,
особливо для людей із захворюваннями серця. У народній медицині вона займає почесне місце. Її лікувальні

можливості не мають меж. Вона першою приходить на
допомогу під час застуди та захворювань органів травлення. Калину широко застосовують в кулінарії. Безліч
легенд, загадок, приказок та прислів’їв присвячено
калині. З гілочок калини виготовляли сопілки, колиски
для немовлят. Тому не дивно, що саме ця рослина стала
розповсюдженим українським символом.
У національній українській символіці калина –
дівоча врода, це суто жіночий символ. Вона постає
перед нами, мов уособлення дівоцтва, цноти і чистоти,
коли дерево цвіте навесні. Кохання, молодості, вроди,
коли вкривається червоними гронами; родинні почуття,
одруження, плодючість, бо калина об’єднує у єдиний
жмуток багато ягідок.

У НАЦІОНАЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
СИМВОЛІЦІ КАЛИНА – ДІВОЧА
КРАСА, ЦЕ СУТО ЖІНОЧИЙ СИМВОЛ.
ВОНА ПОСТАЄ ПЕРЕД НАМИ
ЯК УОСОБЛЕННЯ ДІВОЦТВА,
ЦНОТИ І ЧИСТОТИ, КОЛИ ДЕРЕВО
ЦВІТЕ НАВЕСНІ

За давньою традицією починали збирати калину
на Успіння Богородиці. Українці вірили, що саме цього
дня воскресла Діва Марія. Після церковного служіння
неодружені дівчини, співаючи пісні, йшли до лісу та
збирали калину. Коли ж зривали ягоди, вони примовляли: «Допоможи, калинонько, бути в парі з миленьким».
У народі говорили, що після цього на дівчину чекали
вдалі заручини.
Не можна уявити українського весілля без калини. Нею
оздоблюють весільні короваї, весільні рушники, вбрання
нареченої, побачити рослину можна було у кожному
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віночку. На весільному рушнику вишивають калину з
дубом, наче символи дівочої вроди й чоловічої сили.
Такою популярною в родинній обрядовості калина
була недарма. Через насичений червоний колір ягідки
калини стали символом крові та невмирущого роду.
На полотні вишиванок і рушників часто зображували
дерево калини, яке символізувало дерево роду. У
гроні рослини зображали з сидячими на верхівках
птахами – посланцями світу, що приносять щастя і
добрі вісті. Ці птахи, згідно з давніми віруваннями – духи
предків. Тому дерево сприймалося як зв'язок поколінь і
гордості за своїх предків.

КАЛИНА – ЦЕ ДЕРЕВО, ЩО РОСТЕ ТАМ, ДЕ ПАНУЄ
МИР, СПОКІЙ, ЩАСТЯ ТА ЗЛАГОДА. НЕДАРМА
БІЛЯ КОЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ РОСТЕ ЦЕ
ДЕРЕВО. ЦЯ РОСЛИНА БУЛА ДЛЯ СІМ’Ї ОБЕРЕГОМ.
ТОМУ ЗНАКОМ ТРИВОГИ І БІДИ БУЛА ЗЛАМАНА
ЧИ ЗІВ'ЯЛА КАЛИНА. КАЛИНУ НЕ «КРИВДИЛИ»
(НЕ ЛАМАЛИ І НЕ ПІДРІЗАЛИ), ЯКЩО В СІМ’Ї
БУЛА ДІВЧИНА НА ВИДАННІ. ГІЛОЧКАМИ КАЛИНИ
ПРИКРАШАЛИ ЧЕРВОНИЙ КУТ У ХАТІ, БО ВІРИЛИ,
ЩО ЦЯ РОСЛИНА МОЖЕ ОБОРОНИТИ
ВІД ЗУРОЧЕННЯ ТА НЕЧИСТОЇ СИЛИ.
Є повір'я – якщо вирізати з калини сопілку, народиться син, продовжувач роду. А якщо качати дитину в
калинової колисці, то вона виросте співучою.

В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ КАЛИНА – ЖИВА
ІСТОТА, ЯКА ВМІЄ БАЧИТИ, ДУМАТИ,
ВІДЧУВАТИ БІЛЬ ТА РАДІСТЬ. ВВАЖАЛОСЯ,
ЩО ЦЕ МАГІЧНЕ ДЕРЕВО МОЖЕ ВИСЛУХАТИ
У ЧАСИ ЖУРБИ ТА ВТІШИТИ. ЧЕРЕЗ ЦЕ
КАЛИНУ САДИЛИ НА МОГИЛІ У КОХАНИХ.

Приккu
про калину:
«ЛЮБУЙСЯ КАЛИНОЮ,
КОЛИ ЦВІТЕ, А ДИТИНОЮ,
КОЛИ РОСТЕ»
«ВЕСНОЮ КАЛИНА БІЛИМ
ЦВІТОМ КВІТУЄ, А ВОСЕНИ
ЧЕРВОНІ ЯГІДКИ ДАРУЄ»
«ЗАПИШАЛАСЯ КАЛИНА,
НАЧЕ КРАСНАЯ ДІВЧИНА»
«ЯКИЙ КУЩ, ТАКА Й
КАЛИНА, ЯКА МАТИ,
ТАКА Й ДИТИНА»
«ПАМ’ЯТАЙ, ДИТИНО, ЩО
СКАЗАЛА МАТИ. ПОСАДИ
КАЛИНУ В СЕБЕ БІЛЯ ХАТИ»

Отже, калина – це рослина-лікар, рослина-символ,
рослина-легенда. Вона «вбрана» в білий цвіт навесні,
займається полум’ям кольорів восени, і навіть взимку
сніг не може загасити «пожежу» на її гілках. Калина
завжди буде ототожнюватися із рідним краєм, де
панує мир і затишок.
Крим cьогоднi
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ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРИ

Миколa Краснов

Кримські досягнення
«архітектора
імператорського двору»
ІСТОРІЯ ЙОГО ЖИТТЯ – ВЕЛИКА ЗАГАДКА.
ЦІКАВО, ЯК СИН ЗВИЧАЙНОГО СЕЛЯНИНА З
ПІДМОСКОВНОЇ ГЛУШИНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ ТАКИХ
ВИСОТ? ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО ЗАВДЯКИ СИЛІ
СВОГО ТАЛАНТУ МИКОЛА КРАСНОВ ЗМІГ СТАТИ
НАЙБАГАТШИМ
АРХІТЕКТОРОМ
РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ. МИКОЛА КРАСНОВ – АКАДЕМІК
АРХІТЕКТУРИ, ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР МІСТА
ЯЛТА, АВТОР ПРОЕКТУ ЛІВАДІЙСЬКОГО ПАЛАЦУ
ТА БАГАТЬОХ ВАЖЛИВИХ СПОРУД МІЖВОЄННОЇ
СЕРБІЇ
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У 1882 році Микола Краснов закінчує курс наук
і переходить в проектний клас. За свій перший
самостійний проект «Вогнетривкий театр на 1500
осіб», його нагородили Малою срібною медаллю.
Ця медаль давала змогу більше не платити за
навчання, яке коштувало – 30 рублів на рік. У
квітні 1885 року Краснова знову нагородили – він
отримав велику срібну медаль за проект «Гімназія». Тепер він мав право самостійно працювати,
розробляти проекти і будувати будівлі різного
призначення.
Вражаюча працездатність Миколи Краснова
дала змогу йому за 20 років спроектувати та
реалізувати понад 80 проектів в Криму. Коли
Миколі Краснову виповнилося 23 роки, він став
членом Лівадійського управління Міністерства
уділів. Архітектор брав участь у розгляді усіх
проектів, реалізованих в Криму для імператорської родини. Архітекторський талант знайшов
визнання, першим проектом Миколи Петровича
на новій посаді стала реконструкція набережної
в Ялті. Образ головної вулиці курортної столиці
Криму, який ми бачимо сьогодні, вийшов саме з-під
руки Миколи Краснова. Навіть міська каналізація в
місті з'явилася завдяки йому.
На набережній Ялти архітектор Краснов
побудував на замовлення від промисловців Росії
престижні готелі та торгові будинки. Це прибутковий будинок «Маріїно», триповерховий готель
«Санкт-Петербург» (побудований за канонами
італійського ренесансу). Микола Краснов полюбив Крим відразу, його вражали південні пейзажі,
екзотичні рослини. Живописні краєвиди потім
відображалися у незвичайних роботах архітектора.
Микола Краснов будував у Ялті школи, храми
та інші громадські будівлі. Ялтинська жіноча
гімназія була першою з них. Міська влада особливо пишалася цією спорудою, гімназія була
визнана сучасниками «зразковою». У 1894 році
Микола Краснов розпочав будівництво ІоанноЗлатоустівської церковноприходської школи, а у
1896 році його обрали членом комісії, яка займалася будівництвом будівлі чоловічої гімназії. Для
Олександрівської чоловічої гімназії Ялти Микола
Краснов побудував пансіон-гуртожиток, церкву
Святого Григорія Богослова, лікарню на Дворянській вулиці (сучасна адреса – Садова, 18).
Захоплюючись старовинними татарськими
побудовами міста, архітектор здобув значний
досвід, який застосував у будівництві: особняк
Крим cьогоднi
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ВРАЖАЮЧА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
МИКОЛИ КРАСНОВА
ДАЛА ЗМОГУ ЙОМУ
ЗА 20 РОКІВ СПРОЕКТУВАТИ
ТА РЕАЛІЗУВАТИ ПОНАД
80 ПРОЕКТІВ В КРИМУ
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ВИДАТНИЙ ДІЯЧ МИКОЛА
КРАСНОВ ПРАЦЮВАВ
У КРИМУ МАЙЖЕ
ТРИДЦЯТЬ РОКІВ.
ГОЛОВНЕ, ЩО ЦІНУВАВ

живописця Ярцева, Ялтинська
садиба родини Булгакових.
Микола Краснов спостерігав
за будівництвом ОлександроНевського собору Ялти, під його
керівництвом виконані іконостаси, уся внутрішня обробка й
розпис собору. Скоро він став
виконувати приватні замовлення.

Але, мабуть, найбільш яскраво
талант Миколи Краснова проявився в архітектурі південних
палаців Криму. Першим великокнязівським замовленням був
палац «Дюльбер», потім він
будував «Чаїр», «Харакс», палаци
Юсупових у Кореїзі й Коккозах, Палац графа Апраксіна у
Балаклаві. Кожен з цих палаців
має неповторний архітектурний
образ.
Незабаром замовлення на
архітектурний проект надійшов
від самого імператора Миколи II.
Новий царський палац у Лівадії
побудували за два роки. Це був
успіх. «Краснов — дивовижний
талант», — писав матері останній
російський імператор відразу
після новосілля в Лівадії у вересні
1911 року. Цей проект приніс
Миколі Краснову звання придворного архітектора імператора, а
також орден Св. Володимира у
петлицю. Через два роки він став
академіком архітектури.
Сам архітектор вважав однією
зі своїх кращих робіт Церкву Святої Рівноапостольної Ніни у Гаспрі.
Через подальші історичні події
деякі з проектів архітектора не
були завершені або їх будівництво
зупинили. Наприклад, єдиний
проект Краснова у Феодосії –

МИКОЛА КРАСНОВ У
СВОЇЙ РОБОТІ – СВОБОДА
САМОВИРАЖЕННЯ.
ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ СВОЇХ
ПРОЕКТІВ, ВІН КРАЩЕ
ЗАМОВНИКІВ РОЗУМІВ
ЇХ ПОТРЕБИ І ВГАДУВАВ
БАЖАННЯ
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й зараз. Чудово, що його спадщина зберіглася до наших днів і
ми маємо змогу оцінити його геній.

Вілла «Вікторія», побудована на
набережній міста на замовлення
найвпливовішої на початку ХХ
століття людини міста – Соломона Самойловича. Цей проект
вважається незавершеним, після
початку Першої світової війни
замовник розірвав контракт з
архітектором і всі кошти, заплановані на закінчення будівництва
вілли, направив на допомогу
родинам загиблих.
Успіхи архітектора в Росії
припали на останні дні існування монархії. Побудував банк
Товариства взаємного кредиту
в Сімферополі, а за будівництво
санаторію ім. імператриці Олександри Федорівни в Масандрі
майстра нагородили у 1917 році
званням дійсного статського радника, що дало змогу йому стати
дворянином.
Видатний діяч Микола Краснов працював у Криму майже
тридцять років. Головне, що
цінував Микола Краснов у своїй
роботі – свобода самовираження.
Під час створення своїх проектів,
він краще замовників розумів їх
потреби і вгадував бажання. Коли
Російська революція 1917 року
набула повної сили, а «червоні»
захопили Крим, він зрозумів, що
у нових реаліях йому доведеться
Крим cьогоднi
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поступитися своїми інтересами
на догоду новій владі і змінити
свій стиль роботи. Він би не зміг
більше зводити вражаючі уяву
архітектурні ансамблі. Цього він
стерпіти не міг. Незважаючи на
те, що його походження цілком
відповідало вимогам нової влади,
Микола Краснов поїхав спочатку
в Константинополь, а пізніше на
Мальту, але в міграційній анкеті
писав, що збирається повернутися на Батьківщину, як це буде
можливо.
Ми знаємо, що незабаром на
політичній арені світу виникне
нова країна – Радянський Союз,
тому свою кар'єру Микола
Краснов продовжить у Белграді.
Перед ним стояли вже зовсім
інші архітектурні завдання. Часи
великих звершень залишаться в
імператорській Росії, хоча і тут
йому вдалося залишити яскравий
слід. За проектами Краснова в
столиці Югославії було зведено
безліч монументальних будівель.
У Сербії він мешкав 17 років.
8 грудня 1939 року видатний
Микола Краснов помер у Белграді.
Його могила розташовується на
російській ділянці белградського
Нового кладовища.
Його майже не згадували за
радянських часів, проте пам'ять
про видатного архітектора живе

САМ АРХІТЕКТОР
ВВАЖАВ ОДНІЄЮ ЗІ СВОЇХ
КРАЩИХ РОБІТ ЦЕРКВУ
СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ
НІНИ У ГАСПРІ. ЧЕРЕЗ
ПОДАЛЬШІ ІСТОРИЧНІ
ПОДІЇ ДЕЯКІ З ПРОЕКТІВ
АРХІТЕКТОРА НЕ БУЛИ
ЗАВЕРШЕНІ АБО ЇХ
БУДІВНИЦТВО ЗУПИНИЛИ
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Кри в об ’єктиві
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ГIСТЬ НОМЕРУ

Ексклюзивне Iнтерв´ю
Іринu Ківіко
ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ КРИМ?
ЯК МІНФІН КРИМУ ПІДВИЩУЄ ФІНАНСОВУ ГРАМОТНІСТЬ КРИМЧАН?
ЩО КРИМЧАНАМ ВАРТО ЗНАТИ ПРО ІНІЦІАТИВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ? ПРО ЦЕ ТА БАГАТО
ІНШОГО ЧИТАЧАМ ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» РОЗПОВІЛА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ
МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ – МІНІСТР ФІНАНСІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ІРИНА КІВІКО

На позачерговому засіданні
Ради міністрів Республіки Крим
члени кримського уряду схвалили законопроект «Про бюджет
Республіки Крим на 2022 рік і
на плановий період 2023 і 2024
років». Що чекає на нашу економіку в майбутньому році?
Дійсно, на початку жовтня
поточного року кримським урядом був схвалений законопроект
Республіки Крим «Про бюджет
Республіки Крим на 2022 рік і на
плановий період 2023 і 2024 років».
Насамперед, варто зауважити,
що документ розроблений з урахуванням Послання Президента
Російської Федерації Федеральним Зборам Російської Федерації,
основних напрямів бюджетної
та податкової політики на 2022 –
2024 роки і державних програм
Республіки Крим, що реалізуються
у рамках національних проектів
та інших заходів щодо досягнення
національних цілей розвитку Республіки.
Крим cьогоднi
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Безумовно, проект бюджету
Республіки Крим на 2022 рік і на
плановий період 2023 і 2024 років
має традиційну соціальну спрямованість. Насамперед це виконання всіх соціальних зобов'язань,
підтримка сімей з дітьми, захист
найбільш вразливих категорій
громадян, допомога людям, у яких
є обмеження здоров'я. Важливо
врахувати, що на соціально-культурну сферу передбачено в 2022
році близько половини всіх витрат
бюджету Республіки.

У проекті бюджету на майбутню «трьохлітку» максимально
враховані
побажання
понад
100 тисяч кримчан, узагальнені
у
республіканській
народній
програмі розвитку «Від Кримської
весни до Єдиної Росії», тобто конкретні запити громадян матимуть
конкретний ресурс.
Крім того, проект бюджету
2022–2024 передбачає збільшення власних доходів Криму
понад 6–7% в 2022 році й понад 8%
і 5,3% у 2023–2024 рр. Це дозволить

В ОСНОВІ ЗАКОНОПРОЕКТУ МИ ЗАКЛАДАЄМО 3 ПРІОРИТЕТИ:
БЕЗУМОВНЕ ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ПЕРЕД ГРОМАДЯНАМИ, РОЗВИТОК РЕГІОНУ Й РЕАЛІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ, СФОРМУЛЬОВАНИХ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
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збільшити кількість фінансованих
зобов'язань і прискорити темпи
економічного розвитку.

ВПРОВАДЖЕННЯ
ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРАКТИКУ УПРАВЛІННЯ
БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ,
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ, ЩО
ОБ'ЄДНУЄ ВСІ ЕТАПИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ
І МУНІЦИПАЛЬНОМУ
РІВНЯХ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ПРІОРИТЕТОМ В ПРОЦЕСІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
20

Діяльність Мінфіну Криму
супроводжується
високим
рівнем відкритості бюджетних
даних, адже для жителів Республіки Крим питання відкритості
бюджетних даних є одним з
пріоритетних. Як розвивається
регіональний електронний бюджет Республіки Крим?
Забезпечення прозорості та
відкритості виконання бюджету
Республіки Крим та місцевих бюджетів Республіки Крим – основна
мета створення та розвитку
регіонального
електронного
бюджету, а відкритість бюджетних даних – один з основних
принципів роботи нашого міністерства.

Так, щорічно науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів Росії (НІФІ) складає
рейтинг
суб'єктів
Російської
Федерації за рівнем відкритості
бюджетних даних. Основним
критерієм оцінки регіонів є
доступна і зрозуміла інформація про бюджетний процес,
розміщена у відкритому доступі
в Інтернеті. Результати рейтингу
дають змогу оцінити рівень прозорості бюджетів різних суб'єктів
Федерації. За підсумками 2020
року Крим знову потрапив до
першої групи рейтингу НІФІ з
дуже високим рівнем відкритості
бюджетних даних, зайнявши з 85
суб'єктів Федерації 11 позицію. Це
гідний результат, з огляду на те,
що Республіка Крим не так давно
перебуває у складі Російської
Федерації, проте ми прагнемо
Крим cьогоднi
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більшого. Хочу звернути увагу,
що наше міністерство безпосередньо займається підвищення
фінансової грамотності кримчан,
намагаючись бути максимально
відкритим відомством.
Як ви зауважили вище, у
Криму
приділяється
значна
увага підвищенню фінансової
грамотності кримчан. Поділіться
з нашими читачами успіхами у
цій галузі
Заходи з підвищення фінансової грамотності відбуваються
постійно і дуже активно. Я переконана, що сучасний фінансово
грамотний громадянин – це той,
хто стежить за станом особистих
фінансів, планує доходи і витрати,
аналізує фінансові послуги, вміє
знаходити необхідну фінансову
інформацію, знає свої права, як
споживача фінансових послуг,
розпізнає ознаки фінансового
шахрайства. Ми приділяємо особливу увагу навчанню фінансової
грамотності жителів півострова
різного віку, і для цього зроблено
не мало.
Так, продовжує роботу Координаційна рада з підвищення
фінансової грамотності, а на базі
державного бюджетного освітнього закладу додаткової професійної освіти Республіки Крим
«Кримський
республіканський
інститут післядипломної освіти»
з жовтня 2018 року функціонує
регіональний центр з фінансової
грамотності. Крім того, спільно з
керуючим відділенням Республіки Крим Південного Головного
управління Центрального банку
Російської Федерації Іриною
Яблучанською була затверджена
Дорожня карта з підвищення
рівня фінансової грамотності
населення Республіки Крим на
2021–2023 рр.
Крим cьогоднi
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Також Мінфін Криму бере
участь у всіляких заходах всеросійського рівня та організовує
власні. Наприклад, ми брали
участь у Всеросійському тижні
фінансової
грамотності
для
дітей та молоді. У заході взяло
участь майже 42 тис. школярів та
студентів. 1-2 квітня в рамках IV
Всеросійської науково-практичної конференції на майданчику
Кримського республіканського
інституту постдипломної педагогічної освіти відбулася секція на
тему: «Фінансова грамотність як
основа добробуту населення».
Учасниками заходу стали понад
30 представників як із суб'єктів
Російської Федерації, так із
регіонів республіки.
Крім заходів для школярів
і студентів, Мінфін Республіки
Крим
проводить
навчальні
онлайн-заходи у рамках програми «Обчислювач» у ефірі
Радіо «Супутник у Криму».
Впевнена, що результатами
реалізації заходів буде створення
міцної основи для формування
фінансово правильної поведінки
населення як необхідної умови
підвищення рівня та якості життя
громадян.
Фінансова система Республіки Крим є прикладом сучасного підходу до управління
громадськими фінансами. Вона
послідовно і активно розвивається завдяки впровадженню
Міністерством фінансів Республіки Крим сучасних технологій.
Ірино Валеріївно, що кримчанам
варто знати про ініціативне
бюджетування?
Жителям Кримського регіону
важливо розуміти, що суть ініціативного бюджетування криється
в самій назві: це ініціатива

ІНІЦІАТИВНЕ
БЮДЖЕТУВАННЯ –
ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ
КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА
БРАТИ УЧАСТЬ У
УПОРЯДКОВУВАННІ
СВОГО НАСЕЛЕНОГО
ПУНКТУ, МОЖЛИВІСТЬ
РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ СВОГО
СЕЛА, ЗА ДОПОМОГОЮ
ЗАЛУЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ І
БІЗНЕСУ У ВИРІШЕННІ
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ

жителів для вирішення невеликої
проблеми у масштабах республіки, але значної для деякого
поселення чи району.
Проекти ініціативного бюджетування надають жителям
можливість вирішувати саме ті
проблеми, які вони вважають
дійсно важливими для себе, і
бути впевненими в результаті.
Це завдання, спрямоване на
вирішення соціальних проблем
місцевого рівня, можна вирішити
тільки спільними зусиллями за
допомогою фінансової підтримки
з боку республіки, організаційних
ініціатив населення та органів
місцевого самоврядування, роз'яснювальної роботи депутатського
корпусу та залучення наукової
спільноти.
Так, Мінфіном Республіки Крим
проведена колосальна робота:
усього за 2 роки сформована
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А ТЕПЕР ЩОРІЧНО
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
ПЕРЕХОДИТЬ У
ЕКСПЛУАТАЦІЮ 3-4 ШКОЛИ,
А КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
ПРОХОДЯТЬ У 150-160
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
ЦІ РЕЗУЛЬТАТИ –
КОЛОСАЛЬНІ
ОБСЯГИ КОШТІВ, ЯКІ
СПРЯМОВУЮТЬСЯ НА
ГАЛУЗЬ ОСВІТИ, Й 2022 РІК
НЕ СТАНЕ ВИНЯТКОМ.
ДІТИ – ЦЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ!
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необхідна нормативна правова
база Республіки Крим з ініціативного бюджетування. І вже у 2021
році вперше відбувся конкурс
проектів ініціативного бюджетування в Криму.
Фінансове забезпечення реалізації проектів ініціативного бюджетування (ініціативних проектів)
здійснюється за кошти бюджету
Республіки Крим, місцевих бюджетів, ініціативних платежів.
Відсоток
фінансування
проектів
ініціативного
бюджетування за кошт бюджету
Республіки Крим – 92% від вартості проекту. Розмір субсидії
з бюджету Республіки Крим
на підтримку одного проекту
ініціативного бюджетування на
території муніципального утворення Республіки Крим не може
перевищувати 1,0 млн. рублів.

Субсидії надаються за умови
співфінансування з боку бюджетів міських (сільських) поселень, муніципальних районів
Республіки Крим у розмірі не
менше 5% і з боку населення –
не менше 3% від суми субсидії.
Одне з наших досягнень
у цій галузі – це створення
Літньої
школи
ініціативного
бюджетування для щорічного
обміну досвідом і практиками
партисипаторної участі жителів
у різних регіонах Російської
Федерації. Цільова аудиторія
Літньої школи – консультанти
з ініціативного бюджетування,
фахівці
проектних
центрів,
регіональних і муніципальних
органів влади, що реалізують
програми ініціативного бюджетування, куратори ініціативного
бюджетування
в
суб'єктах
Російської Федерації і галузевих
відомствах, експерти.
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У 2022–2024 рр. у Республіці
продовжується
процес
розширення охоплення і розвитку
практик залучення громадян в
ініціативне бюджетування. Для
вирішення питань підвищення
якості життя у регіоні ми будемо
враховувати думку і потреби
жителів й докладати всіх зусиль,
щоби забезпечити їх повноцінну
участь у виборі пріоритетів бюджетних витрат на місцях за допомогою застосування механізму
ініціативного бюджетування.
Колись ви зауважили, що
робота міністром фінансів «улюблена, але складна». Поділіться
з нашими читачами, за що ви
любите свою роботу й у чому її
основна складність?
Свою роботу люблю за те,
що бачиш усі витрати Криму.
Дуже важливо правильно все
Крим cьогоднi
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розрахувати, щоби вистачило на
всі потреби республіки. Звісно,
для нас головний пріоритет – це
соціальні виплати. Треба правильно розрахувати і все закласти заздалегідь у бюджет. Складність роботи полягає в тому, що
хочеться виділити якомога більше
грошей, але ресурс обмежений,
тому що бюджет складається з
податкових і неподаткових бюджетів й міжбюджетних трансфертів.
Останні 8 років ми багато
вкладаємо в розвиток Республіки
Крим, але ще ніяк не заповнимо всі
«промахи», допущені в «український період». З 1991 року і до 2014
року в Криму була побудована
лише одна школа і в одній школі
провели капітальний ремонт. А
тепер щорічно в Республіці Крим
переходить у експлуатацію 3-4
школи, а капітальні ремонти
проходять у 150–160 навчальних

закладах. Ці результати – колосальні обсяги коштів, які спрямовуються на галузь освіти й 2022 рік
не стане винятком. Діти – це наше
майбутнє!
Побажання читачам
Кримчани цього року молодці.
Ми перемагати в змаганнях з
фінансової грамотності, проводили конкурси з ініціативного
бюджетування!
Дорогі читачі журналу «Крим
сьогодні», від щирого серця бажаю
найкращого самопочуття, грандіозних успіхів, постійної вдачі, якомога більше щасливих подій, гідного
благополуччя й достатку, затишку
й комфорту в будинку, радісного
оптимістичного настрою, миру,
добра, любові та взаємоповаги.
Нехай всі світлі благородні мрії та
бажання своєчасно збудуться!
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МІЖНАРОДНИЙ ПОГЛЯД

У КРИМУ ВIДБУЛАСЯ
VI МIЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦIЯ
«Кримчани щиро раді гостям,
а також готові розповісти про
масштабні зміни в Республіці.
За сім років Крим зробив
колосальний iсторичний ривок,
який змінив життя людей і
їх світовідчуття. Старожили
кажуть, що таких перетворень
Регіон не відчував з часів
закінчення Великої Вітчизняної
війни»

Володимир Константинов

«КРИМ У СУЧАСНОМУ
МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ»
9 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ У СІМФЕРОПОЛІ ВІДБУЛАСЯ
VI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КРИМ У СУЧАСНОМУ
МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ», В ЯКІЙ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ,
КЕРІВНИКИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДИПЛОМАТИ,
ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ, НАУКОВЦІ, ЕКСПЕРТИ

Організатори конференції – постійне
представництво Республіки Крим при
Президентові Російської Федерації, ДАУ
«Діловий і культурний центр Республіки
Крим», Чорноморська Асоціація міжнародного співробітництва.
Цього року конференція проходила
в гібридному форматі, а її ключова тема
звучить як «Громадська дипломатія в
зміцненні міжнародних зв'язків Республіки Крим».
Постійний представник Республіки
Крим при Президентові РФ, голова
ЧАМС Георгій Мурадов: «Наш форум
набрав обертів, він став сильним,
стабільним заходом, у рамках якого
виникли важливі ініціативи, такі, як Міжнародна асоціація «Друзів Криму»».
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На відкритті до учасників з вітальним словом
звернувся голова Державної Ради Республіки
Крим Володимир Константинов. Він підкреслив
важливість цього заходу, мета якого ознайомити
зарубіжну громадськість з об'єктивною інформацією про ситуацію на півострові, а також розробити нові підходи та інструменти для вирішення
завдань для міжнародного просування Криму.
Він підкреслив, що у світі повільно, але впевнено відбувається визнання подій Кримської весни.
«Для кримчан важливо, що члени Асоціації будуть
говорити правду про півострів у своїх країнах в громадських організаціях, партіях і простим людям», –
додав спікер.
Учасники також обговорювали питання розвитку
народної дипломатії у протидії санкційній політиці
та блокаді Криму, актуальні проблеми захисту прав
кримчан, сучасні виклики та завдання Чорноморської асоціації міжнародного співробітництва. Крім
того, вони підтримали ідею провести у 2022 році
Міжнародний форум народної дипломатії «Чорноморське співробітництво» для обговорення питань
забезпечення безпеки у регіоні та відновлення
співпраці в економіці, екології, освіті, культурі тощо.

У рамках проведення VI Міжнародної конференції
«Крим у сучасному міжнародному контексті» експертами
та учасниками обговорювалася тема санкцій.
Постійний представник Республіки Крим при
Президентові РФ, голова Президії Чорноморської
асоціації міжнародного співробітництва Георгій Мурадов
прокоментував санкції та блокади впровадженні відносно
Криму:
«Організатори масштабних антикримських санкцій
мають розуміти марність спроб блокувати один регіон
такої потужної держави як Росія. У рамках держави
це просто неможливо. Доказ безглуздя цієї політики –
стрімкий подальший розвиток Криму за підтримки Росії в
умовах незаконних санкцій.
Наша витримка набагато вища, ніж у Європи. Їй добре
відомий наш історичний досвід і традиції довготривалого
виживання і самостійного розвитку в умовах різного роду
блокад і санкцій. З ким ви вирішили змагатися? З 1/7
частиною світу, де є все?».
Також Георгій Мурадов нагадав, що у зв'язку з
транспортною блокадою були побудовані Кримський
міст і сучасний аеропорт в Сімферополі, а у відповідь на
організовану Україною енергоблокаду півострова Росія
побудувала енергоміст і дві великі теплоелектростанції.
Георгій Мурадов зауважив, що за період перебування
Криму у складі Росії валовий продукт республіки істотно
збільшився - вдвічі. Водночас, збільшився й туристичний
потік.

Постійний представник Республіки Крим при
Президентові РФ, голова Президії Чорноморської асоціації
міжнародного співробітництва
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на благо кримчан

МIНIНФОРМ ПРАЦЮ

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВЬЮ

Михайло Афанасьєв –
міністр внутрішньої
політики, інформації
та зв'язку
Республіки Крим

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВЕДЕ АКТИВНУ РОБОТУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ, ФОРМУЄ ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ КРИМУ, БЕРЕ УЧАСТЬ У
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ. ПРО ЦЕ РОЗПОВІВ
МІНІСТР ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ
КРИМ МИХАЙЛО АФАНАСЬЄВ. ТАКОЖ ВІН ПІДБИВ ПІДСУМКИ 2021 РОКУ,
ПОДІЛИВСЯ ГОЛОВНИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ МІНІСТЕРСТВА І РОЗПОВІВ
ПРО МАСШТАБНІ ПЛАНИ НА 2022 РІК

Підсумки року допомагають
усвідомити, що було зроблено за
рік, побачити великі та маленькі
успіхи. Поділіться з читачами
«Крим
сьогодні»
досягненнями Міністерства внутрішньої
політики, інформації та зв'язку
Республіки Крим
Цей рік, як і минулий, виявився
не простим. Пандемія не закінчилася, обмеження нехай ослабли,
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проте залишилися. І, хоча підсумки підбивати ще рано, вже
можна стверджувати, що навіть
в умовах обмежень, міністерство
всіляко намагається поліпшити
життя кримчан.
Насамперед хочеться розповісти про мобільний зв'язок.
Зараз у Криму приблизно 98%
жителів мають можливість користуватися
мобільним
зв'язком
Крим cьогоднi
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третього покоління. Для поліпшення
якості зв'язку цього року було побудовано 32 нові базові станції, а оператор зв'язку ТОВ «К-телеком» провів
модернізацію 198 базових станцій до
рівня LTE (4G).
Пам'ятаєте, виникали проблеми з
мобільним зв'язком на трасі Сімферополь – Ялта – Севастополь? Тож
у 2021 році було побудовано 12 нових
базових станцій, серед них 10 вже
виведені в ефір, й ведеться будівництво ще 2.
Зараз також будуються базові
станції
вздовж
автомагістралі
федерального значення «Таврида»
(Р260) і залізничної магістралі Сімферополь – Джанкой – Кримський міст.
Міністерство бере участь у реалізації державних програм у галузі
зв'язку. Починаючи з 2021 року, у рамках федеральної цільової програми,
під
координацією
міністерства,
виконуються заходи з будівництва
61 антенно-щоглової споруди на
територіях нечисленних і віддалених
населених пунктів Республіки Крим.
Вони дають змогу забезпечити жителів
цих муніципальних утворень повноцінними послугами мобільного зв'язку.
Головний розпорядник бюджетних
коштів – Міністерство будівництва та
архітектури Республіки Крим.
Окрім того, для виконання заходів
федерального проекту «Інформаційна інфраструктура» національної
програми
«Цифрова
економіка
Російської Федерації», у 2021 році
завершується виконання заходів з
підключення соціально важливих
об'єктів до мереж передачі інформації
та до мережі «Інтернет». Згідно з державним контрактом, на період з 2019–
2021 рр. у Республіці Крим підключені
936 соціально важливих об'єкти
(зокрема, 723 об'єкти у цьому році).
Серед них державні (муніципальні)
освітні організації, фельдшерськоакушерські пункти, пожежні частини,
об'єкти Росгвардії, дільничні пункти
поліції, об'єкти культури, а також
Крим cьогоднi
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підключенням до інформаційно-телекомунікаційних мереж забезпечені
органи місцевого самоврядування.
Водночас у населених пунктах,
де соціально важливі об'єкти мають
підключення до Інтернету, організовані вузли доступу, завдяки яким
потенційну можливість підключення
до інформаційно-телекомунікаційної
мережі зможуть отримати комерційні
організації, а також приватні домоволодіння.
Міністерство працює й у галузі
інформаційних технологій.
Так, наприклад, у 2021 році
затверджена Стратегія у галузі цифрової трансформації економіки, соціальної сфери та державного управління
Республіки Крим, здійснюється планомірний переклад державних і муніципальних послуг у електронний вигляд.
Сьогодні жителі Республіки Крим мають

Для поліпшення якості зв'язку цього
року були побудовані 32 нові базові
станції, а оператор зв'язку ТОВ
«К-телеком» провів модернізацію
198 базових станцій до рівня LTE (4G)
29

змогу у електронному вигляді на порталі державних і муніципальних послуг
Республіки Крим отримувати послуги.
Серед них 36 державних і муніципальних
послуг, а на Єдиному порталі державних
і муніципальних послуг – 52 державні й
муніципальні послуги.
Для забезпечення вимог інформаційної
безпеки ми допомагаємо здійснити міграцію сайтів сільських поселень Республіки
Крим на Портал Уряду Республіки Крим,
крім того, це дає змогу заощадити на
обслуговуванні сайтів сільських поселень
(понад 4 млн. руб. на рік).

Сьогодні жителі Республіки Крим
мають змогу у електронному вигляді
на порталі державних і муніципальних
послуг Республіки Крим отримувати
послуги. Серед них 36 державних
і муніципальних послуг, а на Єдиному
порталі державних і муніципальних
послуг – 52 державні
й муніципальні послуги
Також цього року введена в повноцінну експлуатацію Платформа зворотного зв'язку, яка дає можливість жителям
Криму в прискореному режимі отримувати відповіді на повідомлення з будьяких питань, причому термін відповідей
варіюється від 1 до 10 робочих днів.
Сьогодні за допомогою цієї платформи
жителі можуть направити повідомлення
в усі виконавчі органи державної влади
Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування муніципальних утворень
в Республіці Крим, включно з сільськими
поселеннями Республіки Крим, школами,
дитячими садками, лікувальними установами.
За 2021 рік видавничою радою
прийнято до видання 13 найменувань
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книг загальним накладом 4900 примірників.
Проведено багато іміджевих заходів,
виставок, конкурсів. Наприклад, тематична фотовиставка «Історія хвороби»
для проведення комплексної профілактичної роботи з недопущення поширення
коронавірусної
інфекції
(2019-nCov),
фотовиставка, приурочена року науки
й технологій у Російській Федерації,
виставка в рамках проведення в Республіці Крим військово-технічного форуму
«Армія-2021» тощо. Наприкінці листопада спільно з Міністерством курортів
і туризму Республіки Крим планується
розміщення в Санкт-Петербурзі тематичної фотовиставки пам'яток Республіки
Крим.
Міністерство цього року вперше
провело соціологічне опитування оцінки
населенням ефективності діяльності
соціально орієнтованих некомерційних
організацій на території Республіки Крим
за 2020 рік. Вважаю, підсумки опитування
допоможуть керівникам НКО отримати
об'єктивну оцінку своєї діяльності, а також
поліпшити взаємодію НКО з населенням
та органами державної влади, популяризувати волонтерську та громадську
діяльність.
Процес взаємодії громадян із державою вимагає постійної цифрової трансформації. У 2022 року Республіка Крим
планує перейти на цифрову платформу
«Держтех». Розкажіть про перспективи
цього хмарного платформного рішення
для Республіки Крим
Наявні інформаційні системи будуть
адаптуватися до єдиних вимог, що дає
змогу в подальшому з мінімальними
витратами тиражувати їх, як готові
рішення. Це також буде вигідним і для
розробників
інформаційних
систем,
оскільки вони отримують розширення
збуту своїх розроблень.
Ми зможемо зосередитися на впровадженні та оптимальному використанні
кращих хмарних рішень і не будемо
витрачати ресурс на розроблення.
Крим cьогоднi
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Державні системи та послуги стануть
максимально зручними для людей і бізнесу.
2021 рік був сповнений інтерактивних
заходів серед кримчан, метою яких є формування позитивного іміджу Республіки
Крим та виховання патріотизму. Які заходи
були найяскравішими і корисними?

в соціальному плані, але і в громадському.
А ще наприкінці року відбудеться
премія «Журналіст року». Вона буде
вручена в 23-х номінаціях (19 конкурсних
і 4 спеціальних).

Цього року міністерство проводить
низку традиційних заходів.

Крім того, Міністерством спільно з
постійним представництвом Республіки Крим при Президенті Російської
Федерації організована міжнародна
інтернет-вікторина «Крим в історії росій-

Наприклад, таких, як премія суспільного визнання «Перепон немає». Цей
конкурс проводиться під патронатом
Глави Республіки Крим, а його метою є
стимулювання розвитку творчої, спортивної та інтелектуальної активності
дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров'я у віці від 10 до 25 років,
які проживають на території Республіки
Крим. Мені здається, що дуже важливо
дати можливість молодим людям з ОВЗ
відчути підтримку влади регіону не тільки

За 2021 рік видавничою радою
прийнято до видання 13
найменувань книг загальним
накладом 4900 примірників.
Проведено багато іміджевих
заходів, виставок, конкурсів
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ського світу». Ця вікторина проводиться
щорічно, її головна мета – популяризація
історичних, культурних, природних і
національних цінностей Криму як суб'єкта
Російської Федерації серед співвітчизників, які проживають за кордоном.

У 2022 році Міністерство продовжує
взаємодію з різними громадськими
об'єднаннями та їх територіальними
відділеннями. Упевнений,
будуть проведені спільні заходи
з метою збереження миру
і благополуччя між усіма
народами, що проживають
на території півострова
32

Які плани у міністерства внутрішньої
політики, інформації та зв'язку Республіки Крим на 2022 рік?
Наступного року Міністерство продовжить взаємодію з операторами
зв'язку з метою координації проведених
ними заходів.
Так, у 2022 році в Республіці Крим продовжиться виконання соціально значущих заходів щодо забезпечення рухомим
радіотелефонним зв'язком та послугами
бездротового широкосмугового доступу
до мережі «Інтернет» автомобільної
магістралі федерального значення «Таврида» (Р260) та залізничної магістралі
Сімферополь – Джанкой – Кримський
міст.
У рамках федеральної цільової
програми завершиться будівництво 61
антенно-щоглової споруди на території
сільських поселень Республіки Крим, що
дасть змогу надалі операторам зв'язку
розмістити на наданих майданчиках своє
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обладнання і забезпечити населення
нечисленних і віддалених населених
пунктів регіону послугами мобільного
зв'язку.

У 2022 році в Республіці Крим

Ще плануємо, в рамках виконання
Програми усунення цифрової нерівності, що реалізується Міністерством
цифрового розвитку, зв'язку і масових
комунікацій
Російської
Федерації,
Республіці Крим провести низку заходів
щодо реалізації універсальних послуг
зв'язку, які дозволять жителям населених
пунктів з чисельністю від 100 до 500 осіб,
на території яких у цей час не надається
послуга широкосмугового доступу до
мережі «Інтернет», отримати доступ до
Інтернету і послуг телефонного зв'язку
з використанням сучасного стандарту
зв'язку LTE (4G).

соціально значущих заходів

продовжиться виконання
щодо забезпечення рухомим
радіотелефонним зв'язком
та послугами бездротового
широкосмугового доступу до
мережі «Інтернет» автомобільної
магістралі федерального значення

Також продовжаться роботи з переведення послуг в електронний вигляд,
плануємо до кінця 2022 року перевести
в електронний вигляд 70% всіх послуг.

«Таврида» (Р260) та залізничної

Ще хочемо перевести основну частину прийому громадян в режим відеоконференцзв'язку з керівниками органів
влади.

Джанкой – Кримський міст

Наступного року в Ялті разом з
представниками з Санкт-Петербурга
плануємо
провести
традиційний
книжний фестиваль «Книжкові алеї»,
який відбувається в рамках Угоди про
соціально-економічне,
науково-технічне та культурне співробітництво між
Радою Міністрів Республіки Крим та Урядом Санкт-Петербурга. Також у рамках
Угоди у 2022 році в Ялті заплановане
проведення Міжнародного фестивалю
російської слов'янської культури «Велике
руське слово».

усіма народами, що проживають на
території півострова.

У 2022 році Міністерство продовжує
взаємодію з різними громадськими
об'єднаннями та їх територіальними відділеннями. Упевнений, буде проведена
не одна зустріч з керівниками і представниками громадських організацій і
національно-культурних автономій, а
також проведені спільні заходи з метою
збереження миру і благополуччя між
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магістралі Сімферополь –

Також, варто зауважити, що Республіку Крим останнім часом відвідує велика
кількість представників іноземних держав. Подібного роду візити актуальні для
розвитку нашого півострова. Будемо
сподіватися, що ковідні обмеження не
завадять у 2022 році приїзду іноземних
гостей, і зустрічі, що проводяться між
кримськими та зарубіжними політиками,
державними і громадськими діячами,
неодмінно призведуть до прориву
інформаційної блокади, створюваної
західними ЗМІ, що неминуче призведе
до визнання результатів загальнокримського
референдуму,
проведеного
16 березня 2014 року в Криму й місті
Севастополі, на якому 96,77% опитаних
жителів півострова підтримано питання
про возз'єднання Криму з Росією на
правах суб'єкта Російської Федерації.
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ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА

Стефаn Еберm:
«ЗАХІДНІ ЗМІ
ПОШИРЮЮТЬ
«FAKE NEWS»
ПРО ЖИТТЯ
ЖИТЕЛІВ КРИМУ»
СТЕФАН ЕБЕРТ, ПОЛІТОЛОГ І ЖУРНАЛІСТ ІЗ США, ФАХІВЕЦЬ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, АКТИВНИЙ УЧАСНИК
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУСІЙНИХ ПРОГРАМ РОЗПОВІВ ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» ПРО ЗАХІДНУ
ПРОПАГАНДУ, РОСІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ Й ПЕРСПЕКТИВУ ЇХ РОЗВИТКУ, А ТАКОЖ ПОДІЛИВСЯ
СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ ПРО КРИМ

Стефане, ви часто буваєте в
Росії та у Криму. Чи помітили ви
зміни між першим відвідуванням
Криму та останнім візитом?
До пандемії нової коронавірусної інфекції, починаючи з літа
2014-го року, я раз на рік відвідував
Крим. Вже у 2015-му році помітив,
що кримчани дуже задоволені возз’єднанням із Російською Федерацією. З кожним роком перебування
в складі Росії населення Криму
дивиться більш впевнено у власне
майбутнє. Я приємно здивований
успіхами у галузі благоустрою півострова. За цей час у республіці
відбулися глобальні перетворення
в різних сферах.
Завдяки реалізації федеральної
програми соціально-економічного
розвитку був збудований Кримський міст, траса «Таврида», новий
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аеровокзальний комплекс сімферопольського аеропорту, а також
Балаклавська і Таврійська ТЕС.
Цього року, приїхавши вночі у
головний автовокзал з аеропорту
Сімферополя, спочатку вирішив
скористатися послугами таксі,
але помітив відмінні, новенькі,

чистенькі автобуси, передумав й
вирішив-таки скористався громадським транспортом – про це
ніяк не шкодував!
Які помилкові твердження нав’язує західна пропаганда жителям
США про життя кримчан?

З кожним роком перебування в складі
Росії населення Криму дивиться більш
впевнено у власне майбутнє. Я приємно
здивований успіхами у галузі
благоустрою півострова. За цей час
у Республіці відбулися глобальні
перетворення в різних сферах
Крим cьогоднi
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На жаль, й досі західні ЗМІ (як
праві, помірні, так і ліві ЗМІ) поширюють «fake news» про півостров.
Очевидно, не хочуть, щоб американці зрозуміли, що насправді в
Криму референдум був легітимним,
а права усіх кримчан дотримуються. Адже у вас три державні
мови – російська, українська,
кримськотатарська.
Держава
визнає віросповідання всіх головних релігійних груп. Примітно, що
заради правильної «просвіти»
американського народу, ЗМІ не
висвітлюють історію Криму. Я не
втомлююся повторювати: відтоді як
Крим став частиною Європи в XVIII
столітті, він був невід’ємною частиною Російської імперії, потім СРСР.
І, звісно, ніхто у ЗМІ не говорить
про те, що переважна більшість
населення – це люди російського
походження.
Як
ви
сьогодні
оцінюєте
російсько-американські
відносини? Адже судячи з останніх подій,
НАТО нарощує військову присутність біля кордонів з Росією, одночасно заявляючи про необхідність
стримувати активність Москви.
Гірше нікуди. Так, у Штатах
постійно говорять про те, що Росія
все ближче і ближче підходить
до кордонів НАТО, в той час як
«близькість» пояснюється зовсім
не «рухом» Росії, а розширенням
НАТО – наслідуючи приклад і політику Гітлера – «Drang nach Osten»
(Натиск на Схід – термін-кліше,
вживався у нацистській пропаганді
для позначення німецької експансії
на Схід – ред.).

звинувачувати зовнішні сил —
Росію, Китай, Іран тощо, ніж
вирішити внутрішні проблеми.
Водночас, у росіян формується
помилкове, спотворене уявлення
про справжню ситуацію в США, що
ніяк не сприяє взаєморозумінню і
супутньому поліпшенню відносин.
Політика прямого втручання
США у внутрішні справи України
почалася досить давно. Державний переворот і, як наслідок,
економічна і соціальна криза. Як
ви думаєте, що чекає на Україну?
На жаль, боюся, що США будуть
надалі використовувати Україну як
знаряддя впливу проти Росії. Рівно
доти, поки США це (використовувати Україну – ред.) «вигідно» і
дає значні результати. Водночас,
цей «хід» вимагає величезних,
тривалих витрат за кошти платників податків, все зростаючого
зовнішнього боргу країни і нічого
хорошого не обіцяє для США.
До того, як українська компанія
і Хантер Байден (син президента
США Джо Байдена – ред.) опинилися у центрі політичного скандалу
в США, ми кожного все менше чули
в новинах про «багатостраждальну Україну». Після цієї епопеї,
ЗМІ знову почали нарікати на так
звану «російську агресію».
США виступають за «самовизначення» лише тоді, коли
результат їх влаштовує. Напри-

У Штатах постійно
говорять про те,
що Росія все
ближче і ближче
підходить до кордонів
НАТО, в той час
як «близькість»
пояснюється зовсім
не «рухом» Росії, а
розширенням НАТО —
наслідуючи приклад
і політику Гітлера —
«Drang nach Osten»
клад, варто згадати Югославію,
де спочатку роздробили країну на
деякі регіони, які згодом примусили
стати «підлеглими» ЄС та НАТО.
Стефане, що б ви побажали
читачам журналу «Крим сьогодні»?
Насамперед, бережіть своє
здоров’я. Я бажаю читачам щастя
й миру. Сподіваюся, що скоро
приїду в Крим, щоби розширити
знайомство!

Стефане, ви – активний учасник соціально-політичних дискусійних програм, які стосуються
російсько-американських відносин. Які перспективи чекають ці
дві країни?
Біда у тому, що у нас в США
дійсно є дуже багато викликів,
насамперед зростаюча сила
ультраправих. Уряду США легше
Крим cьогоднi
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Там

РАДЯНСЬКИЙ ГЕНІЙ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ
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КРИМСЬКА НАУКА

НЕЙМОВІРНО, АЛЕ БІОГРАФІЯ БЛИСКУЧОГО ВЧЕНОГО ІГОРЯ ТАММА МОГЛА СЬОГОДНІ МАТИ
ЗОВСІМ ІНШИЙ ВИГЛЯД. АДЖЕ УСІ ЙОГО ЮНАЦЬКІ ПРАГНЕННЯ ДЕ-МОНСТРУВАЛИ, ЩО
НАУКА НЕ СТАНЕ ГОЛОВНИМ ЗАХОПЛЕННЯМ ЙОГО ЖИТТЯ. У 1912 РОЦІ, ЩЕ НАВЧАЮЧИСЬ
В ГІМНАЗІЇ, СІМНАДЦЯТИРІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ ЗАПИСАВ У СВОЄМУ ЩОДЕННИКУ: «...НАУКА
МЕНЕ НЕ ЗАДОВОЛЬНИТЬ. МІЩАНИНОМ Я НЕ БУДУ. ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИШЕ РЕВОЛЮЦІЯ».
ТОДІ НЕМОЖЛИВО БУЛО УЯВИТИ, ЩО МАЙБУТНЄ БУНТІВНОГО ПІДЛІТКА БУДЕ ПОВНІСТЮ
ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ, А САМ ВІН СТАНЕ НОБЕЛЕВСЬКИМ ЛАУРЕАТОМ

Ігор Тамм – видатна постать в
історії радянської та світової науки.
Фізик-теоретик, один з небагатьох
радянських вчених, удостоєний
найпрестижнішої у світі нагороди –
Нобелівської премії з фізики в 1958
році.
Варто зауважити, що це відбулося завдяки батькам вченого,
яких своєю тягою до політики
Ігор Тамм настільки налякав, що
вони відправили сина навчатися
в Європу. Але майбутній вчений
незабаром розчарується у своїх
Крим cьогоднi
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політичних прагненнях. Вже після
Першої світової війни Ігор Тамм з
головою пішов у науку. У 1918 році
він успішно закінчив фізико-технічний факультет МДУ і поїхав на
південь, де спочатку два роки
викладав у Таврійському університеті, але через нестабільний
політичний стан він був змушений
залишити півострів. Тамм здобув
посаду викладача в Одеському
політехнічному інституті.
До речі, з цим періодом пов'язана одна з численних фанта-

стичних легенд про великого вченого. Ігор Тамм потрапив у полон
до одного з військових формувань
Нестора Махна. Щоб довести
свою непричетність до активістів
комуністичного руху його змусили
виконати завдання, яке ставилося
до досить вузької галузі вищої
математики. З тремтячими руками
й під дулом гвинтівки він зумівтаки
вивести рішення і показав його
отаману. Відповідь виявилася
правильною, а молодого професора відпустили.
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НЕВТОМНИЙ
ПРОФЕСОР
Інтереси вченого були різноманітними. Він вивчав мови, подорожував, займався альпінізмом.
Його працездатність вражала колег. Професору Тамму належать
численні «іменні» результати у
квантовій фізиці. Але, незважаючи
на наполегливу працю, академіком
неблагонадійний Ігор Тамм стане
лише після смерті «вождя народів»
Йосипа Сталіна.
Кандидати в члени Академії Наук
обговорювалися на найвищому
рівні. Жданов щорічно особисто
викреслював прізвище колишнього
меншовика зі списку... Але цей факт
не заважав йому продовжувати
свою роботу на феноменальному
рівні. Одну з перших його праць
із теорії відносності високо оцінив
сам Альберт Ейнштейн.

ВОДНЕВИЙ ПРОЕКТ
У його кар'єрі не все складалося гладко. У довоєнний час Ігор
Тамм вже встиг продемонструвати свої таланти й працював
над складними темами і теоріями
з ядерної фізики, проте у 1943 році
працювати над «атомним проектом» його не запросили. Причину
згодом розповів головний конструктор проекту Ю. Б. Харитон:
«Ігор Тамм за тодішніми мірками
був людиною зі складними анкетними даними». Через це Тамма
могли кілька разів репресувати і навіть розстріляти, але неймовірне везіння щоразу рятувало вченого. Одного разу під час
«великих чисток» Ігор Євгенович
вирушив у далеку подорож, а коли
повернувся «буря» вже схаменулася.
Тільки після смерті ідеолога
Жданова, завдяки сприянню Ігоря Курчатова, вченого долучили до надсекретного урядового
завдання – створення водневої

40

Зі спогадів
Микитu Таммa
(онукa вченого):

ня Героя Соцпраці, а головне –
спецслужби, нарешті, залишили
його у спокої.

ПЕРШЕ, ЩО ВСТАЄ
В ПАМ'ЯТІ, КОЛИ ЗГАДУЄШ
ІГОРЯ ЄВГЕНОВИЧА, —
ЦЕ ЙОГО ВРАЖАЮЧА
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. ПРАЦЮВАВ
ВІН І ВДЕНЬ, І ВНОЧІ...
ОНУКАМ ТЕЖ БУЛО НЕЛЕГКО —
КОЛИ ДІД ПРАЦЮВАВ
(А ПРАЦЮВАВ ВІН
ЗАВЖДИ!!!), ВДОМА
НЕ ДОЗВОЛЯЛОСЯ БІГАТИ,
ШУМІТИ ТОЩО
бомби. Він кілька років жив у
«Арзамас-16», де очолював робочу групу. Його підлеглими були
Віталій Гінзбург і Андрій Сахаров.
Мало хто вірив у їхній успіх, проте на Ігоря Тамма чекав приголомшливий успіх.
Після «водневого проекту» авторитет Ігоря Тамма в Академії
наук значно зріс. Він набув зван-

НОБЕЛІВСЬКИЙ
ЛАУРЕАТ
У 1958 році вручення вищої
світової наукової нагороди – Нобелевської премії – відразу трьом
радянським вченим стало справжньою сенсацією! Це був перший випадок у історії Нобелівської премії.
Ілля Франк, Павло Черенков та Ігор
Тамм здобули нагороду за теорію
випромінювання Черенкова-Вавилова.
Іронія у тому, що Ігор Тамм отримав свою премію не за свої головні
дослідження, а за другорядні. Але
ж за життя Ігор Тамм був легендою.
Крим cьогоднi
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Леонід Вернський:
ВІН ДУЖЕ ПЕРЕЖИВАВ, ЩО ЙОГО НЕ ЗАЛУЧИЛИ ДО АТОМНОГО
ПРОЕКТУ, ВВАЖАВ, ЩО БУДЕ ДУЖЕ КОРИСНИМ. І КОЛИ ЙОГО
ЗАЛУЧИЛИ ДО РОЗРОБКИ ВОДНЕВОЇ БОМБИ,
ВІН БУВ АБСОЛЮТНО ВПЕВНЕНИЙ, ЩО БОМБА РОСІЇ
ПОТРІБНА, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АМЕРИКАНСЬКІЙ

СПАДКОЄМЦІ
«ВЕЛИКОГО ВЧИТЕЛЯ»
Бунтівний дух Ігоря Тамма вимагав
безлічі пригод. Він вирушав у експедиції на Алтай, Памір, Тянь-Шань,

дітним та надзвичайно сильним».
Дійсно, йому були властиві рідкісна
доброта і доброзичливість, а поряд
з цим твердість, мужність й принциповість.
У 1967 році вчений захворів,
проте і далі працював, аж до
останнього подиху зберіг ясний
розум. У квітні 1971 року Ігор Тамм
пішов з життя. Сьогодні можна
з точністю сказати, що він був
великим вченим, ідеї якого живуть й
сьогодні.

Кавказ. Цікавий факт — нобелянт Ігор
Євгенович Тамм вірив у існування на
Памірі «снігової людини», а також
ініціював пошуків Йетті.
Про нього письменник Данило
Гранін казав: «Він був дуже тен-

А. Д. Саров згадував
про свого вчителя:
ЙОГО, ЯК І ЛАНДАУ,
РАДЯНСЬКІ ФІЗИКИТЕОРЕТИКИ БАЧИЛИ
ЯК ЗАСЛУЖЕНОГО
Й ВИДАТНОГО
КЕРІВНИКА, А МИ – ЯК
ПРИНЦИПОВУ, ДОБРУ,
РОЗУМНУ ЛЮДИНУ,
ВЕЛИКОГО ОПТИМІСТА
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НАТХНЕННЯ ХУДОЖНИКІВ

УКРАЇНСЬКА НІЧ

нa полотн живописців
ПОЕТИ, ПИСЬМЕННИКИ, ХУДОЖНИКИ Й ІНШІ МИТЦІ НЕ РАЗ ЗВЕРТАЛИСЯ У СВОЇХ ТВОРАХ ДО ЗАГАДКОВОСТІ
Й ТАЄМНИЧОСТІ НІЧНОГО СЮЖЕТУ. ТАКІ КАРТИНИ НІБИ МАГІЧНИМИ ЧАРАМИ ОГОРТАЮТЬ ГЛЯДАЧІВ
І ПРИТЯГУЮТЬ ЇХНІ ПОГЛЯДИ. ТОЖ МИ ВИРІШИЛИ ОЗНАЙОМИТИ ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ»
З КАЗКОВОЮ УКРАЇНСЬКОЮ НІЧЧЮ НА ПОЛОТНАХ ЖИВОПИСЦІВ

К. Трутовський «Українська ніч»
Костянтин Трутовський обожнював зображати красу України. Оспівувати сільське життя і побут так, щоби публіка
відчувала затишок і незвичайну чарівність цього світу. Любов художника до України була такою неосяжною, що
він для критиків і глядачів постає українським живописцем, незважаючи на те, що був росіянином. Саме ці теплі
почуття можна побачити у картині «Українська ніч». Побутова сцена дає нагоду зазирнути нам у минуле і провести
ніч у колі української молоді.
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А. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі»
«Місячну ніч на Дніпрі» свого часу Архип Куїнджі представив дуже незвичайно — це була виставка лише однієї
картини. «Місячну ніч на Дніпрі» часто називають не лише витвором мистецтва, а чаклунством, що вражає розум
і уяву. Захоплення природою, зведене художником до космічних висот, занурює глядача в роздуми про прекрасне
і вічне. В обраних тонах художник демонструє часом дивовижні градації півтонами, чим досягає інколи повної
оптичної ілюзії. Через реалістичність пейзажу художника навіть звинувачували в угоді з дияволом.
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М. Пимоненко «Українська ніч. Побачення»
Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна:
Ясно, хоч голки збирай…
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай!
Картину «Українська ніч. Побачення» Пимоненко написав у 1905 році. На ній він зобразив закоханих, які потайки
зустрічаються на околиці села.
Картина дуже загадкова і відразу викликає багато питань. Чому ці молоді люди не можуть зустрічатися відкрито?
Батьки не дають їм бути разом? Чи просто козак щойно повернувся з походу та запросив свою кохану на побачення?
Так чи інакше, картина створює дуже приємні враження і асоціюється з гоголівськими містичними сюжетами.
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I. Вельц «Українська ніч. Зима»
Іван Вельц належить до славної плеяди живописців 19-го століття, яка залишила найяскравіший слід в
образотворчому мистецтві. У центрі композиції картини «Українська ніч. Зима» хатки під засніженими дахами. Весь
пейзаж дихає зимовою свіжістю, а замети таємниче поблискують у світлі місяця, перегукуючись з далеким сяйвом
зірок. Засніжені пагорби і краєвид маленького села відводять погляд до глибин картини, де на горизонті сяє міріадами
зірок нічне небо і зимовий безмовний ліс, що причаївся в холодній темряві.

Ніч на картинах художників може бути різною: тихою і затишною або тривожною
і холодною, проте саме нічний час дає змогу живописцю проявити повний масштаб
своєї майстерності. Особливо приємно занурюватися в магію українських
ночей, відчувати неповторний колорит і затишок...
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Дія повісті розгортається у великому малоросійському селі Диканька. Серед
мешканців села молодиці, козаки, молоді хлопці та дівчата, духовні особи і, звісно
ж, відьма, без якої не могло обійтися жодне селянське суспільство. Журнал «Крим
сьогодні» нагадає вам історії літературних героїв цієї загадкової та містичної повісті, з
якими відбуваються чудові речі, які можуть трапитися з людьми тільки в різдвяну ніч…

Оксана
Юна, зарозуміла дівчина, яка щиро насолоджується своєю красою! Вона постійно
крутиться перед дзеркалом – це капризна
і примхлива гордячка. Вона не приймає
залицяння коваля Вакули, вважаючи його
негідним своєї персони. Вибаглива і розпещена, вважає, що майбутній чоловік повинен
завжди захоплюватися її красою, і виконувати
всі забаганки і примхи.
Оксана постійно оточена чоловічою
увагою, кохана своїм батьком, намагається
одягатися в найошатніші сукні і нескінченно
милується власним відображенням у дзеркалі.
Коли вона дізналася, що парубки хором проголосили її першою красунею, вона почала
поводитися належним чином, постійно докучаючи всім своїми примхами. Але молодих
наречених така поведінка тільки бавить, і
вони продовжують гуртом бігати за дівчиною.

Коваль Вакула
У «Ніч перед Різдвом» герої та всі жителі
хутора, готуються до свята. Один Вакула,
сільський коваль, не знаходить собі місця. Він
давно закоханий в Оксану, яка відкидає його
залицяння, тому він глибоко страждає від
насмішок дівчини. Сильний і мужній парубок,
відмінний коваль і художник, доходить до відчаю, і готовий накласти на себе руки.
Він трудяга, добрий син для своїх батьків і, напевно, стане чудовим чоловіком та
батьком. Він простий з погляду душевної
організації, не витає у хмарах і має відкритий досить добрий характер. Він всього
досягає завдяки твердості характеру і незламного духу. Йому вчасно нагодився чорт,
і Вакула зумів осідлати його. Він виконує
каприз Оксани та стає її чоловіком, покаравши хитрого чорта. Дівчина зізналася, що
давно кохала Вакулу і дуже шкодує, що його
ображала.
Крим cьогоднi
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«Чуднa дівкa!» –
Із захопленням говорить
про Оксану коваль Вакула.
Почувши чутки про смерть коваля, дівчина
розуміє, що вона кохає Вакулу. Стає доброю і
турботливою дружиною для свого коханного
парубка.
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Чуб

Чорт
Характеристика чорта відповідає його
образу – це мстивий, виверткий і хитрий
персонаж. У нього залишилася одна ніч для
його витівок, і він усіма силами намагається
нашкодити, як можна більше. Він краде
місяць, влаштовує заметіль, хоче насолити
Вакулі, якого ненавидить за його картину із
зображенням чорта. Любить кокетувати та
навіть зазіхає на Солоху. У повісті Миколи
Гоголя зображений не позбавленим чарівності пустуном, веселим і розумним, чорт не
викликає негативних емоцій.

Найзаможніший та поважний козак у
своєму хуторі. Він проти того, щоб Вакула
одружився з його дочкою Оксані, оскільки
для нього головним критерієм є багатство,
якого у коваля немає. Любить погуляти з
друзями, ходить в гості до Солохи, адже вона
йому подобається. Дізнавшись про її витівки,
не засуджує вдову, навпаки, оцінює її витонченість і винахідливість.
Сам Козак Чуб дуже багатый: «В скринях
у Чуба було багато полотна, жупанів та
старовинних кунтушів із золотими галунами:
покійна жінка його була чепуруха. На городі,
крім маку, капусти, соняшників, засівалося
щороку дві грядки тютюну. Солоха не від того
була, щоб приєднати все це до свого хазяйства, заздалегідь міркуючи, який вона дасть
йому лад, коли прибере до своїх рук».

Пацюк
Кілька років живе в Диканьці, ніхто не знає,
звідки він з’явився, раніше був звичайним
козаком, тепер вважається знахарем, лікує

Солоха
Мати коваля Вакули, сільська відьма. Це
підступна і хитра спокусниця, що викликає
заздрість у хутірських кумоньок. Уміло користується своєю чарівністю, зумівши залучити
відразу кілька шанувальників, включаючи
навіть чорта. Всі залицяльники не підозрюють про суперників. Мріє стати господинею
в багатому домі Чуба, щоб заволодіти його
великим господарством. Весела, жвава
жіночка, відмінна господиня.

«Добрa бабa!» говорили про неї статечні козаки.
Вони любили приходити до неї в гості.
У передріздвяну ніч метикована і весела
Солоха сховала їх один від одного в мішках.
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хуторян від всіх хвороб. Від ситого життя
зледащів, сидить у себе вдома, хуторяни самі
йдуть до нього, коли потрібно. На думку хуторян, Пацюк пов’язаний з нечистою силою.
Допоміг Вакулі знайти чорта. Й дійсно, він
був знахарем і водився з нечистою силою:
«Чи бував хто хворий ніж, негайно закликав
Пацюка; а Пацюку коштувало тільки пошептати кілька слів, і недуг як ніби рукою знімався.
Чи траплялося, що зголоднілий дворянин
вдавився риб'ячою кісткою, Пацюк умів так
майстерно вдарити кулаком в спину, що
кістка куди їй слід, не заподіявши ніякої шкоди
дворянському горлу».

Дяк
Місцевий дяк, священнослужитель, що
не гребує мирськими забавами: любить
випити, галасливі пиятики, навідується до
Солохи, коли дружини немає вдома. Віддає
перевагу водити дружбу з багатими і заможними хуторянами. Хоче здатися важливою і
солідною особистістю, але разом з іншими
кавалерами Солохи потрапляє в мішок.
Вибравшись звідти, намагається зберегти
свою гідність. Такж він був одружений: «Та
дякове побоювання було іншого роду: він
боявся більше того, щоб не дізналась його
половина, що й без того вже страшною
рукою своєю зробила з його товстої коси
таку тоненьку».
Навряд чи комусь з нас у житті пощастило
зустріти справжнього чорта, який у різдвяну ніч
гуляє вулицями міста, або відьму, яка розсікає
вечірнє небо верхи на мітлі… А може вам доводилося бачити, як чаклуну в рот самі собою
залітають вареники? Швидше за все, ні!

ОБРАЗИ І ПОДІЇ, ОПИСАНІ У ТВОРІ «НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ»,
МАЮТЬ МІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР. ПОВІСТЬ НАГАДУЄ
СПРАВЖНЮ ЧАРІВНУ ТА МІСТИЧНУ КАЗКУ.
АЛЕ ПРОТЕ ТВІР НЕ ВИКЛИКАЄ У ЧИТАЧІВ ПОЧУТТЯ
СТРАХУ, НАВІТЬ НАВПАКИ, ЗАБАВНІ ОБРАЗИ І СМІШНІ
СЦЕНИ ЗМУШУЮТЬ НАС ЩИРО ПОСМІХАТИСЯ. А У ДЕЯКИХ
ПЕРСОНАЖАХ ЧИТАЧІ ВПІЗНАЮТЬ СЕБЕ…
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НЕКЛАСИЧНІ КЛАСИКИ

НЕкласичний Гоголь
Óêðà¿íåöü, ðåâ³çîð, ì³ñòèô³êàòîð

ЗА 9 ДНІВ ДО СМЕРТІ ВІН СПАЛИВ УСІ РУКОПИСИ ЗІ СВОГО ПОРТФЕЛЯ, А РАЗОМ З НИМИ Й ДРУГИЙ ТОМ
«МЕРТВИХ ДУШ», ПРОВІВ НІЧ У СЛЬОЗАХ Й МОЛИТВІ… МИКОЛА ГОГОЛЬ ВИКЛИКАВ ЗАХВАТ І ОБУРЕННЯ
СУЧАСНИКІВ. НАЩАДКАМ ВІН ЗАЛИШИВ ЛІТЕРАТУРНУ ІДЕЮ І НЕЙМОВІРНУ МІСТИЧНУ БІОГРАФІЮ. ВІН БУВ
ВЕЛИКИМ ВИГАДНИКОМ І МІСТИФІКАТОРОМ, ЩО, БЕЗУМОВНО, ПОЗНАЧИЛОСЯ НА ЙОГО ТВОРЧОСТІ. ЖИТТЯ
АВТОРА «ТАРАСА БУЛЬБИ» І «ВЕЧОРІВ НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ» НЕ МЕНШ ЦІКАВЕ, НІЖ ЛЕГЕНДИ
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БАТЬКИ
Микола Гоголь народився 20 березня (1 квітня)
1809 року в селі Сорочинці Миргородського повіту
Полтавської губернії. По батьківській лінії в роду майбутнього письменника були служителі церкви, проте
дід хлопчика - Панас Дем'янович - залишив духовну
кар'єру і працював у гетьманській канцелярії. Саме
він згодом додав до отриманого при народженні
прізвища «Яновський» інше, більш відоме - Гоголь. Так
дід Миколи Гоголя прагнув підкреслити свою спорідненість з відомим в українській історії полковником
Остапом Гоголем.
Тато майбутнього письменника – Василь
Гоголь-Яновський – був людиною екзальтованою
та мрійливою. Це можна зрозуміти з історії його
одруження з Марією Косяровською, дочкою місцевого поміщика. Коли Василь Опанасович був
підлітком, то побачив уві сні Матір Божу, яка вказала йому на маленьку незнайому дівчинку як на
майбутню дружину. Через деякий час у сусідів
Косяровських хлопчик визнав героїню свого сновидіння. З малих років він трепетно доглядав за
своєю обраницею і одружився на Марії Іванівні,
ледве їй минуло 14 років. У величезній любові жила
родина Миколи Гоголя. Біографія письменника
почалася у 1809 році, коли у подружжя нарешті
з'явився первісток – Микола. Батьки уважно ставилися до малюка, намагалися його захистити від
будь-якого лиха.

ЧИНОВНИК
Разом зі своїм другом Данилевським у 1828 році
Гоголь вирушив до столиці. Петербург зустрів молодих
людей непривітно, вони не мали коштів та намагалися знайти гідну роботу. У цей час Микола Васильович намагається заробляти на життя літературними
дослідами. Проте його перша поема «Ганц Кюхельгартен» не мала успіху. У 1829 році письменник почав
служити у департаменті державного господарства
і публічних будівель Міністерства внутрішніх справ,
потім майже рік пропрацював у департаменті частин
під керівництвом відомого поета Панаєва. Проведений час у канцеляріях різних відомств допоміг Миколі
Васильовичу зібрати багатющий матеріал для майбутніх творів. Державна служба назавжди розчарувала письменника. На щастя, незабаром на нього
чекав приголомшливий успіх у літературі.

МІГ СТАТИ ВИДАТНИМ АКТОРОМ
Разом із молодшим братом Іваном у 1818 році,
Микола навчався у Полтавському повітовому училищі. Біографія домашнього хлопчика, який звик
до тепличних умов, пішла зовсім іншим сценарієм.
Його затишне дитинство стрімко завершувалося.
В училищі його привчили до дуже жорсткої дисципліни, проте особливого завзяття до наук Микола
не мав. Перші ж канікули завершилися страшною
трагедією – від невідомої хвороби помер брат Іван.
Після його смерті всі надії батьків були покладені на
Миколу.
Незабаром у нього з'явилися друзі, відомі в майбутньому, серед них був Нестор Кукольник, Микола
Прокопович, Костянтин Базилі, Олександр Данилевський. Усі вони, подорослішавши, стали відомими літераторами. І це не дивно! Ще гімназистами
вони заснували кілька рукописних журналів. Крім
того, підлітки пристрасно захоплювалися театром.
А творча біографія Гоголя могла бути іншою – йому
пророкували долю відомого актора…
Крим cьогоднi
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ПОПУЛЯРНІСТЬ
У 1831 році були опубліковані «Вечори на хуторі
біля Диканьки».
«Ось справжня веселість, щира, невимушена...» сказав про цей твір Олександр Пушкін.
Тепер особистість і біографія Гоголя стали цікаві
найвідомішим у Росії людям. Його талант охоче визнавали усі. Микола Васильович був у нестямі від радості
та постійно писав листи мамі та сестрам з проханням надсилати йому якомога більше матеріалів про
малоросійські народні звичаї.
У 1836 році публікується відома «петербурзька
повість» письменника – «Ніс». У цьому надзвичайно
сміливому для свого часу творі висміюється схиляння
перед чином в його найдрібніших і деколи огид-
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них проявах. Водночас Микола Гоголь створює твір
«Тарас Бульба». Творчість письменника нерозривно
пов'язані з милою Батьківщиною – Україною. У «Тарасі
Бульбі» Микола Васильович оповідає про героїчне
минуле своєї країни, про те, як представники народу,
козаки безстрашно обороняли власну незалежність
від польських загарбників.

РОБОТА НАД ДРУГИМ ТОМОМ
Перед від'їздом автор «Мертвих душ» задумав
видати перші збори своїх творів. Йому, як завжди, були
необхідні гроші. Проте сам цією клопіткою справою
він займатися не став і доручив цю справу своєму
другові – Прокоповичу. Влітку 1842 року письменник
перебуває у Німеччині, а восени перебрався до Риму.
Тут він працював над другим томом «Мертвих душ».
Написанню цього роману присвячена майже уся
творча біографія Гоголя. Найголовніше, що він хотів
в той момент, – продемонструвати образ ідеального
громадянина Росії: розумного, сильного та принципового, але робота просувалася важко і на початку
1845 року у письменника з'явилися перші ознаки масштабної душевної кризи. Останні роки письменник
продовжував писати свій роман, проте все більше
відволікався. Наприклад, він склав «Розв'язку Ревізора», яка докорінно змінювала усе попереднє трактування п'єси. Потім у 1847 році у Петербурзі були
надруковані «Вибрані місця з листування із друзями».
У цій книзі Микола Васильович намагався пояснити,
чому другий том «Мертвих душ» ще досі не надрукований, і висловлював сумнів у виховній ролі художньої
літератури.

СПАЛЮВАННЯ РУКОПИСІВ
Взагалі письменник спалював свої твори неодноразово. Це, можна сказати, було його поганою звичкою. У 1829 році він знищив поему «Ганс Кюхельгартен», а в 1840-му – малоросійську трагедію «Бритий
вус», яка не вразила Жуковського. На початку 1845
року у письменника різко погіршилося здоров'я, він
постійно консультувався із різними медиками і лікувався на водних курортах.
Поступово зростала релігійна екзальтованість
письменника. Він постійно спілкувався зі своїм духівником – Батьком Матвієм. Той вважав, що літературна
творчість відволікає від внутрішнього життя і вимагав
від письменника, щоб той зрікся свого божого дару.
Врешті-решт, дата – 11 лютого 1852 – ознаменувалася
доленосною подією у біографії Миколи Гоголя. Найголовніше творіння його життя – другий том «Мертвих
душ» – було безжально спалене.
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ПИСЬМЕННИК СПАЛЮВАВ
СВОЇ ТВОРИ НЕОДНОРАЗОВО.
У 1829 РОЦІ ВІН ТАК ВЧИНИВ ЗІ СВОЄЮ
ПОЕМОЮ «ГАНС КЮХЕЛЬГАРТЕН»,
А В 1840-МУ — З МАЛОРОСІЙСЬКОЮ
ТРАГЕДІЄЮ «БРИТИЙ ВУС», ЯКІЙ НЕ ЗМІГ
ВРАЗИТИ ЖУКОВСЬКОГО. НАЙГОЛОВНІШЕ
ТВОРІННЯ ЙОГО ЖИТТЯ — ДРУГИЙ ТОМ
«МЕРТВИХ ДУШ» — БУЛО
ЇМ БЕЗЖАЛЬНО СПАЛЕНО.

СМЕРТЬ
У квітні 1848 року Микола Гоголь повернувся до
Росії. Багато часу він провів у Москві, іноді приїздив
до Санкт-Петербурга і на Батьківщину – в Україну.
Письменник прочитав деякі розділи з другого тому
«Мертвих душ» друзям, знову «купався» у променях
загального вшанування. Микола Гоголь подивився
постановку «Ревізора» у Малому театрі й був дуже
задоволений виставою. У січні 1852 році стало відомо,
що роман «абсолютно завершений».
Крим cьогоднi
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Після знищення другого тому «Мертвих
душ», Микола Гоголь помер через декілька
днів у Москві. Його поховали на кладовищі
Свято-Данилова монастиря, а у 1931 році
перенесли прах на Новодівочий цвинтар.

ЗАПОВІТ
Життя письменника, безумовно, пов'язане
з його посмертним заповітом. Відомо, що
він просив не ставити над своєю могилою
пам'ятника і не ховати його кілька тижнів,
бо іноді письменник впадав у летаргічний
сон. Обидва побажання письменника
були порушені. Поховали Гоголя через
кілька днів після смерті, а у 1957 році на
місці поховання Миколи Васильовича був
встановлений мармуровий бюст роботи
Миколи Томського.

ЩО ВИ НЕ ЗНАЛИ
ПРО МИКОЛУ ГОГОЛЯ?..
Сестрам Гоголя дістався особливий брат, який
сам кроїв для них сукні й в’язав на спицях!
Кулінарія – ще одна пристрасть письменника
поруч з рукоділлям. Умінням готувати галушки він
проявив себе, як справжній полтавець.
«Гоголь-моголь» – так письменник жартома
називав свій авторський напій, яким пригощав
друзів. Інгредієнти цього «гоголю-моголю» - ром
і козяче молоко.
Сором’язливість
змушувала
письменника
ніяковіти у товаристві з незнайомцями. Однак
це не завадило йому подорожувати Європою і
навіть відвідати Єрусалим у якості паломника.
Мандрівки прекрасними країнами
Гоголь
здійснював за кошт знайомих, які погоджувались
узяти його з собою. Не маючи заощаджень, він
оплачував своє утримання байками, якими
потішав компанію. У довгій дорозі цікавий
співрозмовник – на вагу золота.
Довгий ніс – причина страждань сором’язливого
Гоголя. На його прохання художники змінювали
форму носа у прижиттєвих портретах. Робили це
кожен індивідуально, тому обличчя письменника
на картинах буває різним.

Крим cьогоднi
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