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Художник з обкладинкu
Іван Вельц – художник із плеяди російських живописців XIX-го століття, які залишили
пособі найяскравіший слід у вітчизняному образотворчому мистецтві. Іван Августович багато
подорожував Росією та створив низку картин з кримськими, українськими та петербурзькими
пейзажами. Йому вдалося заявити про себе, як про талановитого, самобутнього майстра.
Іван Вельц багато писав кримських і ялтинських пейзажів. Так, світ побачив його найвідоміші
роботи «Схід Сонця в Кримських горах», «Село Кокоз у Криму», «У Ялті».
«Мис Аю-Даг» – це неймовірно прекрасний літній пейзаж. Спокійне море, залите сонцем
кримське село, на воді погойдуються човни, а рибалка неспішно розбирає снасті. Ця картина
повертає нас у минуле. Художнику вдалося створити тандем майже фотографічної точності
відображення деталей і щирого суб'єктивного захоплення неповторністю кожного моменту
життя Південного берега Криму.

«Хто забуває минуле - не вартий майбутнього», –
справедливість цього крилатого вислову перевірена
часом. Час стирає відбитки буденності на сходинках
вічності, але він не владний над величчю подвигу. Чим
далі від нас в історію відходять героїчні сторінки життя
нашого народу, тим яскравіше постає велич героївпатріотів, які мужньо виборювали для своїх нащадків
щасливе майбуття.
Сьогодні, коли світ перестав бути однополярним, а
Російська Федерація стала одним з центрів світового
тяжіння, перед міжнаціональними ЗМІ стоїть складне і
відповідальне завдання – виховати патріотів, свідомих
громадян нашої великої держави, любити свою
Батьківщину – Росію, працювати для її процвітання,
з повагою ставитися до рідного та інших народів,
шануватиме свої та їхні звичаї і традиції. І останнім часом саме питанню патріотичного виховання
підростаючого покоління у нашій державі приділяється особлива увага. Це одна з найголовніших
цілей журналу «Крим сьогодні». Тож у цьому випуску ви дізнаєтеся дуже цікаві, але маловідомі факти
про діячів, доля яких пов’язала з Кримським півостровом; прочитаєте насичене ексклюзивною
інформацією інтерв’ю російського державного і політичного діяча – голови Ради Міністрів Республіки
Крим Юрія Гоцанюка. Крім того, ви зможете майже на власні очі «побачити» Євпаторію ХІХ сторіччя,
дізнавшись, чому це місто отримало титул «здравниці». Серед низки цікавих матеріалів, ви знайдете
також статті про кримські музеї, розвиток аграрної галузі, а також дізнаєтеся про розвінчування міфів,
що усі роки поширювала українська влада!
Майже за три роки культурно-просвітницький популярний журнал «Крим сьогодні» перетворився
на майданчик для обміну думками та плідної співпраці політичних діячів, політологів, міжнародників,
експертів-практиків та журналістів!
Бажаю кожному, хто візьме до рук цей часопис, отримати нові знання та справжнє задоволення,
наче ковток свіжого повітря, від наших матеріалів!
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Семеn Дуваn

Людина, яка перетворила Євпаторію

на «російську Ніццу»
СЕМЕН ДУВАН – ОДИН З НАЙЯСКРАВІШИХ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТАВРІЙСЬКОЇ
ГУБЕРНІЇ. СУЧАСНИКИ ЙОГО ЛЮБИЛИ І НЕНАВИДІЛИ ОДНОЧАСНО. ЙОГО ДІЯЛЬНИЙ ХАРАКТЕР НЕ ДАВАВ
СПОКОЮ МІСЦЕВИМ ЧИНОВНИКАМ, А СЛАВА ЛЮДИНИ, ЯКА ПЕРЕРОДИЛА ЄВПАТОРІЮ, РОЗЛЕТІЛАСЯ ВСІЄЮ
ІМПЕРІЄЮ. ХТОСЬ МІГ СКАЗАТИ, ЩО ЙОГО ІДЕЇ БУЛИ ЗАНАДТО СМІЛИВИМИ ДЛЯ СВОГО ЧАСУ,
АЛЕ СЕМЕН ДУВАН БУВ ЛЮДИНОЮ ЗДІБНОЮ БАЧИТИ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ ВПЕРЕД…

Семен Дуван народився 13 квітня 1870 року в
часу стилі модерн. Це дозволило значно поліпзаможній аристократичній караїмській родині
шити фінансове становище міста, адже власники
почесного громадянина міста Євпаторії, купця
нових будівель заплатили понад 100 тисяч рублів
II Гільдії Езри Дувана. Прізвище це у перекладі з
в казну. Будівництво ж будівлі театру в 1910 році
караїмської мови означає «правитель», що повзвело Євпаторію в ранг фешенебельних курорністю відповідало роду занять цього сімейства.
тів. Міський голова знайшов необхідні кошти в
Дувани, насправді, були відомими в місті діячами.
бюджеті, залучив пожертвування приватних осіб.
Батько Семена все своє життя прагнув допомаТеатр став найбільшим культурним закладом на
гати людям і входив до складу Міської Думи, а після
півдні Росії.
й до Губернського Земського Зібрання. Син пiшов
Семен Дуван перебував на службі не заради
стежкою батька, і вступив на шлях громадської діяльності наприкінці 90-х
МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ ЗАТВЕРДЖЕНИЙ СЕМЕН
років XIX століття.
Семен Дуван мав за плечима сім
ЕЗРОВИЧ ДУВАН. ВІН ЛЮДИНА МОЛОДА,
класів Сімферопольської гімназії, хоча
ЕНЕРГІЙНА, БАГАТО ВЖЕ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА
потім йому присвоїли чин колезького
ВСІ ХИТРОЩІ ЙОГО ТОВАРИШІВ, ЗРОБИВ ДЛЯ
секретаря. Незважаючи на це, вже у
МІСТА. ЖОДНА ЛЮДИНА НЕ СУМНІВАЄТЬСЯ,
1898 році він став гласним Євпаторійської Думи і мав право вирішального
ЩО ЯК НА ПОСАДІ ЧЛЕНА УПРАВИ, ВІН
голосу. З 1902 року Семен Дуван стане
ПРАЦЮВАВ БАГАТО І ЙОГО РОБОТА БУЛА
членом Міської Управи. Після чого він
ВИДНА, ТО, СТАВШИ ГОЛОВОЮ, ВІН БУДЕ
стає найбільш активним її членом. Саме
ПРАЦЮВАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ, ЩЕ ПРОДУКТИВНІШЕ
від Дувана надходитимуть більшість
пропозиції. Він постійно виступає з
З гетu «Кримський Вісник» №110
доповідями. Його ім'я не сходить зі сторінок документів Думи.
від 20.05.1906
Семен Дуван був людиною, яка цікавилася усім й одразу. Його турбувало
платні, а за покликанням, з бажанням принеяк замащують вулиці Євпаторії, чи є дерев'яні
сти якомога більше користі рідному місту. Своє
настили в торгових і ремісничих крамницях. Він
кредо він виклав наступними словами «...я люблю
енергійно працював у складі всіх комісій. У 1899
Євпаторію, люблю так гаряче, як тільки можна
році завдяки своїй діяльній натурі Дуван домігся
любити Батьківщину. Я вірю у світле майбутнє
в Санкт-Петербурзі виділення 250 тисяч рублів.
Євпаторії й твердо сподіваюся, що майбутнє це
На ці гроші городяни замостили більшу частину
не за горами, бо зерна, кинуті на євпаторійський
вулиць Євпаторії. Пізніше Семен Дуван також
ґрунт, потрапляють на сприятливий ґрунт».
упорядкує приватну забудову, санітарну справу
і водопостачання, проведе перші дороги в дачному районі міста, поліпшить роботу базарів.
У 1906 році Семен Дуван став міським головою.
На цій посаді розкриється весь потенціал Дувана,
як талановитого управлінця. Він пророкував
Євпаторії велике курортне майбутнє. Так, саме
з нього почнеться історія всеросійської здравниці, якою пізніше так пишалися в Радянському
Союзі. Семен Дуван зміг використати унікальні
природно-кліматичні умови і наявність піщаних
пляжів для створення «російської Ніцци».
Сучасний вигляд Євпаторії та її розташування — заслуга майстра Семена Дувана. Простір
між Карантинним мисом і Мойнакським цілющим
озером став для градоправителя плацдармом
для нових звершень. Дуже швидко тут виріс сучасний район з оригінальними у архітектурному відношенні будівлями у досить поширеному того
Крим cьогоднi
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На знак вдячності за безкорисливу працю Євпаторійська Дума одноголосно постановила назвати ім'ям
Семена Дувана сквер і вулицю. Це було справедливе
рішення, адже під його керівництвом з глухого повітового містечка Євпаторія перетворилася на справжній
цивілізований курорт.
Семен Дуван не планував зупинятися на досягнутому. У кінці 1909 року він виступив з ще більш грандіозними планами облаштування міста, які мали остаточно перетворити його на одне з головних в Криму
місць лікування і відпочинку. Міський голова запропонував реалізувати проект вартістю 2 мільйони рублів.
Космічна сума налякала чиновників. Його програма,
викладена Думі, була бойкотована низкою гласних на
чолі з головою повітової Земської Управи.
Плани Семена Дувана були настільки прогресивними, що спровокували багато шуму. У євпаторійські справи довелося втрутитися навіть губернатору
Василю Новицькому. Але під час чергових виборів
міського голови 7 листопада 1910 року, які губернатор
переніс майже на півроку, щоб заспокоїти провінційні
пристрасті, Семен Дуван не набрав необхідної кількості голосів, і пост отримав Абрам Нейман. З відстороненням Семена Дувана Євпаторія втратила історичний шанс зробити новий, якісно стрімкий стрибок
у своєму розвитку. Долю міста визначила нерішучість
чиновників, які злякалися кардинальних змін.
У нього було багато ворогів, які звинувачували
міського голову в диктаторстві, в тому, що він «перетворив громадське самоврядування на управління
одноосібне». Однак, усі погоджувалися з тим, що завдяки прозорливості, енергії та наполегливості керівника Євпаторія розвивалася високими темпами.
Невдача не підкосила рішучості Семена Дувана.
Залишаючись гласним, він запропонував побудувати
у місті бібліотеку. Він вирішив обладнати бібліотеку
повністю за свої кошти, пожертвувавши для її зібрання
500 примірників власних книг. Ця установа, остаточною вартістю у 25 тисяч рублів, була передана у власність управління 29 жовтня 1913 року.
У 1911 році Семена Дувана обрали на посаду голови
Земської Повітової Управи. Він створив початкову
сільськогосподарську школу, організував кампанію зі
спорудження залізниці Джанкой-Євпаторія, ініціював
створення науково-історичного музею (нині — Євпаторійський краєзнавчий музей).
За час своєї державної служби Семен Дуван
займав багато громадських постів, перш за все ті, які
раніше займав його батько. Суть діяльності Семена
Дувана — турбота про подальше процвітання улюбленої їм Євпаторії, перетворення її з патріархального
глухого куточка на європейський курорт.
Однак Лютнева революція, зречення Миколи II
порушили всі плани Семена Дувана. Як і для всіх
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людей того часу, такі глобальні зміни стали для міського
діяча глибоким потрясінням. Тим більше, що государя
Дуван знав особисто. Під час свого візиту до Євпаторії
16 травня 1916 всю другу половину дня найясніші особи
провели на прибережній дачі Семена Дувана «Мрія».
Семен Дуван, посилаючись на слабке здоров'я,
складає з себе обов'язки як міського голови, так і щойно
підтверджене звання гласного. Ймовірно, незабаром
після описаних подій він, розпродавши частину свого
майна, емігрував за кордон. Точну дату його від'їзду
встановити не вдалося.
Дуван провів вдалині від улюбленого міста майже
40 років. Про його закордонне життя практично нічого

ПОВНІСТЮ ЗМІНИВ ЄВПАТОРІЮ ЗАВДЯКИ
НОВОМУ ПЛАНУВАННЮ: ПОБУДУВАВ МОСТИ,
ПРОВІВ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ І ЗАПУСТИВ
ТРАМВАЙ, ПОКРАЩИВ САНІТАРНИЙ СТАН
МІСТА, ПЛЯЖІВ, ДАЧ. ВІДОМИЙ БУДІВНИЦТВОМ
МІСЬКОГО ТЕАТРУ, СКВЕРУ, МІСЬКОЇ
БІБЛІОТЕКИ, СТВОРЕННЯМ АБСОЛЮТНО НОВОЇ
ДУЖЕ КРАСИВОЇ І УПОРЯДКОВАНОЇ ЧАСТИНИ
МІСТА. ВИБУДУВАВ НИЗКУ ЗРАЗКОВИХ
ШКІЛ, ЛІКАРЕНЬ, АГРОНОМІЧНИХ ПУНКТІВ
І ПОКАЗОВИХ ПОЛІВ. БАГАТО І З КОРИСТЮ
ПРАЦЮВАВ, САМ ВЕДЕ ЗРАЗКОВЕ СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО. ВЛАШТУВАВ
У ВСЬОМУ ЄВПАТОРІЙСЬКОМУ
ПОВІТУ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК

Пам'яткa про Семенa Дуванa
у імператорській канцелярії

невідомо. Є деякі відомості, що в нього не було житла і
прожитку, адже всі його кошти були вкладені в нерухомість, яка була націоналізована.
Проте, перебуваючи далеко від Батьківщини,
Семен Дуван зробив ряд дієвих заходів, що мали
велике значення для караїмського народу. У зв'язку з
новим, дискримінаційним у відношенні до євреїв законодавством фашистської Німеччини, Дуван у вересні
1938 року здійснив поїздку до Берліна, де звернувся з
двома листами до міністра внутрішніх справ. У результаті його клопотання юридичне становище караїмів в
Німеччині до початку Другої світової війни було відрегульовано.
Семен Дуван помер 5 лютого 1957 року у Больє-сюрМер у Франції. Другу половину життя він мріяв повернутися на Батьківщину і не втрачав такої надії до самого
останнього подиху. У своєму заповіті, складеному у
червні 1950 року, Семен Дуван просив спадкоємців
за першої ж можливості перевезти до Євпаторії його
останки і поховати поруч із батьком.
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МАНДРІВКИ У ЧАСІ

ПОДОРОЖ СТОРІНКАМИ
ІСТОРІЇ ЄВПАТОРІЇ
КРИМСЬКІ МІСТА ПРИВАБЛЮЮТЬ ТУРИСТІВ СВОЄЮ ІСТОРІЄЮ. ДЕЯКІ З НИХ ВАРТО
ВІДВІДАТИ, ЩОБ ПОБАЧИТИ НЕПРИКРИТУ ВЕЛИЧ ПІВОСТРОВА, А ДЕЯКІ МІСТА ІСНУЮТЬ НІБИ
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАСОЛОДИТИСЯ СТАРОДАВНІМИ РЕЛІКВІЯМИ. ТОЖ МИ РОЗПОЧИНАЄМО
ПОДОРОЖ У ЧАСІ! ЦЬОГО РАЗУ ПУНКТОМ НАШОГО ПРИБУТТЯ СТАНЕ СТАРОВИННЕ МІСТО
ЄВПАТОРІЯ… ЩОБ МАТИ ПОВНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО КУРОРТНЕ ЖИТТЯ ЄВПАТОРІЇ, А ТАКОЖ ПРО
ТЕ, ЯКИЙ РИВОК ЦЕ МІСТО ЗРОБИЛО ЛИШЕ ЗА 50 РОКІВ, ВАРТО ЗАНУРИТИСЯ У ДВА РІЗНИХ
ПЕРІОДИ ЖИТТЯ МІСТА. ТОЖ ПРОПОНУЄМО ВАМ ДВІ ПУТІВКИ: ОДНУ – ДО КЕЗЛЄВУ ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ, ДРУГУ Ж ДО ЄВПАТОРІЇ РУБІЖУ ХХ СТОЛІТТЯ
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Отже, ХІХ століття... Євпаторія – заштатне
містечко губернії. Тоді важко було навіть уявити
знайомий нам усім образ сучасного курорту.
Немає нічого величного: «безводний рівнинний степ», – так відгукувалися про поселення
нечисленні гості. Туристи не знаходили тут
нічого, крім чудового морського берега. Міське
правління вкрай недбало ставилося до своїх
гостей. Тут немає ані місць для прогулянок, ані
будь-яких розваг.
Вузькі, маленькі вулички починалися аж від
галасливого морського порту. Знайти людину,
яка говорила б російською мовою було надто
проблематично. У цьому містечку жили переважно кримські татари. Окрім росіян, місто
населяли греки, караїми, євреї, вірмени тощо.
Отже, у Євпаторії панувало розмаїття народів.
Вивчали кримськотатарську мову усі – і росіяни, і греки, і євреї, і караїми. Кримськотатарська мова стала свого
роду міжнародною у цей період для Євпаторії. Саме тому місто мало назву «Кезлєв».

Де зупинитися?
ісцеві жителi переважно не мали
гідного житла. У приватному будинку
туристи часто отримували погано
мебльовану кімнатку, а часом і зовсім без меблів,
проте за високу ціну. Якщо ви приїхали відпочивати із родиною і не бажаєте залишитися без
їжі, то вам варто взяти з собою власний посуд.
У готелях вартість комфортного відпочинку суттєво вище. Тож вибір був би не великий.

М

Дозвілля
впаторія ХІХ століття аж ніяк не приваблювала мандрівників. Окрім великої і старої
татарської мечеті з мінаретами, які вже
обрушилися, і караїмської синагоги, ви не знайдете
тут жодних інших історичних пам’яток.
Там, де сьогодні стоїть пам'ятник морякам-десантникам, загиблим у 1942 році, колись проходила
вулиця з доброю назвою «Весела». На цій вулиці
розташовувалися різноманітні питні заклади. Саме

Є
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туди, між мечеттю і готелем «Бейлер», який не зберігся
до нашого часу, поспішали городяни і гості міста
вечорами, щоб випити склянку дешевого кримського
вина і насолодитися нехитрою розважальною програмою від заїжджих музикантів.
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РУБІЖ ХХ СТОЛІТТЯ...
Ця Євпаторія нагадала б вам вже знайомий образ
сучасного міста. Місцеві купальні вже вважаються кращими у Криму і порівнюються з канськими у Франції. На
відміну від Ялти, де розвивалася переважно індустрія відпочинку, освоєння Євпаторії мало оздоровчий характер.
Без сумніву, на початку століття Євпаторія посіла друге
місце після Ялти, серед кращих всеросійський курортів.
Уже у ХХ столітті Євпаторія мала один із найкращих
на Півдні Росії театрів, а також затишну бібліотеку, розкішний готель «Beau rivage», на першому поверсі якого
розміщувалися кафе-ресторан і кондитерська (сьогодні
пансіонат «Орбіта»). Головні вулиці замощені й прибрані — влітку їх щодня мили морською водою.

Курортний відпочинок

Сувеніри з відпустки
кщо вам подобається дарувати друзями
подарунки та сувеніри з відпустки, то ви
мали б безліч варіантів, бо Кезлв – місто
базарів та крамниць місцевих майстрів!
Для того, аби придбати «дрібничку на
пам’ять» туристи ходили на місцеві майданчики.
З євпаторійських майданів найбільший був той, де
пробурили артезіанський колодязь. Цей майдан
мав назву «Одун-базар» («Дров'яний ринок»), інші
менші майданчики, або ринкові місця, називалися
«Ашлик-базар» («Хлібний ринок»), «Каклик-базар»
(«Овочевий ринок»). У місті працювали невеликих
промислові заклади: 15 шкіряних, 12 повстяних,
5 миловарних і багато дрібних виробництв тощо.

Я

Д

о цього часу у місті була значна кількість казенних і приватних купалень, кілька готелів, пансіонів і мебльованих апартаментів. У Євпаторії
кордонів між готелями різних соціальних рівнів не існувало. Путівники називають такі головні готелі: «Бейлер»,
«Beau rivage», «Дюльбер», «Модерн», «Гранд-Готель»,
«Франція», «Росія» з вартістю номерів від 1 до 10 рублів.
Окрім фешенебельних готелів, у Євпаторії було безліч
скромних, але комфортних закладів, а також кімнат на
дачах і літних будиночках, кількість яких зростала дуже
швидко. Серед особливостей євпаторійського підходу
до освоєння курорту, варто віднести два спеціальних
лікувальних пляжу — «Санітас» і «Соляріум». Ці пляжі
були головними оздоровчими комплексами на березі
Чорного моря, забезпечені дерев'яними павільйонами,
що мали столові, альтанки, кабінети лікарів, гімнастичні
зали тощо.

Грязьові лікарні
ак, саме у цей період досягло розквіту «грязювання». У 1886 році лікарі С. І. Ходжаш і
С. П. Цеценовський взяли Мойнакське озеро в
оренду і через рік відкрили на його березі справжню
грязелікарню. Її будівля буда красива, зручна і містка.
Її побудували за проектом архітектора Бернардацці.
Купальня ділилася на дві половини – чоловічу і жіночу,
абсолютно ізольовані одна від одної. У закладі було
тридцять ванн. Заклад швидко набув популярності.
Вже у перший купальний сезон було видано дванадцять тисяч квитків (звісно, це не означає, що була така
ж кількість відвідувачів, як правило, одна людина купувала кілька квитків на день).

Т
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Покупки у Євпаторії
початку ХХ століття
а вулиці Дуванівській, поблизу гортеатра, завжди чекав на відвідувачів
велика винна, бакалійна, гастрономічна, тютюнова і посудна крамниця Ткаченка — з великим вибором цукерок, шоколаду,
вин, ковбаси, ікри тощо... А на вулиці Лазаревській (вулиця Революції) у магазині Панайотова
незмінно у продажу були натуральні кримські
вина Караджинських заводів (село Оленівка
Чорноморського району) П. В. Попова, камергера імператорського двору.
На вулиці Базарній (вулиця Матвєєва) розміщувався солідний склад фірми «Ф. Енни і
Ко». Там зберігалося пиво різних сортів, сидр,
лимонад, мінеральна вода Єсентуки № 20
тощо. При цьому, не втратили свої позиції
базари, де продовжували торгувати місцеві
майстри і дрібні промисловці.

Н

Прогулянки містом

У

цi роки Євпаторія переживала справжній
будівельний «бум». У 1899 році звели величний Свято-Миколаївський собор, у 1896 році —
будівлю чоловічої, а у 1902 році — жіночу гімназію. У
1896 році реставрується Ханська мечеть. У 1902 році
також відкривається Пушкінська народна аудиторія.
Крім того, активно забудовується чудовими садибами
дачний район, у східній частині формується нове місто
з регулярно розпланованими вулицями.
Уже до 1908 року електричними ліхтарями висвітлювалися порт, міська набережна, Морська, Лазаревська, Земська, Фонтанна, Олександрівська вулиці,
«Приморська санаторія», а влітку — естрада в міському сквері. Електрикою висвітлювали готелі, ресторани і деякі великі магазини. На карті Євпаторії
з'явився Шакаєвський сад.
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ЄВПАТОРІЯ – ДИВОВИЖНЕ МІСТО, ЩО ЗА
КОРОТКИЙ ЧАС ІЗ ЗАНЕДБАНОГО РЕГІОНУ
ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА РОЗКІШНИЙ, КВІТУЧИЙ
КУРОРТ. УЖЕ НАПРИКІНЦІ XIX СТОЛІТТЯ ТУТ
РОЗВЕРНУВСЯ ОЗДОРОВЧИЙ СЕКТОР КРИМУ
І ЗАХОПИВ ЛІДЕРСТВО У РОСІЇ. ЙМОВІРНО,
СЬОГОДНІ ЄВПАТОРІЯ ТАК САМО, ЯК І БАГАТО
РОКІВ ТОМУ, ХОВАЄТЬСЯ У ТІНІ «ГІГАНТІВ»
ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ, АЛЕ ВСЕ ТАКОЖ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ МІСТОМ З ОСОБЛИВИМ
ШАРМОМ. ТУТ ОСОБЛИВО ВІДЧУВАЄТЬСЯ
МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ КРИМУ!
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ГІСТЬ НОМЕРУ

Юрій Гоцанюк:

КРИМ ВІДКРИТИЙ І ГОТОВИЙ
КР
ДО ПРИЙОМУ ГОСТЕЙ
ЯК РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ФЦП СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРИМУ У 2022 РОЦІ?
ЩО ЧЕКАЄ НА АГРАРІЇВ ІЗ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КРИМУ? ЯКИМ БУДЕ КУРОРТНИЙ СЕЗОН
У КРИМУ В 2022 РОЦІ? ПРО ЦЕ ЧИТАЧАМ ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ»
РОЗПОВІВ ГОЛОВА РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЮРІЙ ГОЦАНЮК
Фото: прес-служба Ради міністрів Республіки Крим

Крим має чудові результати у реалізації
інфраструктурних проектів. Розкажіть, як реалізується ФЦП соціально-економічного розвитку Криму в 2022 році? Які напрями найбільш
успішні?
Державною програмою соціально-економічного розвитку Криму на 2022 рік передбачено
72,6 млрд. руб.
Питому вагу у загальному обсязі видатків становить будівництво, реконструкція та капітальКрим cьогоднi
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ний ремонт доріг. У 2022 році планується направити 38,2 млрд. руб.
У стадії реалізації перебуває низка важливих проектів. Це будівництво та реконструкція
автомобільної дороги Сімферополь—Євпаторія—
Мирний, капремонт дороги від кордону з Україною — Сімферополь — Алушта — Ялта. Триває
будівництво тракту водоподачі від скидів у Північно-Кримський канал до Феодосії і Керчі, приводять до ладу каналізаційні колектори у Сімферополі, Євпаторії тощо.
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У СТАДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПЕРЕБУВАЄ НИЗКА ВАЖЛИВИХ
ПРОЕКТІВ. ЦЕ БУДІВНИЦТВО
ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ
СІМФЕРОПОЛЬ-ЄВПАТОРІЯМИРНИЙ, КАПРЕМОНТ
ДОРОГИ ВІД КОРДОНУ З
УКРАЇНОЮ – СІМФЕРОПОЛЬ –
АЛУШТА – ЯЛТА. ТРИВАЄ
БУДІВНИЦТВО ТРАКТУ
ВОДОПОДАЧІ ВІД СКИДІВ
У ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ
КАНАЛ ДО ФЕОДОСІЇ І
КЕРЧІ, ПРИВОДЯТЬ ДО ЛАДУ
КАНАЛІЗАЦІЙНІ КОЛЕКТОРИ
У СІМФЕРОПОЛІ, ЄВПАТОРІЇ
ТОЩО

З початку 2022 року вже введено у експлуатацію 9 об'єктів. Це
водовід від Бештерек-Зуйського
водозабору
до
Сімферополя,
мережі водопостачання мкр. Челноковка у Феодосії, газопостачання у селищі Акрополіс тощо.
До кінця року планується
завершити 54 об'єкти, зокрема,
6 дошкільних освітніх установ у
Сімферопольському,
Джанкойському і Білогірському районах,
Феодосії, Бахчисараї. Додатково
буде обладнано 960 місць.
Також
будуть
введені
у
експлуатацію 2 об'єкти газопостачання у Нижньогірському та Білогірському районах, 16 об'єктів водопостачання та водовідведення,
4 об'єкти дорожнього господарства, 2 об'єкти берегоукріплення
на річках Альма і Кача.
У рамках заходів щодо забезпечення міжнаціональної єдності
планується завершити будівництво
4 багатоквартирних житлових
будинки, 4 об'єкти інженерних
мереж у мікрорайонах компактного проживання депортованих
громадян.
Деякі підприємці з Херсонської
області почали перереєстрацію
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своїх підприємств на території
Криму. Місцеві аграрії розраховують у цьому сезоні поставити свою
продукцію до Росії і до російського Криму. Як вплине поява
херсонських аграріїв на розвиток
сільського господарства та сільськогосподарського ринку регіону? Чи вдасться нашим регіонам
налагодити плідну співпрацю?
Плодоовочеву продукцію з
Херсона та Мелітополя сьогодні
можна зустріти практично у всіх
регіонах Криму.
На Сімферопольський оптовий ринок «Привоз» ця продукція
поставляється у великих обсягах — орієнтовно 200–250 тонн
щодня. Організовані централізовані поставки овочів і фруктів у
міста і муніципальні райони республіки для подальшої реалізації в об'єктах роздрібної торгівлі і,
зокрема, ярмарках.
Сьогодні частка привезеної з
Херсонської та Запорізької областей сільгосппродукції дуже значна,
але Крим, як і раніше, сільгосппродукцією забезпечують власні
фермери.
Поява якісної херсонської плодоовочевої продукції позитивно
впливає на ситуацію на споживчому ринку, дозволяє наситити
його у потрібних обсягах. Надалі
наповнення ринку і здорова конкуренція
дозволить
уникнути
необґрунтованого завищення цін
на сільгосппродукцію, зокрема, і
у курортний сезон, коли чисельність населення збільшується у
декілька разів і потреба в товарі
зростає.
Упевнений, економічні та культурні зв'язки між регіонами будуть
міцніти і розвиватися.
До 2030 року Крим планується
повністю газифікувати, на це
потрібно десятки мільярдів рублів.
Поділіться, скільки населених
Крим cьогоднi
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пунктів у Криму вже мають доступ
до блакитного палива і скільки
домоволодінь ще будуть газифікуватися?
Усього у Криму газифіковано
513 населених пунктів, 506 поки
ще залишаються без газу.
Цього року планується забезпечити
блакитним
паливом
14 населених пунктів Нижньогірського, Джанкойського, Роздольненського,
Першотравневого,
Сакського, Кіровського, Білогірського та Ленінського районів,
і тим самим довести рівень газифікації до 79,3%.
Обсяг фінансування на проектування і будівництво мереж газорозподілу на цей рік — 2,4 млрд
руб.
До 2023 року планується догазифікувати 510 населених пунктів,
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де вже прокладені газорозподільні мережі. Газ до меж ділянки
домоволодінь підводиться без
залучення коштів громадян. До
речі, це майже 78 тис. родин.
На догазифікацію населених
пунктів виділено майже 12 млрд
руб.
У
республіці
реалізується
Федеральна програма пільгового кредитування газифікації
домоволодінь під 5%. За дорученням глави Криму, Урядом Республіки Крим реалізується регіональна підтримка громадян за
ставкою 3% річних, до 200 тис.
руб., до 5 років.
До кінця 2024 року рівень
газифікації півострова планується довести до 82,1%. Упевнений, поетапно, крок за кроком ми
досягнемо поставлених цілей.

ЦЬОГО РОКУ ПЛАНУЄТЬСЯ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ
БЛАКИТНИМ ПАЛИВОМ
14 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
НИЖНЬОГІРСЬКОГО,
ДЖАНКОЙСЬКОГО,
РОЗДОЛЬНЕНСЬКОГО,
ПЕРШОТРАВНЕВОГО,
САКСЬКОГО, КІРОВСЬКОГО,
БІЛОГІРСЬКОГО ТА
ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНІВ,
І ТИМ САМИМ ДОВЕСТИ
РІВЕНЬ ГАЗИФІКАЦІЇ
ДО 79,3%
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СИТУАЦІЯ З ВІДПОЧИНКОМ
У КРИМУ НАШИХ ГРОМАДЯН
ПЕРЕБУВАЄ НА ПОСТІЙНОМУ
КОНТРОЛІ ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРЯДУ І ПРЕЗИДЕНТА РФ.
ТАК, ГЛАВА КРИМУ СЕРГІЙ
АКСЬОНОВ ПРОВОДИТЬ
РОБОТУ, СПРЯМОВАНУ
НА РОЗШИРЕННЯ УСІХ
МОЖЛИВИХ ЛОГІСТИЧНИХ
ВАРІАНТІВ ПРИЇЗДУ В КРИМ
НА ВІДПОЧИНОК
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Стартував курортний сезон2022, вже зараз він є дійсно унікальним через обмеження авіасполучення. Яким, на вашу думку,
буде для Криму курортний сезон
2022 року? Чи вжиті ініціативи
щодо поліпшення якості кримського сервісу цього сезону, щоби
залучити туристів?
Ситуація постійно змінюється і
змінюється накраще. Зараз тимчасове призупинення авіасполучення перерозподіляє турпотоки на користь автомобільного
та залізничного транспорту,
обсяги якого зросли вдвічі, а
потік автотуристів становить вже
70% від загального турпотоку до
Криму.
До нас їдуть на автомобілях
з усіх регіонів Росії. На дорогах можна побачити автомобілі з

Сахаліну, Владивостока, Мурманська тощо. Загалом, це жителі Південного й Центрального округів
Росії.
До речі, кількість туристів, які
відвідали Крим на травневі свята
з 29 квітня й до 10 травня включно,
склала понад 333 тис. осіб. Це
на 10% вище від рівня допандемійного 2019 року і трохи нижче
2021 — найрекорднішого з турпотоку.
Ситуація з відпочинком у Криму
наших громадян перебуває на
постійному контролі федерального уряду і Президента РФ. Так,
Глава Криму Сергій Аксьонов
проводить роботу, спрямовану на
розширення усіх можливих логістичних варіантів приїзду в Крим
на відпочинок. Це й розширення
залізничного сполучення, автоКрим cьогоднi
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бусного; опрацювання морського
сполучення і мультимодальних
перевезень. Всього у цьому сезоні
17 маршрутів у маршрутній мережі
поїздів «Таврія» проти 14 маршрутів сезону 2021 року. Потенціал
кримської залізниці дає змогу
забезпечити пасажиропотік.
Кримські готелі готові і чекають на туристів — підготували
низку спеціальних акцій і пропозицій для автомандрівників, знижують вартість відпочинку. Мандрівники з Росії, які вирушили
до Криму на своєму автомобілі,
можуть
загалом
розраховувати на комфорт і безпеку свого
перебування у регіоні. Це і траса
Таврида, і сучасні розв'язки, безкоштовні паркування у засобах
розміщення, збільшені паркувальні простори в туристичних
містах.
За опитуваннями ВЦВГД наш
регіон посідає перше місце, куди
б хотіли поїхати наші громадяни у
відпустку. А для успішного сезону
в Криму є усі можливості — на
наших гостей чекає спокійний,
комфортний відпочинок, тепле

море, смачна їжа, різноманітні
розваги тощо.
Крим відкритий і готовий до
прийому гостей!
Щоби ви побажали читачам
журналу?
Любі друзі, ми живемо у період
глобальних змін, масштабних історичних подій. Зараз необхідна
моральна опора. Ми знаходимо її
у нашій родині, культурі, духовних

ПОТЕНЦІАЛ КРИМСЬКОЇ
ЗАЛІЗНИЦІ ДАЄ
ЗМОГУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ПАСАЖИРОПОТІК.
КРИМСЬКІ ГОТЕЛІ ГОТОВІ
І ЧЕКАЮТЬ НА ТУРИСТІВ.
МАНДРІВНИКИ З РОСІЇ,
ЯКІ ВИРУШИЛИ ДО КРИМУ
НА СВОЄМУ АВТОМОБІЛІ,
МОЖУТЬ ЗАГАЛОМ
РОЗРАХОВУВАТИ НА
КОМФОРТ І БЕЗПЕКУ.
ЦЕ І ТРАСА ТАВРИДА,
І СУЧАСНІ РОЗВ'ЯЗКИ,
БЕЗКОШТОВНІ ПАРКУВАННЯ
У ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ
цінностях і орієнтирах, які не дають
збитися з правильного шляху.
Ніколи не втрачайте цю нитку, підтримуйте спадкоємність поколінь.
Бажаю читачам журналу здоров'я, благополуччя, професійного
та особистого розвитку, усього
найкращого. А редакції журналу —
популярності, цікавих і корисних
статей, успіху!
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КРИМ
майбутнього
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Перший СПА-комплекс на термальних водах

У Північному Криму – Джанкойському районі – вперше створять сучасний банно-оздоровчий спа-комплекс на термальних джерелах. Він отримає назву «Новий Баден». Відпочити там зможуть і дорослі, і діти.
Очікується, що створення комплексу сприятиме розвитку сільського туризму та оздоровленню людей.
На території «Нового Бадена» планується побудувати сауну, лазню, солярії, басейни з різною температурою води, сольовим складом водоспадного типу. Також проект передбачає світломузичний басейн
у гроті, спортивні та фітнес-зони, теплиці і виноградники, переробні цехи, еко-кафе, козаче подвір'я,
музей, зоопарк тощо.

Термін реалізації проекту – 3 роки.
Обсяг інвестицій – 250 млн рублів.
Комплекс розрахований одночасно на 1,5 тис. осіб.
Меморандум про взаємодію підписаний з агрофірмою «Солекс».

Санаторно-курортний гранд-комплекс
Комплекс Grand Kerch Resort & Spa планується побудувати у Керчі. Він буде спеціалізуватися на
сімейному відпочинку, працювати цілий рік і за системою «все включено». Передбачається, що об'єкт
буде розрахований на 230 номерів. Разом з тим буде створена супутня інфраструктура, зокрема,
ресторани і спа-центр.

Термін реалізації проекту – 10 років.
Обсяг інвестицій – 770 млн рублів.
Проект передбачає створення 39 робочих місць.
Угода укладена Адміністрацією Керчі, а також Радміном Республіки Крим.

Крим cьогоднi
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Найдовша Набережна
У Євпаторії в рамках інвестпроекту будівництва туристичного
тур
комплексу «Золоті піски
Росії» заплановано побудувати комплексний розвиток
роз
західного узбережжя для відпочинку та оздоровлення гостей і жителів
жит
Криму, а також створення сприятливих умов для
інвесторів. Зокрема,
Зокрема планується будівництво найдовшої набережної – її довжина складатиме 11,3
11 3 км.
На першому етапі передбачається створення упорядкованої пішохідної набережної у 5 км з виділеними доріжками на вул. Сімферопольській (велодоріжки, бігові доріжки,
електрокари). У рамках цієї роботи запланована реконструкція ділянки автодороги,
будівництво паркування, благоустрій та озеленення громадських територій тощо. На
другому етапі планується вивільнити територію для створення якісної рекреаційної інфраструктури, благоустрій пляжів і відновлення меморіальної зони – пам'ятника морякам-десантникам, зі створенням зони музею.
Термін реалізації проекту – 10 років.
Інвестиційний потенціал території – 500 га для розвитку.
Обсяг інвестицій – 59,3 млрд рублів.
Проект передбачає створення 1,5 тис. робочих місць.
Очікується залучення додаткового потоку туристів — від 500 тис. осіб щорічно
(з моменту реалізації проекту).
Меморандум про взаємодію підписала віце-прем'єр Криму — міністр фінансів Республіки Крим Ірина Ківіко.

Іринa Ківіко
26
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Проект затверджений постановою Радміну Криму у
2016 році у рамках Державної програми розвитку курортів і туризму. Республіканська програма «Золоті піски Росії»
сформульована у комплексний і об'ємний проект розвитку
міста, потужний інструмент для сфери рекреації заходу
Криму.

Західний Крим завдяки успішній
інвестиційній політиці республіки стає
все більш привабливим регіоном. Новий
інвестпроект сприятиме розвитку економіки
міського округу Євпаторія, зокрема,
формуючи коло себе нові проекти
в суміжних з туризмом галузях, дозволивши
перерозподілити турпотік
міністр курортів і туризму Республіки Крим

Вади Волченко

Великий шовковий шлях
Передбачається, що туристичний маршрут з такою назвою об'єднає міста Кримського півострова, Краснодарського
краю і Вірменії. Його створення обговорювали під час ПМЕФ
представники делегації Республіки Крим і Краснодарського
краю.

віце-прем'єр Республіки Крим, глава Мінфіну Ірина Ківіко
Заступник губернатора Краснодарського краю Олександр
Руппель підтримав таку ідею. Він також запропонував розробити спільні міжрегіональні туристичні маршрути, зокрема, з
використанням штучного інтелекту на основі переваг і побажань туриста.
До речі, Крим вже став частиною декількох міжрегіональних
туристичних маршрутів. Серед них – «Золоте кільце Боспорського царства» і «Імператорський маршрут».
Крим cьогоднi
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Кри в об ’єктиві
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Фото прес-служби Міністерства сільського
господарства Республіки Крим
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КРИМСЬКИМИ СТЕЖКАМИ
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СОНЯЧНИЙ ПІВОСТРІВ ГОТОВИЙ ПОДАРУВАТИ
СВОЇМ ГОСТЯМ НЕ ЛИШЕ ТЕПЛО І ЧУДОВІ ПЛЯЖІ,
АЛЕ І ПРОГУЛЯНКИ КВІТУЧИМИ САДАМИ, РОЗКІШ
ПАЛАЦІВ, ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ. У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ МУЗЕЇВ, НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
І ВІК. ПЕРЕРАХУВАТИ УСІ МИ, ЗВІСНО Ж, НЕ ЗМОЖЕМО,
АЛЕ ПРОПОНУЄМО НАШИМ ЧИТАЧАМ ДЕКІЛЬКА
МУЗЕЇВ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВО ВАРТО ВІДВІДАТИ, ЯКЩО
ВИ ЗАПЛАНУВАЛИ ПОДОРОЖ ДО КРИМУ
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«Алея вождів» — саме так називають підводний музей у
Чорному морі поруч із мисом Тарханкут. Понад 60 бюстів, статуй і пам’ятників причаїлися на морському дні в очікуванні туристів. Експонати стоять на глибині від 12 до 19 метрів. Щоби
краще їх розглянути, доведеться одягатися в гідрокостюм,
озброїтися аквалангом і зануритися в морську безодню.
У першій «залі» представлені активні теоретики, послідовники і вожді соціалістичної революції 1917 року. Серед них
Клим Ворошилов, Фелікс Дзержинський, Карл Маркс, Йосип
Сталін і, звісно ж, сам Володимир Ленін. Є і друга «зала», яка
присвячена класикам мистецтва та літератури, видатним
особистостям і відомим світовим пам’яткам.
Цікаво, що перші «експонати» з’явилися тут завдяки громадському ентузіасту Володимиру Боруменському. Ідея топити пам’ятники виникла після того, як в Україні на початку ХХ
століття почали продавати їх на металобрухт. Активіст таким
чином «ховав» історичну спадщину.

Музей історії виноробства розміщується в стінах колишнього
особняка князя Голіцина. Він знайомить відвідувачів з історією
становлення виробництва кримських шампанських вин. Князь
Голіцин заснував завод у 1878 році, і під його керівництвом підприємство пережило період розквіту. З ім’ям Голіцина пов’язані
головні визначні пам’ятки селища, зокрема, і відома стежка Голіцина й завод шампанського «Новий Світ».
Сьогодні це одне з найпопулярніших місць серед туристів на
всьому
півострові. Відвідування музею входить у багато екскурв
сійних
програм. Цікаво, що будинок князя зберігся практично в
сі
ідеальному стані. А його улюблена веранда — у первозданному
іде
вигляді.
У підвалі маєтку, де розташувалися зали музею, витривиг
маний стиль ХІХ століття. Вечорами тут проводять дегустації під
мани
чарівні
чарів звуки живої музики.
Крим cьогоднi
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Влітку 1880 року в Криму з’явилася перша публічна Художня галерея імені Івана Костянтиновича Айвазовського. Того
часу вона була третьою серед загальнодоступних культурних
місць у Росії після Ермітажу й Рум’янцевського музею. Будинок був спроектований особисто художником. Експозиція
розміщувалася в невеликому залі прибудови. Після його смерті
будівля перейшла на утримання міста. Сьогодні музей є однією
з головних визначних пам’яток Феодосії. На його базі працює
науковий центр.
Музей Айвазовського у Феодосії обов’язковий для відвідування, навіть якщо ви бачили деякі картини на масштабних
виставках. Адже полотна мариніста були написані саме тут —
у рідному місті та виставлені у власному будинку художника.
Тут усе дихає романтикою й морем, якому він не втомлювався
зізнаватися в коханні.
Налаштуйтеся на ліричний лад і насолоджуйтесь мистецтвом! Ви знали, що Іван Костянтинович був неймовірно плідним митцем? Він створив понад 6000 картин. Лише у колекції
Феодосійської галереї ви можете відразу ознайомитися з 416
з них.

У цокольному поверсі храму Св. Миколая Мирлікійського
розташований Музей катастроф на водах. Художньо-образне
оформлення інтер’єру музею викликає у глядача почуття
присутності на палубі затонулого корабля. Музей дуже молодий
за мірками багатющої історії Кримського півострова. Робота
музею почалася у 2009 році.
У 17 залах зібрано понад 500 експонатів, присвячених
катастрофам і пригодам на морі. Так, докладно розповідається
про катастрофу «Титаніка», порома «Естонія» й підводного човна
«Курс». Тут можна побачити особисті речі моряків, рятувальні
круги, водолазні костюми, уламки справжніх затонулих суден.
Відмінна акустика дає змогу відвідувачам повністю зануритися
в історію найбільших катастроф. Кожен зал присвячений різним
морським трагедіям.
Зовні також є оглядовий майданчик. Його можна відвідати
окремо від самого музею. Він виконаний у вигляді палуби
парусного корабля. Тут встановлений справжній штурвал і це
місце дуже подобається дітям.

Балаклавський підземний музейний комплекс — це
сучасний музей нового покоління. Його місце розташування досить специфічне — в 17 кілометрах від Севастополя, у підземеллях гори Таврос, на території колишнього підземного заводу. У минулому підземний комплекс
виконував функцію з укриття підводних човнів від нанесення ядерного удару та їх ремонту. Являв собою
мережу вельми секретних військових об’єктів періоду
«холодної війни».
Площа споруди — понад 5000 квадратних метрів.
Включає підземну частину заводу, морський причал,
кілька будівель і арсенал. До огляду доступна транспортна потерна, сухий і підземний док завдовжки 505
метрів і арсенал, у приміщенні, якого зберігалися бойові
частини ракет. У відвідувачів є можливість оцінити вражаючі масштаби цього місця. Тут діють 2 екскурсійних
маршрути. Оскільки бункер розташовується у гірській
скелі, у залах досить прохолодно. Тому візьміть із собою
на екскурсію теплий одяг.

У КРИМУ ПОНАД ТРИСТА МУЗЕЇВ. ВОНИ ОХОПЛЮЮТЬ ЗДЕБІЛЬШОГО КУЛЬТУРНУ ГАЛУЗЬ, СТВОРЮЮТЬ
ПОВНУ КАРТИНУ МИНУЛОГО Й СЬОГОДЕННЯ ПІВОСТРОВА. РОБОТУ ДЕЯКИХ МУЗЕЇВ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДЕРЖАВА, РЕШТА — ПРИВАТНІ. КОЖЕН МУЗЕЙ УНІКАЛЬНИЙ ЗА СВОЄЮ АТМОСФЕРОЮ. МОЖНА ВПЕВНЕНО
СТВЕРДЖУВАТИ, ЩО Й САМ КРИМ — ВЕЛИКИЙ МУЗЕЙ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ Й КОЖЕН ЙОГО КУТОЧОК
ЗБЕРІГАЄ ТАЄМНИЦІ. НЕ ВІРИТЕ? ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ САМІ!

НАШІ ПРОЕКТИ

«ЄДНІСТЬ У ЗЛАГОДІ»:
II МОЛОДІЖНИЙ МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ
ПАТРІОТИЧНИЙ ФОРУМ «РОСІЯ – ЦЕ МИ»

З 22 й до 24 квітня 2022 року Регіональна громадська організація «Українська громада
Криму» спільно з Державним комітетом молодіжної політики Республіки Крим
провела II Молодіжний міжнаціональний патріотичний форум «Росія – це ми»
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Форум
гостинно
прийняв
понад 200 студентів провідних
ВНЗ Республіки Крим у віці від 18
до 35 років, представників регіональних установ і громадських
організацій, які взяли участь у
якості спікерів, а також делегатів
із Республіки Білорусь. II Молодіжний міжнаціональний патріотичний
форум «Росія – це ми» — діалог
студентів, магістрантів, аспірантів
та Кримської молоді, загалом, що
надає можливість обговорити
найбільш актуальні соціальні та
політичні питання. Головною метою
проведення II Молодіжного міжнаціонального патріотичного форуму
«Росія – це ми» є формування
нової політичної патріотичної еліти
Криму й Росії.
Церемонія відкриття форуму
почалася з вітального слова глави
Республіки Крим Сергія Валерійовича Аксьонова, яке зачитала
радник глави Республіки Крим,
головний організатор II Молодіжного міжнаціонального патріотичного форуму «Росія — це ми»,
голова РГО «Українська громада
Криму» Анастасія Гридчина. Також
привітали учасників форуму депутат Державної Ради Республіки
Крим, голова Комітету Державної
Ради Республіки Крим з народної дипломатії та міжнаціональних
відносин Юрій Гемпель, голова
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Державного комітету у справах
міжнаціональних відносин Республіки Крим Айдер Тіппа. З вітальним
словом виступив голова Державного комітету молодіжної політики
Республіки Крим Сергій Селімов. Крім цього, для учасників II
Молодіжного
міжнаціонального
патріотичного форуму «Росія —
це ми» прозвучали привітання й
настанови від першого заступника
Постійного представника Росії при
ООН Дмитра Полянського.
Робота форуму почалася з
обговорення актуальних проблем
сучасності в рамках презентації
соціально-проектної
діяльності

провідних ВНЗ Криму. Упродовж
І-го дня роботи форуму учасники
набули нового досвіду та корисних
знань завдяки різноманітним інтерактивним заходам, серед яких
особливо запам'яталися учасникам патріотичні ігри, квести,
а також спеціально розроблена
екскурсійна програма. Також для
студентів був організований ІІ-х
годинний кінопоказ, який став для
них інструментом зміцнення ідей
міжнаціональної єдності та злагоди у Російській Федерації.
II Молодіжний міжнаціональний патріотичний форум «Росія —
це ми» тривав протягом II-х днів.
У другий день в ході відкритої
дискусії особливу увагу було приділене вивченню сучасних трендів
в області російського патріотизму і
стратегії патріотичного виховання.
Другий день форуму розпочався з
пленарного засідання «Єдність у
злагоді»: консолідація молодіжної
спільноти для внутрішньополітичного
та
зовнішньополітичного
розвитку Росії», під час якого всі
учасники форуму змогли поставити запитання та дізнатися компетентну думку на тему розвитку
країни у провідних експертів у
цій галузі. Після завершення пленарного засідання на полях II
Молодіжного
міжнаціонального
патріотичного форуму «Росія —
це ми» розгорнулася масштабна
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освітня робота. Учасники розділилися за інтересами та обрали відповідний дискусійний майданчик.
Основна дискусія розгорнеться
на базі IV-х майданчиків: «Молодь
Росії — покоління переможців»:
концептуальні основи російського
патріотизму і стратегія патріотичного виховання підростаючого покоління; «Молодіжні медіа»:
журналістика в епоху глобальної
трансформації медіа технологій,
соціальні мережі як інформаційний ресурс; «Політичний порядок
денний в сучасній Росії»: фактори
впливу; «Ми — майбутнє країни»:
фактори протидії екстремізму і
тероризму, підтримання міжнаціонального миру і злагоди в Росії.
Залучення молоді до реалізації
державної політики, до участі в

НАШЕ СУСПІЛЬСТВО БАГАТОНАЦІОНАЛЬНЕ,
ТОМУ ПОТРІБНО ПРОВОДИТИ ТАКІ ЗАХОДИ,
ЯК МОЛОДІЖНИЙ МІЖНАЦІОНАЛЬНІЙ ФОРУМ
«РОСІЯ – ЦЕ МИ» ДЛЯ ТОГО, ЩОБ НАША МОЛОДЬ
МАЛА ЗМОГУ СПІЛКУВАТИСЯ І РОЗУМІТИ ОДИН
ОДНОГО НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЕТНОС. ЯКЩО
НАШІ ДІТИ ДІЗНАЮТЬСЯ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ
ПІВОСТРОВА ТА НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ, БУДУТЬ
МАТИ ЗМОГУ ЗАДАТИ СВОЇ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТАМ
ТА ОБМІНЮВАТИСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЦЕ ДАСТЬ
ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ В МАЙБУТНЬОМУ
Голова Державного комітету у справах міжнаціональних відносин
РК Айдер Тіппа

ВАЖЛИВО ЗАУВАЖИТИ, ЩО УЧАСНИКИ ВИСЛОВИЛИ
БАЖАННЯ ПРОВОДИТИ ФОРУМ ЩОРІЧНО ДЛЯ ТОГО,
АБИ ЗУСТРІЧАТИСЯ ЗНОВУ І ДАВАТИ МОЖЛИВІСТЬ
ДЛЯ ДІАЛОГУ ТА ОБГОВОРЕННЯ НОВИХ ІДЕЙ
І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЛЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
З КРИМУ І ВСЬОГО СВІТУ. МИ ВПЕВНЕНІ,
ЩО СПРАВЖНЯ ДОРОСЛА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
УЧАСНИКІВ ФОРУМУ ЩЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ
Голова РГО «Українська громада Криму»
Анастасія Гридчина
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молодіжних подіях регіонального
та російського рівня, розвиток
молодіжних ініціатив, обмін досвідом, а також консолідація молодіжної спільноти Республіки Крим для
внутрішньополітичного та зовнішньополітичного розвитку Росії,
зміцнення міжнародних зв'язків –
основні завдання, які поставили
перед собою організатори форуму.
Також варто зауважити, що
учасники II Молодіжного міжнаціонального патріотичного форуму
«Росія – це ми» у виконанні головного
організатора Анастасії Гридчиної
презентували «Молодіжне звернення Форуму на підтримку Президента
Російської
Федерації
Володимира
Володимировича
Путіна і збройний Сил Російської
Федерації», сформульоване на
основі пропозицій, що надійшли
від молоді та експертів форуму.
Організатори повідомили учасникам, що за підсумками форуму це
звернення буде також представлено російському і міжнародному
співтовариству.
У заключний день форуму учасники відвідали концерт, з нагоди
завершення форуму, фінальним
акордом якого стала пісня «Донбас за нами» у виконанні кримської
співачки Анни Азарової. На урочистому закритті Форуму учасники
підбили підсумки та поділилися
емоціями один з одним.
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«Жива» дніпровська вода

ПІД ГОСТРИМ КУТОМ

Історія блокади і звільнення
Північно-Кримського каналу
КРИМ – ОДИН З НАЙБІЛЬШ СОНЯЧНИХ РЕГІОНІВ РОСІЇ. ВРАХОВУЮЧИ ВІДСУТНІСТЬ
ВЕЛИКИХ ЗАПАСІВ ПРІСНОЇ ВОДИ НА ПІВОСТРОВІ, ЖАРКИЙ КЛІМАТ ЧАСТО СТАЄ
ПРИЧИНОЮ ПОСУХ.
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИХ КАНАЛ – ОДИН З ОБ'ЄКТІВ ТАК ЗВАНОГО ВСЕСОЮЗНОГО
БУДІВНИЦТВА, БУВ ПОБУДОВАНИЙ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ ПОСУШЛИВИХ ПІВДЕННИХ
РЕГІОНІВ, ЧАСТИНИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА КРИМУ. СКЛАДНА ГІДРОТЕХНІЧНА
СПОРУДА ПРОТЯЖНІСТЮ ПОНАД 400 КІЛОМЕТРІВ. ДЛЯ ПІВОСТРОВА ЦЕ БУЛА
ВЗАГАЛІ ГОЛОВНА ВОДНА АРТЕРІЯ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУВАЛА НА 85% ПОТРЕБИ
ПІВОСТРОВА У ПРІСНІЙ ВОДІ
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ПОШУКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Першим вирішити проблему водопостачання Криму спробував у 1846 році директор Нікітського ботанічного саду Християн
Стевен. Саме він запропонував відведення
вод Дніпра в Північний Крим. Стевен представив свій проект Міністерству державного
майна, але його відхилили. Насамперед,
сума в 40 мільйонів рублів була неймовірною. Крім того, проект не давав відповідь на
питання: як змусити воду текти вгору? Адже
Північний Крим знаходиться на десятки
метрів вище русла Дніпра.
Наступні ідеї про те, як «напоїти» Крим,
були вже трішки скромнішими. Проводилися
ревізії всіх можливих джерел: пропонувалося берегти існуючі, відновлювати і розчищати втрачені джерела. Завдяки професору Миколі Головкінському, прихильнику
будівництва артезіанських колодязів, у степовому Криму розширювалися зрошувані
площі. Час минав, але проблема не зникала.

10 РОКІВ ПІДГОТОВКИ
Нарешті ідея стала формуватися більш
чітко, були поставлені конкретні завдання.
Так, 21 вересня 1950 року газета «Правда»
опублікувала постанову Ради Міністрів
СРСР «Про будівництво Каховської ГЕС
на річці Дніпро Південно-Українського
каналу, Північно-Кримського каналу і
про зрошення земель південних районів
України і північних районів Криму». Це було
рішення, якого півострів чекав понад 100
років.
10 років тривали дослідницькі та проектно-вишукувальні роботи. У лютому 1961
року пленум Кримського обкому Компартії
України, не маючи можливості побудувати
канал силами місцевих жителів, оголосив
будівництво Північно-Кримського каналу
«всенародним будівництвом».

10 РОКІВ ТРИВАЛИ ДОСЛІДНИЦЬКІ
ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ
РОБОТИ. У ЛЮТОМУ 1961 РОКУ
ПЛЕНУМ КРИМСЬКОГО ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, НЕ МАЮЧИ
МОЖЛИВОСТІ ПОБУДУВАТИ КАНАЛ
СИЛАМИ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ,
ОГОЛОСИВ БУДІВНИЦТВО
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ
«ВСЕНАРОДНИМ БУДІВНИЦТВОМ»

«ТРЕТІЙ ШТУРМ ПЕРЕКОПУ»
З усіх кінців СРСР до Криму прибуло
понад 10 тисяч будівельників. Устаткування для Північно-Кримського каналу
приходило з Архангельська, Біробіджана,
Таліна, НДР, Болгарії, Югославії, Чехословаччини.
Розмах будівництва був настільки великим, а кінцевий результат настільки важливим, що у народі зведення Північно-КримКрим cьогоднi
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ського каналу стали звати «третім штурмом
Перекопу» за аналогією з військовими
перемогами Врангеля і Толбухіна.
О 13.45 годин 17 жовтня 1963 року потужним вибухом були ліквідовані перемички,
що стримують дніпровську воду. Дорогоцінний водний ресурс ринув до Криму.
Північно-Кримський зрошувальний канал —
це унікальне за масштабами і складностю
гідротехнічна споруда зі складною системою каналів і насосних станцій, що піднімають воду на висоту до ста метрів. ПівнічноКримський канал — найдовшою штучною
ріка у Європі. Його довжина від Каховки до
Керчі — 402 км.

ВОДНА БЛОКАДА КРИМУ І ГЕНОЦИД
КРИМЧАН З БОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ
Навесні 2014 року, коли кримчани в ході
референдуму висловилися за повернення
півострова до складу Росії, Київ канал перекрив. Півострів у прямому сенсі опинився
на межі гуманітарної катастрофи, інакше
як геноцидом акт сусідньої держави тут не
називали.

Ігор Конашенков,

офіційний представник
Міністерства оборони РФ:

«УСІ ПОСТАВЛЕНІ ПЕРЕД
УГРУПОВАННЯМИ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ РФ НА
ДЕНЬ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНІ
УСПІШНО. СПІЛЬНИМ
ВИКОРИСТАННЯМ РЕЙДОВИХ
ЗАГОНІВ І ПОВІТРЯНОГО
ДЕСАНТУ НА КРИМСЬКОМУ
НАПРЯМКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНО
ВИХІД РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК
ДО МІСТА ХЕРСОН. ЦЕ
ДОЗВОЛИЛО РОЗБЛОКУВАТИ
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКИЙ КАНАЛ І
ВІДНОВИТИ ПОДАЧУ ВОДИ
НА ПІВОСТРІВ КРИМ»
40
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готували протягом останніх років. У результаті деструктивних дій Києва було завдано
колосальної шкоди всьому сільському господарству півострова. Сума перевищила 150
мільярдів рублів.
Тепер відновлення подачі дніпровської
води дає великі можливості для кримських
аграріїв. Значні перспективи відкриваються
в галузі рисівництва. Розвиток отримає і тваринництво, яке буде забезпечено кормами.
І як наслідок — збільшення обсягів молока
і м'яса. Вплине це на врожайність овочів
і фруктів.
«Жива» дніпровська вода, за прогнозами,
здатна збільшити врожайність вдвічі. До того
ж, аграрії зможуть, як і у попередні роки, сіяти
весь спектр вологозалежних культур.
На кордоні з Кримом у квітні 2014 року
були зведені дамби. Від злочинних дій Києва
постраждали не лише кримчани, а й сотні
українських фермерів. У Херсонській області
стало просто нічим зрошувати землі, але
навіть це не змусило Київ одуматися.
Серед тих, хто був причетний до організації водної блокади півострова, колишні
депутати Верховної Ради Андрій Сенченко і
Рефат Чубаров, які втекли з Криму до України.
Серед винних слід вважати і колишнього
президента України Петра Порошенка.
Росія не могла залишити своїх громадян у
біді. На півострові у найкоротші терміни, під
контролем Володимира Путіна, були побудовані водозабори, які дозволили півострову
пройти посушливий період з певними обмеженнями, але без істотних проблем.

ПОВЕРНЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДИ
ЗАВДЯКИ ПРОВЕДЕННЮ СВО В УКРАЇНІ
У перші години проведення спеціальної
військової операції в Україні гідротехнічні
споруди Каховки були розблоковані.
Вода з Дніпра ще не наповнила канал,
бо для цього потрібен час. Після 8 років бездіяльності усі інженерні вузли і насосні станції
необхідно уважно обстежити фахівцям. Але,
за словами Глави Криму, ця проблема вже
вирішена.
На першому етапі, за словами кримських фахівців, втрати води в каналі сягатимуть
40%. Але вони були і до 2014 року, бо не те, що
у розвиток, а навіть у підтримку інфраструктури Київ не вкладав ані копійчини.
Наприкінці лютого влада півострова планує звернутися з позовом до України. Його
Крим cьогоднi
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Глава Республіки Крим
Сергій Аксьонов про деблокаду
Північно-Кримського каналу

«...ВОДУ В КАНАЛ ПРИЙНЯТИ МИ
МОЖЕМО, ТЕХНІЧНО МИ ГОТОВІ,
НАСОСНІ СТАНЦІЇ ГОТОВІ,
НАШІ УСІ СЛУЖБИ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У РЕЖИМІ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ.
ПІСЛЯ ОГЛЯДУ, ЦЕ НЕ ДАМБА, ЦЕ
БАРИКАДА БУЛА СКЛАДЕНА, ТРОХИ
ВИЩЕ КРАСНОПЕРИКОПСЬКА
І НА САМОМУ КАХОВСЬКОМУ
ГІДРОВУЗЛІ, ВІДПОВІДНО, ПОТРІБНО
ВЖИТИ ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ»
41

РОЗВІНЧУВАННЯ МІФІВ

ТЕЛЕФОННИЙ ТЕРОРИЗМ, ШАХРАЙСТВО З БАНКІВСЬКИМИ КАРТАМИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ВКИДИ, МАСОВІ ДУБЛІ
КОМЕНТАРІВ ПІД ПОПУЛЯРНИМИ ПОСТАМИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. «ФАБРИКИ БОТІВ» І ЦІЛІ КАМПАНІЇ,
ЩО ПРОВОКУЮТЬ СТРАХ І ПАНІКУ. МИ ВЖЕ ЗНАЄМО, ЯК ПРАЦЮЄ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ ЗСУ.
ОДНАК, ІСТОРІЯ АБСУРДНИХ МІФІВ, ЯКІ НАВ'ЯЗУВАЛИ УКРАЇНЦЯМ, ПОЧИНАЄТЬСЯ ЩЕ З КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ
ХХ СТОЛІТТЯ. УЖЕ ТОДІ СПІВРОБІТНИКИ ІНОЗЕМНИХ СПЕЦСЛУЖБ СТАЛИ ПРАЦЮВАТИ НАД ПЛАНАМИ РОЗКОЛУ
РОСІЙСЬКОЇ, СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ
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«УКРАЇНА – ПРЯМА СПАДКОЄМИЦЯ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ»
ВИКРИТТЯ:
Держави під назвою «Київська Русь» насправді
ніколи не існувало. Сам термін почали використовувати
історики у XIX столітті для позначення періоду існування
Давньоруської держави (Русі) у той період, коли його
столиця перебувала в Києві.
Перший центр державності Русі був, до речі, на
території сучасної Росії — у Новгороді. І після Києва він
перемістився на територію сучасної Росії — у Володимир – а потім до Москви. Називалася тоді держава
просто Русь, до якої входили території сучасної Білорусії, України та значної частини європейської Росії.
Антропологи вказують на те, що з часом нащадки
цього ядра якраз і переселилися на береги сучасної
Оки. У XIII–XIV століттях на територію сучасної Росії
повністю перемістився політичний і духовний центр Русі
(переїхав навіть митрополит). Саме Москва стала єдиним «стовпом» династії Рюриковичів.

У підсумку, Русь — це «загальна колиска» для тих,
кого сьогодні називають росіянами, українцями і
білорусами. Але політичним і духовним наступником Києва часів Володимира стала саме Москва.
А претензії сучасної України на одноосібну спадщину Русі просто смішні.

«ЗАПОРІЗЬКІ КОЗАКИ
ВВАЖАЛИ СЕБЕ УКРАЇНЦЯМИ»
ВИКРИТТЯ:
Те, що стало «стрижнем» української історії в її
сучасному розумінні – фейк. Запорожці у жодному
документі (ані у «грамотах», ані у відомих «березневих статтях») не називали себе українцями!
Більш того, зрідка пов’язували себе з малоросами.
Козаки себе крім «запорожцями» могли назвати
«православними» людьми. Міф про запорожців як
про українців є «політичним продуктом» маніпуляцій XIX – початку ХХ століття.

Крим cьогоднi
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«У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР
ВІДБУВАЛАСЯ РУСИФІКАЦІЯ, СПРЯМОВАНА
НА ЗМІЦНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОПОЛІТИЧНОЇ ПЕРЕВАГИ В УКРАЇНІ»
ВИКРИТТЯ:
Говорити про українську мову в XIX столітті — не зовсім
коректно. Говорячи про «утиски», русофоби люблять вказувати на такі документи, як Емський указ і Валуєвський циркуляр. Ось тільки «українська мова» у цих документах не
фігурує. Йдеться там лише про малоросійську «говірку», що
характеризується, як зіпсований полонізмами діалект російської мови.
Пантелеймон Куліш, який вважається одним з перших
творців української граматики «кулішівки», був обурений
спробами використовувати його напрацювання для просвіти дітей з простого народу для політичних цілей.
За часів СРСР щодо української мови більшовики знову
пішли шляхом найменшого опору, спробувавши зробити його фактично одним з механізмів створення української радянської політичної спільності. З цією метою в
1920-ті — 1930-ті роки в УРСР проводилася політика фактично насильницької українізації.
Навіть після відходу від неї, українська мова вивчалася у більшості освітніх установ, видавався величезний
масив літератури, знімалися фільми і ставилися вистави.
Державна підтримка української мови за часів СРСР була
значно глибшою, ніж навіть у сучасній Україні.

Вам відомо, що правопис, прозваний у нас в Галичині
«кулішівкою», винайдений мною в той час, коли всі
в Росії були зайняті поширенням грамотності
в простому народі. З метою полегшити науку грамоти
для людей, яким ніколи довго вчитися, я придумав
спрощений правопис. Але з нього тепер роблять
політичне знамено. Полякам приємно, що не всі
росіяни пишуть однаково по-російськи; вони останнім
часом особливо прийнялися хвалити мою вигадку. Бачачі
це «знаменом» у ворожих руках я перший на нього вдарю і відрікуся від
свого правопису в ім'я російської єдності.
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«ПІВДЕННИЙ СХІД СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ – ЦЕ «СПОКОНВІЧНО
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ»

були здебільшого окуповані німецькими та румунськими
військами.
Після звільнення цих земель від окупантів, місцевий
партактив хотів повернути республіки, але цьому чинила
опір Москва, яка вирішила за рахунок приєднання російських територій вирівняти загальну політичну ситуацію в
УРСР.

ВИКРИТТЯ:
За часів розквіту Давньоруської держави більша
частина територій сучасного «українського Південного
Сходу» перебувала під контролем Києва. Причому, густо
заселеним він не був. Довгий час ці території історики взагалі вважали «нічийними» або весь час підконтрольними
кочівникам (така точка зору відображена навіть в частині
підручників), проте археологічні знахідки останніх десятиліть і аналіз літописів вказує на те, що слов'янськими,
а пізніше — російськими ці землі все ж були.
Однак, слов'яни були потіснені з цих територій ранніми кочівниками, а потім — практично
повністю
витіснені
монголо-татарами.
Єдинією слов'янською групою населення, що збереглася в Північному Причорномор'ї, швидше
за все, були, так звані, бродники, що вважаються предками перших запорожців. Але і вони займали лише
крихітну частину від території майбутньої Новоросії.
Велика ж частина перебувала під владою татар (потім,
частково — турків). Менша — з часом стала землями
Війська Запорозького і Війська Донського. Особняком
стояла Слобожанщина (сучасна Харківщина), яка завжди
перебувала під контролем російської корони.
У XVIII столітті територія сучасної Новоросії була приєднана до Росії в результаті російсько-турецьких воєн Олександром Суворовим. Після чого почалося організоване
заселення Північного Причорномор'я вихідцями з інших
регіонів Російської імперії і навіть запрошеними іноземцями.
Бiльшiсть міського населення складали великороси. У сільській місцевості населення було більш різноманітним — цілими селами до Новоросії переселялися крім
селян великоросів, малоросів (яких дійсно було досить
багато), греки, німці, серби, болгари.
У 1917—1918 роках УНР висунула на ці території претензії, але під свій контроль взяти його не змогла. Жителі
колишньої Новоросії створили дві республіки у складі
РРФСР — Донецько-Криворізьку і Одеську. У 1918 році вони

КУЛЬТИВОВАНІ КИЄВОМ НЕОНАЦИСТСЬКІ НАСТРОЇ І НЕНАВИСТЬ ДО РОСІЇ ЗАСНОВАНІ
ВИКЛЮЧНО НА «ІСТОРИЧНИХ ФАНТОМАХ», ЩО НЕ МАЮТЬ НІЧОГО СПІЛЬНОГО З ДІЙСНІСТЮ
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ЕКСПЕРТНИЙ
ПОГЛЯД

Заборона Болгарії, Македонії
та Чорногорії на проліт міністра
закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Сербії – «необґрунтований
ворожий акт». Чи може демарш
трьох балканських країн може
дестабілізувати ситуацію в регіоні?
Насамперед, варто зауважити,
що це рішення трьох балканських
країн суперечить Статуту ООН,
оскільки заплановані Сергієм Лавровим переговори з Сербією не
були спрямовані проти будь-якої
третьої сторони.
Цей вчинок вступає у істотне
протиріччя з дипломатичною етикою. Причому, слід пам’ятати, що
ворожі дії спрямовані не лише проти
Росії, але й проти Сербії. Враховуючи мій досвід у сфері народної дипломатії, я вважаю, не можна
створювати перешкод процесам
співпраці на Балканах, тому що від
нього найбільше виграють насамперед балканські народи.

Іваn Абер:
МИ МАЄМО ШУКАТИ
РЕСУРСИ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ
НАСАМПЕРЕД ДІАЛОГУ
КУЛЬТУР РОСІЇ І БАЛКАН
ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ ЄВРОПИ, ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В XXI СТОЛІТТІ БАГАТО В ЧОМУ БУДУТЬ ЗАЛЕЖАТИ ВІД ТОГО,
ЯК БУДУТЬ РОЗВИВАТИСЯ ВІДНОСИНИ МІЖ РОСІЙСЬКОЮ
ФЕДЕРАЦІЄЮ І КРАЇНАМИ БАЛКАН СЬОГОДНІ. ПРО ЦЕ, А ТАКОЖ
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗБЕРІГАТИ КИРИЛИЦЮ І РОЗВИВАТИ
ДІАЛОГ КУЛЬТУР МОЖНА ПРОЧИТАТИ В ЕКСКЛЮЗИВНОМУ
ІНТЕРВ'Ю НАРОДНОГО ДИПЛОМАТА, ГОЛОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ
БОЛГАРСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АВТОНОМІЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПАЇСІЯ ХІЛЕНДАРСЬКОГО»,
ЧЛЕНА ГРОМАДСЬКОЇ ПАЛАТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
І РЕСПУБЛІКИ КРИМ ІВАНА АБАЖЕРА
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Яким ви бачите подальший
розвиток відносин країн Балкан і
Росії?
Розвиток відносин країн Росії і
Балкан я бачу, однозначно, у позитивному ключі. Активізація як культурного, так і торговельно-економічного співробітництва Росії з
балканськими державами представляється ще більш важливим
завданням в умовах глобальної кризи світової економіки, який
завдав серйозної шкоди, насамперед, країнам Європейського Союзу.
Говорячи про нинішній стан і
перспективи співпраці, я переконаний, що сьогодні ми повинні
шукати ресурси для налагодження діалогу культур наших країн.
Розвиток діалогу і культурного співробітництва між Росією і балканськими країнами, консолідація нашої
молоді засобами народної дипломатії на основі спільної історичної
пам'яті, віри і мови сьогодні є необхідністю. Зокрема, це завдання
реалізуються завдяки молодіжному міжнародному форуму «ДіаКрим cьогоднi
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лог культур: Росія — Балкани», в
якому щорічно беруть участь студенти та представники молодіжних
організацій Росії, Болгарії, Сербії,
Македонії. Організаторами заходу
виступають Болгарський культурний центр «Ізвор» та Регіональна
болгарська національно-культурна
автономія Республіки Крим. Головна
мета форуму — формування позитивного образу російського Криму,
спілкування молоді з балканських
країн та Росії, засноване на спільних культурно-історичних цінностях, писемності та вірі, а також
збереження кирилиці у цих країнах.

У Болгарії, на момент переселення біженців, настала літня
пора — почався курортно-туристичний сезон. Нагадаю, що головне
джерело доходу болгар — курортний
бізнес і, звісно ж, вони переселили
українців. Адже Болгарія сьогодні
абсолютно нічого не виробляє, їх промисловість і сільське господарство
знищені. Але ж подумати тільки: ще
наприкінці 80-х Болгарія славилася
не лише сільським господарством,
а й фармацевтичною промисловістю, виробництвом побутової техніки,
телевізорами, розвитком інших галузей промисловості тощо.

Розвиток відносин
країн Росії і Балкан
я бачу, однозначно,
у позитивному
ключі. Активізація
як культурного,
так і торговельноекономічного
співробітництва
Росії з балканськими
державами
представляється
ще більш важливим
завданням в умовах
глобальної кризи
світової економіки, який
завдав серйозної шкоди,
насамперед, країнам
Європейського Союзу

Українські мігранти, які безупинним потоком ринули у Болгарію,
голосно обурюються «негостинністю» приймаючої сторони. Нагадаємо,
масове
невдоволення
українських біженців викликало
вимушене переселення з комфортабельних дорогих приморських
готелів і санаторіїв в спеціальні
центри розміщення в болгарській глибинці. Як ви вважаєте, з чим
пов'язані такі зміни в умовах проживання українських біженців?
Дійсно, у Болгарії українських
біженців почали виселяти з готелів,
людей транспортують у спеціальні
табори. Тепер болгари побачили їх
справжнє обличчя, і від співчуття та
співпереживання болгар майже не
залишилося і сліду.
Крим cьогоднi
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УСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ

до Криму

Відпочинок у Криму дуже привабливий: чудодійне морське повітря,
надихаючі пейзажі, численні пам’ятки культури, деякі з них зберігають пам’ять
про далеку епоху, коли землі Тавриди лише починали освоювати.
Півострів здатний задовільнити будь-який туристичний запит!
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Окрім пляжного відпочинку та екскурсій, у Криму
є, що запропонувати вимогливим туристам. Якщо ви
плануєте організувати незабутню подорож, необхідно
неодмінно включити у програму активний туризм, який
розбавить спокійний пляжну романтику.
Крим — це не тільки розпечені пляжі та курорти, але
й декілька гірських районів! Вони не надто великі, проте
надзвичайно мальовничі. Таку красу дійсно варто оглянути. Але як це зробити? Є два доступних варіанти:
активний та пасивний. Пасивний — це усілякі екскурсії. Вас возять на автобусі, постійно щось пояснюють,
оповідають місцеві легенди та байки. Залишається слухати, відпочивати... і намагатися не поснути! А також
є активний відпочинок, який дуже розвинений. До цієї
категорії можна віднести безліч різновидів туризму,
доступних для відпочиваючих на півострові: спелеотуризм, дайвінг, каякінг, альпінізм, автомобільний, пішохідний, кінний туризм тощо.
Кримський півострів дуже різноманітний. Тут можна
забратися на саму високу точку Криму – гору РоманКош. Також на вас чекає захоплююча прогулянка таємничою Долиною привидів на горі Демерджі. Ви зможете
побачити красу водоспаду Срібні струмені, а також піднятися на вершину гори Ай-Петрі, звідки відкривається
чудовий вид на Південнобережжя.

Кримський півострів славиться своїми рекреаційК
ними ресурсами. До Криму здавна приїжджали відомі
люди не тільки через мальовничі місця. За часів СРСР
люд
усіх куточків у кримські санаторії, здравниці та дитячі
з усі
оздоровчі табори приїжджали на лікування громадяни
оздо
будь-якого
віку. Проте у пострадянський період попуб
удь
лярність Криму згасла… Однак, останнім часом лікулярн
вальний туризм знову стає одним із найпопулярніших
валь
тури
туристичних напрямів.
К
Кліматичні та природні особливості півострова —
основний
осно
«козир» Криму: гори і море, а також субтропічний клімат на Південному березі Криму. До послуг туристів,
стів
ст
ів,, які приїхали до Криму за оздоровленням численні
здравниці,
зд
др
ра
а
бювети, водолікарні, пляжі й басейни тощо.
Завдяки
З
своєму цілющому повітрю тут лікують органи
диха
ди
дихання
ха
і такі хвороби як туберкульоз і бронхолегеневі
захв
за
захворювання.
хв
Передгірське повітря у поєднанні з морс
сь
ським,
ки
и корисне і у період реабілітації. Крім того, Крим
від
ві
відомий
ідом
до
д
ом грязелікуванням.
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Зелений туризм або сільський туризм стає попуопулярним у багатьох курортних регіонах світу. І Крим
не став винятком. Такий вид туризму стає все більш
льш
затребуваним. І хоча на літній відпочинок біля моря
найбільший попит серед гостей півострова, багато
гато
людей усе частіше вибирають відпочинок у сільській
ській
місцевості. Особливо популярний такий відпочинок
ок у
Криму в міжсезоння, коли температура повітря більш
льш
комфортна.
Цей напрям туристської індустрії пропонує викоикоціал
ристовувати для насиченого відпочинку потенціал
сільської місцевості: тут і знайомство з місцевими звиькочаями й культурою, і безпосередня участь у сільськогосподарській діяльності, тощо…
З кожним роком сільський туризм у Криму стає
урси
більш популярним. Унікальні природні ресурси
півострова, неповторний національний колорит, місцеві традиції та звичаї, кліматичні особливості — усе
це й приваблює туристів!

ГГастрономічний туризм — це вид туризму, пов’язаний
з оз
ознайомленням із виробництвом, технологією приготування
тува
та дегустацією національних страв і напоїв, а
тако
також кулінарними традиціями народів світу. З організаційн
ційної точки зору, він передбачає знайомство з особливос
востями технологій приготування місцевих харчових
про
продуктів, історією і традиціями їх споживання, а також
мож
можливу участь туриста в приготуванні національних
страв,
стр
відвідання кулінарних фестивалів та конкурсів.
К
Крим – райське місце для гурманів. Гастрономічний
тур
туризм у Криму вважається допоміжним інструментом у
пізнанні
пізн
культурної спадщини півострова та, загалом,
рег
ре
регіону, оскільки страви національної кухні є одним із
еле
ел
елементів,
е
що відображають спосіб життя, світогляд,
традиції
етносів.
тр
ра
Крім того, гастротури пропонують дегустацію проК
дукції
дук
ду
к місцевих виробників. Риба, овочі, м’ясо, молочні
та
а кисломолочні продукти, фрукти, випічка та солодощі, — у Криму люблять і вміють готувати. Чудові чаї з
кримськими гірськими травами, відомі своїми цілющими
властивостями, й ароматна кава, приготована як за
європейськими рецептами, так і за східними, стануть
гідним завершенням будь-якої вечері.
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««Винний туризм» — це словосполучення, давно звичне у Європі, поступово прижива
живається і у Криму, а винні тури — захоплююча подорож для гостей півострова, бо
сам
саме тут розташована Мекка шанувальників вина.
О
Отже, винний туризм — спеціалізований вид туризму, що має на меті дегустацію,
спож
споживання, купівлю вина безпосередньо у виробника. Винний туризм включає в
себе:
себе відвідування плантацій виноградників; дегустаційних залів та підвалів; ресторанів,
ран що пропонують послуги дегустації вина; відвідування винних фестивалів; відвідування
дува
інших спеціалізованих заходів.
У прохолодних дегустаційних залах відомих виноробних господарств вам розкажуть історію створення кримських вин, навчать розпізнавати букет напою, дадуть
кажу
спробувати витриманий продукт із гарантією якості і оригінальності. Сухі, міцні,
спро
десертні,
десе
лікерні, шампанські та ігристі вина, — у їх розмаїтті кожен знайде свої переваги.
ваги
и.

ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ, ЩО МОЖЕ ВАМ ЗАПРОПОНУВАТИ РЕСПУБЛІКА КРИМ, АДЖЕ ОКРІМ ТОГО,
ПРО ЩО МИ ВЖЕ РОЗПОВІЛИ ВИЩЕ, МОЖНА ДОДАТИ КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ,
ДІЛОВИЙ І ЕТНІЧНИЙ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТОЩО… ВІДПОЧИНОК У КРИМУ
ЗАВЖДИ БУДЕ ЦІКАВИМ І РІЗНОМАНІТНИМ!
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ФЕСТИВАЛІ КРИМУ

ЩОРОКУ 27 ЧЕРВНЯ ЖИТЕЛІ НАШОЇ КРАЇНИ У ВІЦІ ВІД 14 ДО 35 РОКІВ СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ МОЛОДІ. У 2022 РОЦІ
ЦЕ СВЯТО В РОСІЇ СВЯТКУВАЛИ ВЖЕ 64 РАЗ, АЛЕ У КРИМУ ДО 2014 РОКУ ДЕНЬ МОЛОДІ БУВ ЗАБУТИЙ.
СЬОГОДНІ Ж ДЕНЬ МОЛОДІ – ПОДІЯ ІЗ БЕЗЛІЧЧЮ ЗАХОДІВ І ЧИСЛЕННИМИ ОСВІТНЬО-РОЗВАЖАЛЬНИМИ
ПРОГРАМАМИ. ТАК, 26 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ, В СЕЛІ ОЛЕНІВКА ЧОРНОМОРСЬКОГО РАЙОНУ НА ПЛАТФОРМІ
«EXTREME КРИМ» ВІДБУВСЯ ЩОРІЧНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ МОЛОДІ

Молодіжний фестиваль на честь Дня молоді —
це територія спорту, розвитку, успішних проектів
та активної молоді. У 2022 році ця подія об'єднала понад п'ять тисяч молодих людей. Програма
фестивалю включала в собі секції різних напрямків, в яких взяли участь представники з 25 муніципальних утворень. Цього року участь у заході
також взяли молодіжні організації з ДНР і ЛНР та
Запорізької області, які прибули на півострів за
запрошенням Глави Республіки Крим.
Фестивальну територію розподілили на дев'ять
тематичних зон: музики, креативу, активного способу життя, добра, освіти, кар'єри, дружби і можливостей. Тут також працювали ярмарок вакансій
та біржа літніх стажувань. Для участі необхідно

було зареєструватися на сайті та отримати безкоштовний електронний квиток.
Протягом дня учасники заходу також були
задіяні у низці тематичних секцій, у рамках яких
молодь мала змогу поговорити із запрошеними
експертами і гостями півострова. Так, наприклад,
у рамках фестивалю відбулася зустріч заступника
повноважного представника президента РФ в Південному федеральному окрузі Кирила Степанова
з представниками делегацій з ДНР, ЛНР і Запорізької області.
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На фестивалі панувала дружня, весела атмосфера. Однією з головних подій свята став конкурс
«Молодіжний двіж». Він включав в себе фітнес-марафон, вокальні і танцювальні змагання, інтелектуальні ігри на кмітливість, швидкість і увагу, змагання з кіберспорту, ігри з елементами ГТО, паркур,
змагання зі стрільби із пневматичної зброї. Фестиваль подарував можливість молоді з різних регіонів
отримати нові знання та нових друзів.
Зокрема, для молоді підготували цікаві майстер-класи з психології та особистого бренду,
кар'єрного росту та грантів. Яскравим моментом
свята стала вокальна битва учасників.
Увечері, на головній сцені фестивалю організатори підбили підсумки свята. Так, найбільш спортивною командою фестивалю стали представники
Нижньогірського району. А от столична збірна
республіки здобула перемогу в перетягуванні
канату, в конкурсі «Почуй мене» і у вокальній битві.
Спеціальною номінацією «Новий округ» нагородили команди з ДНР, ЛНР і Запорізької області.
У загальнокомандному заліку регіональних змагань
«Молодіжний двіж» переможцем стала команда з
Нижньогірського району
Яскравим завершенням фестивалю стала
вечірня програма за участю кримських кавер-груп
«Наобум» і «Фанкфари», хедлайнерами фестивалю
стали Mia Воука і група «Rasa».

МОЛОДІ КРИМЧАНИ ПРАЦЮЮТЬ
У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, БЕРУТЬ
АКТИВНУ УЧАСТЬ У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ
РУСІ. ТИСЯЧІ ВОЛОНТЕРІВ ДОПОМАГАЛИ
У БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ
КОРОНАВІРУСУ, БАГАТО МОЛОДІ
І СЬОГОДНІ ДОПОМАГАЮТЬ БІЖЕНЦЯМ.
МОЛОДІ ВОЇНИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ
У СПЕЦІАЛЬНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ОПЕРАЦІЇ,
ЗАХИЩАЮТЬ РОСІЮ І НАРОД ДОНБАСУ,
ПРОЯВЛЯЮТЬ МУЖНІСТЬ І ГЕРОЇЗМ

ЩО МОЖЕ БУТИ КРАЩЕ, НІЖ ВІДЧУВАТИ
СЕБЕ РОСІЯНИНОМ!? НАША МОЛОДЬ
ВІДСТОЮЄ ЦЕ ПРАВО ЗІ ЗБРОЄЮ В РУКАХ.
ТАКІ ФЕСТИВАЛІ ПОКАЗУЮТЬ, ЩО МІЖ
НАМИ Є НАЙТІСНІШИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК,
Є ПІДТРИМКА З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ. Є МОЛОДЬ, ЯКА ГОТОВА
ПРИЙНЯТИ НАС У СВОЮ ВЕЛИКУ СПІЛЬНОТУ
Начальник управління спорту та молоді
Міністерства культури, спорту та молоді ЛНР
Олег Шеренешев

З відео привітання Глави Республіки Крим
Сергія Аксьонова
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ЖИТТЯ ПИСЬМЕННИКІВ У ДЕТАЛЯХ

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ОЛЕКСАНДР ПУШКІН СЛУЖИВ ЧИНОВНИКОМ? ЯКІ СТРАВИ ЛЮБИЛИ КУШТУВАТИ
ТУРГЕНЄВ І ГОГОЛЬ? ТОЖ ЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ НЕЗВИЧАЙНИМИ СМАКАМИ, СПОГАДАМИ З ДИТИНСТВА ТА
ІНШИМИ ПОДРОБИЦЯМИ ЖИТТЯ НАШИХ КЛАСИКІВ У МАТЕРІАЛАХ З РУБРИКИ «ЖИТТЯ ПИСЬМЕННИКІВ
У ДЕТАЛЯХ».

МИКОЛА ГОГОЛЬ
ТА ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ
Російсько-український письменник Микола
Гоголь не відрізнявся міцним здоров'ям, але дуже
любив поїсти — і ці дві особливості приводили до
сумнозвісних наслідків. У листах до друзів Гоголь
регулярно і не у найприємніших подробицях описував свої проблеми із травленням. Але на дотримання дієти йому категорично не вистачало сили
волі.

З листа Олександру Данилевському,
15 квітня 1837 року, Рим

ЗДОРОВ‘Є МОЄ, ЗДАЄТЬСЯ,

З листа Михайлу Погодіну,
2 вересня 1832 року, с. Василівка
Пристрасть письменника до гастрономічних
вишукувань особливо яскраво проявлялася за
кордоном. Гоголь оцінив французьку та німецьку
кухні, але італійська перевершила їх. Навіть його
улюблене морозиво з паризького кафе «Тортоні»
втратило смак перед римським.
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До макаронів, точніше до правильної італійської пасти аль денте, Гоголь мав особливу
любов і навіть навчився її готувати. Правда, не
відразу.
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З НАЙБІЛЬШ УЛЮБЛЕНИХ ГОГОЛЕМ СТРАВ
БУЛО КОЗЯЧЕ МОЛОКО, ЯКЕ ВІН ВАРИВ САМ
ОСОБЛИВИМ СПОСОБОМ, ДОДАЮЧИ ТУДИ РОМУ
(ОСТАННІЙ ВІН ВОЗИВ З СОБОЮ У ФЛАКОНІ).
ЦЕ КУХОВАРСТВО ВІН НАЗИВАВ ГОГОЛЬМОГОЛЕМ І ЧАСТО, СМІЮЧИСЬ, ГОВОРИВ:
«ГОГОЛЬ ЛЮБИТЬ ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ»
Зі спогадів Івана Золотарьова

ЧИНОВНИЦЬКА КАР'ЄРА ПРИВЕЛА
ПУШКІНА ДО КРИМУ

За епіграми на впливових чиновників і навіть на імператора Олександра I, поет потрапив у немилість володаря. Поетові загрожувало посилання — але за нього
заступився історик Микола Карамзін та інші впливові
друзі. Заслання до Сибіру вдалося уникнути, але Пушкіна відправили на південь для вирішення службових
проблем. У травні 1820 року він за наказом імператора
відбув до Катеринослава, щоб доставити важливі документи. Новий начальник Олександра Пушкіна, генерал
Іван Інзов, добре ставився до поета і відправив його у
тривалу відпустку.
Тоді ж Олександр Пушкін скористувався власною
свободою від роботи та поїхав в гості до друзів – поет
подорожував Кримом. Він багато писав: створив,
наприклад, поеми «Кавказький бранець» і «Бахчисарайський фонтан».

У Царскосельскому ліцеї, «alma mater» Олександра
Пушкіна, вчилися загалом діти дворян. Програма була
розрахована на підготовку майбутніх чиновників високих рангів.
Так, Пушкін після випуску отримав чин колезького
секретаря. У 1817 році, через п'ять днів після закінчення
навчання, його зарахували на службу в Колегію закордонних справ — відомство, яке займалося зовнішньою
політикою країни. Молодим чиновникам доручали
переписувати дипломатичні послання і готувати виписки та довідки. Олександр Пушкін досконало володів
французькою мовою, тому на службі він також займався
перекладами. Але кар'єра не приваблювала поета: в
молоді роки його більше цікавило світське життя Петербурга, тому він рідко бував у колегії.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ І ВЕЛОСИПЕД
Так, великий російський класик дійсно захоплювався
їздою на велосипеді. Лев Толстой почав кататися, коли
йому було вже 67 років, і всією душею полюбив велопрогулянки. Письменник навчив їзді на велосипеді і своїх
дітей, охоче позував з велосипедом для фотографій.
«Хобі» великого письменника зацікавило громадськість. Московський журнал «Цикліст» писав: «Минулого
тижня ми бачили, як Лев Толстой катається у манежі в
своїй традиційній блузі. Мистецтво володіти велосипедом графу далося дуже легко, і тепер він їздить абсолютно вільно».
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«ЛІСОВА ДУША» ІВАНА ФРАНКА
Чи відомо тобі, любий читаче, що мати Івана Франка
називала його Мироном? Це було своєрідне «домашнє»
ім'я, яке давали довгоочікуваним дітям, щоб ті не стали
жертвами злих духів. Маленький Іван був унікальною
дитиною. З раннього дитинства хлопчик любив бродити
по лісі, розмовляти з деревами і птахами. Тому односельці прозвали малого «лісовою душею». Подейкували, що він володів надзвичайними здібностями.
Один випадок зі свого магічного дитинства Франко
описав в автобіографічному оповіданні «Під оборогом»,
мова в якому йде про хлопчика, юного знахаря, якому
вдалося відвести від села грозову хмару. Думки дослідників творчості Франка збігаються: швидше за все, схожий факт мав місце в біографії письменника.
Дивно, що така незвичайна дитина не стала сільським чаклуном або знахарем, а внесла великий внесок у
розвиток європейської науки і літератури.

ЯКУ МУЗИКУ ШАНУВАВ
МАЯКОВСЬКИЙ?
Володимир Маяковський музику дуже любив, але
часто писав у щоденниках, що «не йому судити», бо
розбирався він у музиці досить поверхнево.
Однак, поет багато цікавився різними музичними
течіями і жанрами, стежив за виходами нових творів,
спілкувався з сучасними композиторами. Загалом
ставлення Маяковського до музики простіше зрозуміти
через призму його відносин з людьми з музичного середовища.

З МАЯКОВСЬКИМ МИ ХОДИЛИ УДВОХ
НАВЕСНІ 1912 РОКУ В КОНСЕРВАТОРІЮ СЛУХАТИ
КОНЦЕРТ СОБІНОВА, ЯКИЙ СПІВАВ УЧНЯМ
РОМАНСИ ЧАЙКОВСЬКОГО, НЮАНСУЮЧИ
ЇХ ЗА ВСІМА ПРАВИЛАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
КЛАСИЧНОГО МИСТЕЦТВА. В АНТРАКТАХ
КІСТЛЯВА, ХУДА ФІГУРА МАЯКОВСЬКОГО,
ЗЛЕГКА СУТУЛИВШИ ПЛЕЧІ,
ПОСПІШАЛА В КУРИЛЬНУ КІМНАТУ.
МУЗИКУ МАЯКОВСЬКИЙ ЛЮБИВВ
Маруся Бурлюк, «Початок був так далеко...»
Маяковський міг би писати хороші рецензії, стати
музичним критиком:
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НЕ БЕРУСЯ СУДИТИ. НА МЕНЕ ЦЕ НЕ
СПРАВЛЯЄ ВРАЖЕННЯ. ВІН ЧИСЛИТЬСЯ
НОВАТОРОМ І ВІДРОДЖУВАЧЕМ «БАРОКО»
ОДНОЧАСНО! МЕНІ БЛИЖЧЕ С. ПРОКОФ'ЄВ –
«ДОЗАКОРДОННОГО» ПЕРІОДУ
Сергія Прокоф'єва можна назвати улюбленим композитором Маяковського. Одного разу у «Бродячому
собаці» молодий Прокоф'єв грав п'єсу «Мана». Опинившись у кафе, поет намалював портрет композитора,
який, на жаль, не зберігся, з підписом: «Сергій Сергійович грає на найніжніших нервах Володимира Володимировича». А сам прокоф'єв став щасливим володарем
примірника поеми «Війна і мир» з підписом: «Голові Земної кулі від секції музики — голова Земної кулі від секції
поезії. Прокоф'єву – Маяковський».
Другим композитором, з яким Маяковський був тісно
знайомий, став Дмитро Шостакович. На початку 1929
року Всеволод Мейєрхольд ставив поему Маяковського
«Клоп» і запропонував Шостаковичу написати музику
до вистави. Композитор цінував поезію Маяковського і
радий був познайомитися з ним особисто.
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