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П
еред Вами прикінцевий номер журналу «Крим 
Сьогодні». Я рада бачити вас на сторінках на-
шого друкованого видання. Журнал містить, 
як інформаційні аспекти, так і пізнавальні. 
Часопис «Крим Сьогодні» відображає події 
сьогодення, події минулого, а іноді наші авто-
ри намагаються зазирнути в майбутнє… Адже 

упродовж останнього року стрімкий перебіг політичних та 
соціальних подій у світі — гостро актуалізував такі питан-
ня: чого досяг Крим у 2022 році й чого нам чекати у май-
бутньому 2023 році? Як жила кримська столиця у минулому 
сторіччі – що зникло, а що й сьогодні прикрашає вулиці 
міста? Які політичні події впливають на життя сусідніх країн 
і як уникнути ворожого західного впливу нашим співвітчиз-
никам? 

Крім того, ми присвітили статтю тому, як кримчани у 
єдиному пориві допомагають бійцям спеціальної військової 
операції в Україні, допомагають людям, що постраждали 
від обстрілів нацистів. Сьогодні захисники Донбасу ра-
зом із бійцями Армії Росії б'ються на своїй землі, де разили 
ворога дружинники Святослава і Володимира Мономаха, 
солдати Румянцева й Потьомкіна, Суворова і Брусилова, де 
на смерть стояли герої Великої Вітчизняної війни — Микола 
Ватутін, Сидір Ковпак, Людмила Павличенко.

Ми схиляємо голови перед нашими бойовими товари-
шами, які впали смертю хоробрих у праведному бою – за 
Росію. Якнайшвидшого одужання бажаю пораненим сол-
датам і офіцерам. І дякую лікарям, фельдшерам, медсе-
страм, медичному персоналу військових шпиталів за са-
мовіддану роботу. Низький уклін вам за те, що боретеся за 
кожне життя – часто під обстрілом, на передовій, не шко-
дуючи себе.

Друзі! Бажаю вам гарного проведення часу із журналом 
«Крим Сьогодні». Сподіваюсь, що він є досить інформатив-
ним, цікавим та розвиваючим.

Зрештою, бажаю кожному, хто візьме до рук цей ча-
сопис, втілення згаданих бажань та мрій! Нехай у май-
бутньому 2023 році в нашій країні панує душевний спокій, 
затишок та іскриста радість. Моє найсильніше та най-
щиріше бажання — ПЕРЕМОГА! Для кожного це слово може 
мати різне значення — хтось мріє перемогти хворобу, 
хтось мріє досягти перемоги в спорті, а я мрію, щоб наша 
держава — Росія — перемагала завжди задля щастя та до-
бробуту росіян!

 

Вельмишановнi 
читачi!
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю
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ЗАХИСТ НАШИХ ГРОМАДЯН 
ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАГРОЗ

залишається головним пріоритетом

Сергій Аксьонов:

ГЛАВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ СЕРГІЙ АКСЬОНОВ, ЯК І ЗАВЖДИ, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ 
Й ГОТОВИЙ ВІДПОВІСТИ НА ВСІ ПИТАННЯ БЕЗ ВИНЯТКУ. В ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ» 

КЕРІВНИК РЕГІОНУ РОЗПОВІВ ПРО ТЕ, ЯК ПІВОСТРІВ ДОПОМАГАЄ ІНТЕГРАЦІЇ ДОНБАСУ, 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ Й КУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ РОСІЇ, 

ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІВОСТРОВІ, А ТАКОЖ ПРО ЗАХИСТ КРИМУ 
ВІД ДИВЕРСІЙ І ПРО РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Фото: прес-служба Глави Республіки Крим

Становлення Криму, як повноцінного суб'єкта 
Росії — приклад для нових регіонів нашої країни, якi  
мають пройти цей шлях. Як зараз Крим допомагає 
інтеграції Донбасу, Запорізької та Херсонської об-
ластей у соціально-економічне та культурне поле 
Росії? Як сприяє вирішенню актуальних питань гу-
манітарної сфери?

Дiйсно, возз'єднання Криму з Росією відбувалося 
за інших умов. Зараз на територіях нових суб'єктів 
бойові дії, частина з них досі окупована ворогом, а 
населення змушене залишити небезпечні райони.

Зрозуміло, що повноцінна інтеграція стане мож-
ливою лише після того, як наші війська звільнять 
захоплені нацистами російські землі. Після цього 
треба налагодити мирне життя, відновлювати зруй-
новане, повертати біженців тощо.

Проте процес інтеграції триває, і кримський дос-
від, звісно, необхідний. Наші фахівці надають ко-
легам консультаційну допомогу, діляться досвідом, 
допомагають пройти професійну перепідготовку, 
адаптуватися до нової для них правової системи.

Особлива увага приділяється соціальній сфері, 
охороні здоров'я, освіті. Допомагаємо забезпечити 
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представників усіх народів, що жи-
вуть у Криму, до їхніх культур і мов. 
Зокрема, до української мови та 
культури.

Наприклад, нещодавно були 
проведені заходи, присвячені 
пам'яті Тараса Шевченка та Лесі 
Українки, відбувся круглий стіл 
«Розвиток зв'язків українців Криму зі 
співвітчизниками з-за кордону».

У наших музеях діють постійні 
експозиції про культуру і традиції 
українського народу. На сьогодні 
у Криму налічується орієнтовно 30 
українських музичних, фольклорних 
і хорових колективів.

З регіонального бюджету виді-
ляються кошти для функціонування 
першого україномовного мере-
жевого ресурсу «Переяславська 
рада 2.0». Крім того, українська 
громада Криму виграла грант на 
друк журналу українською мовою 
«Крим Сьогодні». За рахунок бю-
джету видається щоквартальна га-
зета «Кримський вісник».

Після возз'єднання Криму з Ро-
сією, українські спецслужби по-
стійно намагаються здійснити 
терористичні акти і диверсії на те-
риторії півострова. У жовтні стався 
теракт на Кримському мосту. Як, з 

урахуванням ситуації, забезпечу-
ється безпека жителів і гостей пів-
острова?

Захист громадян від будь-яких 
загроз залишається нашим голов-
ним пріоритетом. Передусім це, 
звісно, сфера компетенції військо-
вих і спецслужб. І вони вживають усіх 
можливих заходів для забезпечення 
безпеки. Результатами цієї роботи 
є відвернені теракти і диверсії, за-
тримання українських диверсантів 
та їх пособників.

Спільна робота органів влади, 
Міністерства оборони РФ і право-
охоронних органів спрямована на 
те, щоб кримчани могли відчувати 
себе спокійно. Заходи вживаються і 
на території півострова, і на підсту-
пах до Криму, у Херсонській області.

У низці районів нашої республіки 
й на об'єктах важливої інфраструк-
тури продовжує діяти «жовтий» рі-
вень терористичної небезпеки.

Додаткові заходи вживаються і 
у зв'язку з введеним Президентом 
середнім рівнем реагування. Під-
креслю, що цей режим ніяк не по-
значається на повсякденному житті 
кримчан, але дає змогу забезпечи-
ти посилені заходи безпеки.

Інвестиції — двигун економіки. 
Як розвивається інвестиційна ак-

РОСІЯ – БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА КРАЇНА. 
МИ З ПОВАГОЮ СТАВИМОСЯ ДО 
ПРЕДСТАВНИКІВ УСІХ НАРОДІВ, 
ЩО ЖИВУТЬ У КРИМУ, ДО ЇХНІХ 
КУЛЬТУР І МОВ. ЗОКРЕМА, ДО 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ. 
У НАШИХ МУЗЕЯХ ДІЮТЬ ПОСТІЙНІ 
ЕКСПОЗИЦІЇ ПРО КУЛЬТУРУ І ТРАДИЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. СЬОГОДНІ В 
КРИМУ НАЛІЧУЄТЬСЯ ОРІЄНТОВНО 30 
УКРАЇНСЬКИХ МУЗИЧНИХ, ФОЛЬКЛОРНИХ І 
ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ

повноцінний навчальний процес, 
постачаємо підручниками.

Розвивається економічне співро-
бітництво. Крим став важливим рин-
ком збуту для сільгоспвиробників 
із нових регіонів. На Керченському 
металургійному заводі налагодже-
но випуск деталей, які використову-
ються для відновлення шахт Дон-
басу. Кримські будівельники беруть 
участь у відновленні міст, зруйнова-
них нацистами. Зокрема, Маріуполя.

Ми регулярно відправляємо на 
Донбас, у Херсонську та Запорізьку 
області гуманітарну допомогу, ор-
ганізуємо відпочинок та оздоров-
лення дітей зі звільнених територій, 
надаємо всю необхідну допомогу 
біженцям. Загалом, працюємо в усіх 
напрямках.

Наш Президент під час 
прес-конференції у Астані заува-
жив, що у Росії проживає близько 
трьох мільйонів українців, і ми не 
маємо уподібнюватися тим, хто за-
бороняє культуру. Володимир Во-
лодимирович підкреслив, що укра-
їнська мова — державна у Криму. Чи 
існують у Республіці Крим програ-
ми для підтримки та популяризації 
української культури та мови? 

Росія — багатонаціональна кра-
їна. Ми з повагою ставимося до 
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тивність на фоні санкційної війни 
Заходу проти Росії і СВО?

Заявлений обсяг інвестицій в 
економіку Криму з 2014 року пе-
ревищив 348 мільярдів рублів, 
115 мільярдів рублів уже вкладе-
но. Водночас з початку 2022 року 
укладено 41 нову інвестиційну угоду 
на загальну суму понад 140 мільяр-
дів рублів. Значне зростання інвес-
тиційної активності ми зафіксували 
у жовтні — листопаді: за цей період 
укладено угоди на суму 74,5 мільяр-
да рублів.

Найпривабливішими для інвес-
торів галузями залишаються будів-
ництво, сільське господарство, ку-
рорти і туризм.

Триває розвиток вільної еконо-
мічної зони. На сьогоднішній день 
1 248 резидентів СЕЗ реалізують 
1 317 інвестиційних проектів з міні-

мальним заявленим обсягом інвес-
тицій майже 160 мільярдів рублів. 
З них 118 мільярдів становлять ка-
пітальні вкладення. За підсумками 
буде створено орієнтовно 60 тисяч 
робочих місць.

Ми працюємо далі, рухаємося 
до досягнення мети, яку позначив 
наш президент: залучити до еконо-
міки Криму не менше 800 мільярдів 
рублів приватних інвестицій в ос-
новний капітал до 2025 року.

Що б Ви побажали читачам на-
ступного року?

Насамперед, нашої спільної Пе-
ремоги і відновлення миру. І, звісно, 
міцного здоров'я, благополуччя, 
професійних успіхів, любові і розу-
міння рідних й близьких. Нехай 2023 
рік стане вдалим і щасливим для 
Криму і для кожного з нас!

ЗАХИСТ ГРОМАДЯН 
ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАГРОЗ 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ НАШИМ 
ГОЛОВНИМ ПРІОРИТЕТОМ. 

ПЕРЕДУСІМ ЦЕ, ЗВІСНО, 
СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ 

ВІЙСЬКОВИХ І СПЕЦСЛУЖБ. 
І ВОНИ ВЖИВАЮТЬ УСІХ 

МОЖЛИВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ. 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ЦІЄЇ РОБОТИ 
Є ВІДВЕРНЕНІ ТЕРАКТИ І 
ДИВЕРСІЇ, ЗАТРИМАННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ 
ТА ЇХ ПОСОБНИКІВ
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ПРОСТЯГНУТИ РУКУ 
ДОПОМОГИ…
КРИМСЬКА ВІДПОВІДЬ 
НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Цей рік став для Росії та для жителів нашої Батьківщини серйозним випробуванням 
на вірність і патріотизм. 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації 
Володимир Путін у зверненні до громадян нашої країни повідомив:  
«НАМ З ВАМИ ПРОСТО НЕ ЗАЛИШИЛИ ЖОДНОЇ ІНШОЇ МОЖЛИВОСТІ 
ЗАХИСТИТИ РОСІЮ, НАШИХ ЛЮДЕЙ, КРІМ ТІЄЇ, ЯКУ МИ ЗМУШЕНІ БУДЕМО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ СЬОГОДНІ. ОБСТАВИНИ ВИМАГАЮТЬ ВІД НАС 
РІШУЧИХ І НЕГАЙНИХ ДІЙ. НАРОДНІ РЕСПУБЛІКИ ДОНБАСУ ЗВЕРНУЛИСЯ 
ДО РОСІЇ З ПРОХАННЯМ ПРО ДОПОМОГУ»

З того моменту вся наша країна встала пліч-о-пліч, щоб здобути чергову перемогу 
над нацизмом. Небайдужих людей, які завжди допомагають іншим, у Росії дуже 
багато. З різних регіонів на передову відправляють усе нові партії гуманітарної 
допомоги, біженцям зі звільнених територій надають можливість жити під мирним 
небом без страху за своє життя, людям, що залишилися у важкій життєвій ситуації, 
направляються багатотонні вантажі.

Жителі кримських міст та селищ, громадські діячі, підприємці та аграрії різних 
національностей активно допомагають не тільки учасникам військової спецопе-
рації, але і пересічним громадянам, нашим співвітчизникам.

КРИМ ДОПОМАГАЄ
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Жителі Криму, як ніхто інший, 
знають, що таке відстояти свій 
вибір – жити у єдності з Росією. 
Сила багатонаціонального Криму 
полягає в єдності народів, які тут 
мешкають. З першого дня спеці-
альної військової операції люди 
зрозуміли, що зараз вкрай важли-
во підтримувати жителів звільнених 
регіонів, біженців і наших військо-
вослужбовців. 

«АСАМБЛЕЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ 
НАРОДІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» 

ДОПОМАГАЄ СПІВВІТЧИЗНИКАМ

Свого часу півострів прийняв 
чималий потік людей, які мали залишити свій дім, щоб 
опинитися у безпеці. Біженців розмістили в різних 
містах республіки: Джанкої, Алушті, Краснопере-
копську, Євпаторії, Ялті, Сімферополі. Керівники 
найбільших кримських національно-культурних 
автономій, громадських організацій та діаспор 
не могли залишатися осторонь і виступили з ініці-
ативою зі збору гуманітарної допомоги біженцям. 
Для людей, які були вимушені залишити свій, дім 
збирали найнеобхідніше: теплі речі, дитячі това-
ри, продукти тощо. Найактивнішими учасниками 
збору гуманітарної допомоги були члени «Асам-

блеї слов’янських народів Криму», куди свого 
часу увійшли РГО «Русская община Крыма», РНКА 
«Українська громада Криму» та РНКА «Білорусі 
Криму».  Слов'янські народи, об'єднані єдиною 
вірою і моральними цінностями, чиї долі перепле-
тені спільною історією, знову згуртувалися задля 
допомоги російським військовослужбовцям.

РНКА «Українська громада Криму» спільни-
ми зусиллями своїх активістів зробила перший 
внесок у всебічній підтримці СВО ще наприкінці 
лютого 2022 року. Тоді члени організації сфор-
мували перший гуманітарний вантаж. З того часу 
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допомога велася безперервно. Значних зусиль 
для збору «гуманітарки» доклали місцеві громади 
національно-культурної автономії. Крім того, чле-
ни ради організації відвідували пункт розміщення 
біженців. 

«Українська громада Криму» намагається 
надаватися всеосяжну допомогу. Все, що можна 
зробити у рамках роботи громадської організації. 
Ми намагаємося допомогти всім людям, які опини-
лися в складній життєвій ситуації. Переважно за 
нашою консультативною допомогою звертаються 
переселенці з республік 
Донбасу, Запорізької та 
Херсонської областей, 
ми завжди готові допо-
могти», — підкреслила 
голова автономії Анас-
тасія Гридчина.

Восени РНКА «Укра-
їнська громада Криму» 
почала формувати гу-
манітарні вантажі для 
в ійськовослужбовців, 
які приймають участь у 
спеціальній військовій 
операції. Члени громади 
зібрали теплі ковдри, 
білизну й ліки, а також 
закупили газові прибори 
для приготування їжі та 
обігрівачі. 

Суттєву допомогу надають і члени РГО «Русская 
община Крыма». Активісти організації приділяють 
велику увагу питанням допомоги військовослуж-
бовцям, які беруть участь у спеціальній військовій 
операції в Україні. 

Основний напрям допомоги громади – гу-
манітарна. Наприклад, лікарням та шпиталям, 
які зараз лікують поранених бійців.  Лікарям 
передають медичні препарати та інші засоби, 
необхідні для надання медичної допомоги, а 
також солодощі для пацієнтів і медпрацівників, 
які були куплені на кошти, зібрані активом орга-
нізації. Керівники організації тісно співпрацюють 
із керівництвом лікарень, щоб надавати також й 
адресну допомогу.

Восени РНКА «Українська громада 
Криму» почала формувати гуманітарні 

вантажі для військовослужбовців, 
які приймають участь у спеціальній 
військовій операції. Члени громади 

зібрали теплі ковдри, білизну й ліки, 
а також закупили газові прибори для 

приготування їжі та обігрівачі. Суттєву 
допомогу надають і члени РГО «Русская 
община Крыма». Активісти організації 

приділяють велику увагу питанням 
допомоги військовослужбовцям, які 

беруть участь у спеціальній військовій 
операції в Україні
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Осторонь не залишилася і дружна родина 
білорусів Криму. РНКА «Білорусі Крима» за час 
проведення СВО передали безліч гуманітарних 
вантажів, серед яких були канцелярія для дітей, до-
помога біженцям та військовослужбовцям.

Збір гуманітарної допомоги кримські білоруси 
розпочали на початку 2022 року, коли до регіону 
приїхали перші евакуйовані люди з Донецької та Лу-
ганської народних республік. У соціальних мережах 
автономії з'явилася величезна кількість повідомлень 
від членів організації, які запитували: чи потрібна 
якась допомога і чи можуть вони щось передати лю-
дям? Рада РНКА «Білоруси Криму» з часом почала 
координувати допомогу та систематизувала  збір 
гуманітарної допомоги для вчасного формування 
адресної допомоги. 

Окрім мобілізації кримського потенціалу, білоруси 
Криму залучають до роботи зі збору гуманітарної 
допомоги і федеральні ресурси. Наприклад, частина 
гуманітарної допомоги від  РНКА «Білоруси Криму» 
була надана за підтримки ФНКА Білорусів Росії.  

МІЖНАЦІОНАЛЬНА ЗЛАГОДА
 І ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Серед найактивніших учасників збору гу-
манітарної допомоги від міжнаціонального 
товариства півострова варто згадати кримських 
вірменів. За час збору гуманітарних вантажів 
Регіональна вірменська національно-культурна 
автономія Республіки Крим «Кримське вірменське 
товариство» надала допомогу багатьом оздоро-
вчим закладам, які зараз працюють із російськими 
військовими. 

«НАРАЗІ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ВЕДЕТЬСЯ 
АКТИВНИЙ ЗБІР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, 

В ЯКОМУ УЧАСТЬ БЕРУТЬ НАЦІОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНІ АВТОНОМІЇ, ГРОМАДСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ УСІ НЕБАЙДУЖІ 
КРИМЧАНИ. З МЕТОЮ КООРДИНАЦІЇ ЦІЄЇ 

РОБОТИ, ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ 
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН РЕСПУБЛІКИ 

КРИМ РЕГУЛЯРНО ІНФОРМУЄ КРИМЧАН 
ПРО МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ В ДОПОМОЗІ. 
СЬОГОДНІ КРИМЧАНИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД 
НАЦІОНАЛЬНОСТІ І ВІРОСПОВІДАННЯ, 

ОБ’ЄДНАЛИСЯ В ПРАГНЕННІ ДОПОМАГАТИ 
ТА ПІДТРИМУВАТИ НАШИМ ЗАХИСНИКІВ, ЯКІ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ КОЖНОГО З НАС»

Голова Державного комітету у справах 
міжнаціональних відносин

Айдер Типпа

Кримське вірменське товариство передало 
гуманітарну допомогу філії військово-морського 
госпіталю Сімферополя. До складу гуманітарного 
вантажу увійшло технічне та побутове обладнання: 
комп'ютери, принтери, холодильник, пральна ма-
шина, водонагрівач, електрична плитка, душова 
кабіна тощо. Кримська вірменська громада також 
допомагала жителям Херсона, а також численним 
біженцям, які опинилися на території Криму.

За словами активістів організації, до вірмен-
ської громади Криму надходять чисельні прохання 
про допомогу й сьогодні – вже вдалося допомогти 
50 сім'ям, які опинилися у складній ситуації. 

Окремо варто розповісти 
і про гуманітарну допомогу 
кримськотатарських громад-
ських організацій. Майже 10 
тонн гуманітарного вантажу 
з продуктами першої необ-
хідності зібрані громадською 
організацією «Інкішаф». 
Продукти вже відправлені до 
Херсонської області.

У зборі гуманітарної до-
помоги взяли участь також 
кримські татари, які займа-
ються підприємництвом. Вони 
надіслали гуманітарну допо-
могу жителям Новоолексіївки 
та Генічеська Херсонської об-
ласті. Очолює цю діяльність 
Муфтіят Криму і Севастополя, 
який вже передав понад 20 
тонн гуманітарної допомоги 
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для жителів Херсонської області. Свій внесок у 
загальний збір гуманітарної допомоги зробили і 
греки Криму. Нещодавно керівництво автономії 
допомогло волонтерському руху «Золоті руки ан-
гела». Вони пошили безкаркасні тактичні носилки 
«Фома-180» — необхідний засіб, щоб виносити по-
ранених з поля бою. Враховуючи, що старі швейні 
машини не витримували навантаження і постійно 
ламалися, волонтери звернулися за допомогою до 
голови Регіональної національно-культурної авто-
номії греків Республіки Крим «Таврида». Для потреб 
волонтерів греки Криму закуплені нові швейні про-
мислові машини. Греки Криму також збирали великі 
вантажі для військовослужбовців нашої армії. 

Крім того, за підтримки Державного комітету 
з питань міжнаціональних відносин Республіки 
Крим на базі ДБЗ РК «Будинок дружби народів» 
відбуваються різноманітні культурні заходи для 
біженців Луганської та Донецької народних респу-
блік, а також Херсонської та Запорізької областей. 
Співробітники закладу, зокрема, ініціюють збір гу-
манітарної допомоги від національно-культурних 
спільнот дітям. Так, наприклад, в одному з дитячих 
оздоровчих таборів Криму відбувся концерт для 
290 дітей і підлітків з Херсона, Нової Каховки та 
Херсонської області, під час якого учасникам пе-
редали книги та канцелярське приладдя. 

Сьогодні кожен допомагає так, як може. Чле-
ни автономій купують необхідні речі, електронні 
пристрої, необхідне побутове обладнання і навіть 
шиють те, що зараз у дефіциті. 

Незважаючи на те, що держава забезпе-
чує  військовослужбовців забезпечують згідно зі 
стандартами забезпечення, допомога, яку на-
правляють прості громадяни з усієї Росії, згуртовує 
нас.  Допомога нашим військовим — частина життя 
національних громад Криму. 

З ПОЧАТКОМ СВО БАГАТО 
НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ АКТИВНО 
ВКЛЮЧИЛИСЯ В РОБОТУ 
З НАДАННЯ ДОПОМОГИ 
НАШИМ ВОЇНАМ І СІМ'ЯМ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
ЖИТЕЛЯМ НОВИХ РЕГІОНІВ, 
БІЖЕНЦЯМ. ЦЕ СТАЛО СПРАВДІ 
СПІЛЬНОЮ СПРАВОЮ, ЯКА 
ОБ'ЄДНАЛА ЛЮДЕЙ РІЗНОГО 
ВІКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ. 
«ДОБРО Є ВИЩА МЕТА 
НАШОГО ЖИТТЯ», - ПИСАВ 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. САМЕ 
ПРАГНЕННЯ ДО ДОБРА І 
СПРАВЕДЛИВОСТІ, БАЖАННЯ 
ЗРОБИТИ СВІТ КРАЩИМ, 
ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ І СВОЇЙ 
КРАЇНІ ОБ'ЄДНУЄ НАШ НАРОД. 
ЦЕ І Є НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ

 Глава Республіки Крим 
Сергій  Аксьонов
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Наша кримська 
молодь – найкраща

Олексій  Зінченко:

ЯК КРИМСЬКА МОЛОДЬ ДОПОМАГАЄ ЖИТЕЛЯМ НОВИХ ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ? 
ЯКІ ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІЖНОГО АКТИВУ ДОНБАСУ, ЗАПОРІЖЖЯ ТА ХЕРСОНЩИНИ 
РЕАЛІЗУЮТЬСЯ СПІЛЬНО З КРИМСЬКОЮ МОЛОДДЮ? ПРО ЦЕ ТА БАГАТО ІНШОГО РОЗПОВІВ 

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ОЛЕКСІЙ ЗІНЧЕНКО 
У ІНТЕРВ'Ю ЖУРНАЛУ «КРИМ СЬОГОДНІ»

Кримська молодь активно займається волон-
терством, допомагає жителям нових територій 
Російської Федерації – Донецької та Луганської 
народних республік, Запорізької та Херсонської 
областей. Поділіться як саме юнаки й дівчата 
Криму допомагають жителям цих територій? Які 
напрямки роботи у цій області діють зараз?

Варто зауважити, що допомога новим суб'єк-
там Російської Федерації почалася давно. 

Говорячи про нові суб'єкти, варто розділяти іс-
торію Запорізької та Херсонської областей, а 
також Донецької та Луганської народних респу-
блік. ДНР і ЛНР ще у 2014 році розпочали активну 
роботу з інтеграції до Російської Федерації, тож 
ми почали співпрацювати майже одразу. Крім 
того, деякі громадські об'єднання, зокрема й ті, 
що функціонують у Республіці Крим, також роз-
почали взаємодію з молодіжними об'єднаннями 

Фото: прес-служба Державного комітету молодіжної політики Республіки Крим
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республік Донбасу. З молоддю За-
порізької та Херсонської областей, 
ми почали співпрацю з лютого 
2022 року. Характер взаємодії був 
різноманітним. Насамперед, мова 
йдеться про волонтерську та до-
бровольчу діяльність. Молодь 
Республіки Крим об’єдналася з мо-
лоддю інших суб'єктів Російської 
Федерації та молоддю звільне-
них суб'єктів. Це була соціальна та 
гуманітарна місія. Крім цього, важ-
ливим моментом є те, що навіть до 
того, як ці території набули юри-
дичного статусу суб'єктів Російської 
Федерації, ми вже починали взає-
модію. Лідери «молодіжок», лідери 
військово-цивільних адміністрацій 
цих регіонів зверталися до нас, щоб 
ми поділилися своїм досвідом у га-
лузі розвитку молодіжної політики. 
Адже молодь – це перспективність, 
енергійність і продуктивність 
російського суспільства, його стра-
тегічний ресурс. Разом зі старшим 
поколінням сучасна молодь несе 
відповідальність за розвиток і май-
бутнє держави, за історичну та 
культурну спадщину нашої Бать-
ківщини. Державна молодіжна 
політика у Російській Федерації – 
пріоритетний і специфічний напрям 
діяльності держави, здійснюється 

в інтересах молоді, суспільства з 
урахуванням можливостей країни.

Напевно під вашим керівниц-
твом вже налагодився міцний 
зв'язок між кримською молоддю і 
молодим активом Донбасу, Запо-
ріжжя та Херсонщини. Які спільні 
проекти та ініціативи реалізуються 
або будуть реалізовані в май-
бутньому? Чи налагодили зв'язок 
молодіжні організації?

Дійсно, як я й казав раніше, взає-
модія між регіонами є. Намагаємося 
вибудовувати таку роботу систем-
но. Починаючи зі святкування Дня 
Росії, ми регулярно підтримуємо 
взаємодію по відеозв’язку з пред-
ставниками ДНР, ЛНР, Запоріжжя та 
Херсонщини для того, щоб обгово-
рювати плани і роботу. 

Нещодавно, виключно шляхом 
діалогу, народилася перероблена 
ідея Всеросійської акції «Ялин-
ка бажань». Ми у Республіці Крим 
встановимо «ялинку бажань», але 
бажання на ній будуть дітей з Хер-
сонської та Запорізької областей, а 
також дітей з Донецької та Луган-
ської народних республік. 

Крім цього, комунікація з моло-
діжними об'єднаннями з Луганська, 
Запоріжжя, Херсона, Донецька бу-
дується на адміністративному рівні. 

Зараз ці регіони повноцінні 
суб'єкти Російської Федерації, де 
є державні організації молодіжної 
політики, які вибудовують свою ді-
яльність згідно з законодавством 
Російської Федерації. Вони беруть 
участь у всіх федеральних нара-
дах, що проводить Федеральне 
агентство у справах молоді. Вар-
то зауважити, що кримчани готові 
«підставляти плече», ділитися до-
свідом, так само як і запозичувати 
позитивний досвід у інших регіонів. 
У рамках волонтерської діяльності, 
юнаки та дівчата не лише соціа-
лізуються, здобувають корисний 

Взаємодія між регіонами є. 
Намагаємося вибудовувати 

таку роботу системно. 
Починаючи зі 

святкування Дня Росії, 
ми регулярно підтримуємо 
взаємодію по відеозв'язку з 
представниками Донецька, 

Луганська, Запоріжжя 
та Херсона для того, 

щоб обговорювати 
плани і роботу. Крім 

цього, комунікація 
з молодіжними 

об'єднаннями з Луганська, 
Запоріжжя, Херсона, 

Донецька будується на 
адміністративному рівні
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досвід, але й передусім, реалізу-
ються.

Як у Республіці Крим буде роз-
виватися молодь, яка проживає в 
селах й маленьких містах регіону?

Коли я очолив Державний комі-
тет молодіжної політики Республіки 
Крим, то прийняв рішення приділяти 
багато уваги саме роботі з сіль-
ською молоддю.

Сьогодні проекти молодіжної 
політики загалом реалізуються у 
великих містах. Ми розуміємо, що у 
Сімферополі, Ялті, Керчі, Євпаторії 
безліч вищих навчальних закла-
дів, середньо-спеціальних установ 
тощо.

Саме тому цi заходи, орі-
єнтовані на розвиток молоді, 
відбуваються у великих містах 
Криму. Ми це виправимо.

Молодь з різних муніципаліте-
тів Криму має такі ж креативні та 
цікаві ідеї й ініціативи, як і у моло-
ді, що живе у містах республіки. Ми 
не маємо забувати про сільську 
молодь. Дуже важливо реалізува-
ти всі можливості, що надає наша 
країна. З ініціативи Держкомітету 
заплановано перший Кримський 
форум сільської молоді «Серп і мо-
лодь». У цьому форумі взяли участь 
дівчата та юнаки з 14 муніципаль-
них утворень. Ми не обмежуємося 
лише молодіжною політикою, до 
реалізації підійшли комплексно. 
Тож на форумі сільської молоді 
«Серп і молодь» ключовими були 
два напрямки. По-перше, ми 
продемонстрували молоді усі мож-
ливості, які надає наша країна 
сьогодні, зосередили увагу й на 
тому, які функціонують молодіж-
ні об'єднання у Республіці Крим. 
По-друге, розповіли молодіжне під-
приємництво: поради для початку 
та розвитку ідеї підприємництва, 
типи, переваги, бізнес-ідеї, про-
грами підтримки, можливості для 

Нещодавно, виключно шляхом діалогу, 
народилася перероблена ідея Всеросійської 

акції «Ялинка бажань». Ми у Республіці Крим 
встановимо «ялинку бажань», але бажання на 
ній будуть дітей з Херсонської та Запорізької 

областей, а також дітей з Донецької та 
Луганської народних республік.  Зараз ці регіони 

повноцінні суб'єкти Російської Федерації, де є 
державні організації молодіжної політики, які 

вибудовують свою діяльність згідно 
з законодавством Російської Федерації

масштабування тощо. З 25 по 27 ли-
стопада форум у Феодосії об'єднав 
понад 140 представників активної 
молоді з сільської місцевості. 

Взагалі з 2023 року робота 
Державного комітету молодіжної 
політики Республіки Крим будува-
тиметься на зональному принципі. 
Регіональні форуми підуть на дру-

гий план. Ми плануємо проводити 
яскраві й масштабні заходи, що бу-
дуть об'єднувати весь Крим. Мета 
одна – залучити якомога більше 
молоді. З наступного року плану-
ємо чотири зональні мікрофоруми 
сільської молоді. 

Завдання органів влади, що від-
повідають за реалізацію державної 
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молодіжної політики — це створен-
ня можливостей для реалізації всіх 
ідей і амбіцій нашої молоді!

В одному зі своїх інтерв'ю 
ви розповіли, що головним на-
прямком у молодіжній політиці 
Криму має стати патріотичне 
виховання. Як ви оцінюєте такі 
патріотичні молодіжні ініціати-
ви, як, наприклад, Молодіжний 
міжнаціональний патріотичний 
форум «Росія – це ми»?

Насправді «Росія — це ми» — 
дуже важливий захід для молоді. 
Насамперед, тому що такі фору-
ми об'єднують молодь різного віку 
та національностей. «Росія — це 
ми» дає змогу зрозуміти юна-
кам та дівчатам, що таке єдність, 
любов до Батьківщини. Новий 
час — нові виклики. Патріотичне 
виховання завжди було важли-
вим, але сьогодні стає ще більш 

актуальним. Ми розуміємо, що 
сьогодні за розум нашої моло-
ді треба боротися! І проблема 
криється зовсім не у молоді, а у 
тому, що наші вороги — фінан-
сово забезпечені люди і вони 
теж борються за нашу молодь. 
Ми повинні приділяти уваги па-
тріотичному вихованню молоді, 
користуючись реальними при-
кладами і реальними справами.  

Саме тому «Росія — це ми» й 
аналогічні проекти завжди мо-
жуть розраховувати на підтримку 
Держкомітету молодіжної полі-
тики Республіки Крим, адже такі 
проекти об'єднують, консоліду-
ють нашу молодь і виховують її 
в правильному патріотичному 
руслі. Нашому поколінню ви-
пало складне і відповідальне 
завдання — об’єднання держи, 
традиційних цінностей. За нас 
цього ніхто не зробить.

Новий час — нові виклики. 
Патріотичне виховання 
завжди було важливим, 

але сьогодні стає ще більш 
актуальним. Ми розуміємо, 
що сьогодні за розум нашої 

молоді треба боротися! 
І проблема криється зовсім 

не у молоді, а у тому, що 
наші вороги – фінансово 

забезпечені люди і вони теж 
борються за нашу молодь. 

Ми повинні приділяти уваги 
патріотичному вихованню 

молоді, користуючись 
реальними прикладами і 

реальними справами
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Фото використані 
з прес-служби Госкоммола РК

Які пріоритети у молодіжній 
політиці Криму ви ставите в май-
бутньому році?

Насамперед, це максимальне 
збільшення заходів патріотичної 
спрямованості. Патріотичне вихо-
вання молодих громадян — наш 
пріоритет. 

Крім того, вважаю, що необхідно 
якомога максимально мобілізову-
вати юнаків та дівчати під єдиним 
гаслом любові до своєї Батьківщи-
ни, до своєї країни, до Росії. 

У нас дуже класна, чудова, 
талановита молодь. Сьогодні іс-
нує безліч молодіжних об'єднань: 
«Молода гвардія», «Волонтери 
перемоги», студентські загони, 
всілякі національно-культурні гро-
мади тощо. Зараз їх глобальна 
мета — розвиток нашої Батьківщи-
на. Але, на жаль, вони рухаються у 
різних напрямках і дивляться в різні 
боки, а нам необхідно об'єднати ці 
організації. Зараз час об'єднання. 
Глава Республіки Крим Сергій Ва-
лерійович Аксьонов дуже влучно 
сказав: «Час одинаків минув — 
прийшов час команд»!

Ще два роки тому ми говорили 
про те, що у кожної молодіжної ор-
ганізації є свій порядок денний, то 
зараз з'явилося дуже багато фак-
торів, що об'єднують ці організації. 
І це правильно! Коли я бачу таке 
єднання, я розумію, що нас нікому 
не зламати.

Що б ви побажали молодим і 
не тільки читачам журналу «Крим 
сьогодні»?

Бажаю молоді вірити у свою 
країну, вірити у свої сили і обов’яз-
ково допомагати! Якщо ви 
розумієте, що ваші дії можуть до-
помогти іншій людині, допомогти 
своїй республіці, своїй країні – 
вперед, без страхів і сумнівів!

У нас дуже класна, чудова, талановита молодь. Сьогодні 
існує безліч молодіжних об'єднань: «Молода гвардія», 
«Волонтери перемоги», студентські загони, всілякі 

національно-культурні громади тощо. Зараз їх глобальна 
мета – розвиток нашої Батьківщина. Але, на жаль, 

вони рухаються у різних напрямках і дивляться в різні 
боки, а нам необхідно об'єднати ці організації. Зараз час 

об'єднання. Глава Республіки Крим Сергій Валерійович 
Аксьонов дуже влучно сказав: «Час одинаків минув — 

прийшов час команд»!
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Крим в об ’єктиві
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«ГУБЕРНСКИЙ ГОРОДЪ С»
ПРОГУЛЯНКИ СІМФЕРОПОЛЕМ ХІХ СТОЛІТТЯ

МАНДРІВКИ У ЧАСІ

ПРОГУЛЮЮЧИСЬ СІМФЕРОПОЛЕМ, НАВІТЬ ЯКЩО ВИ ЖИВЕТЕ ТУТ УСЕ ЖИТТЯ, 
КРИМСЬКА СТОЛИЦЯ ВСЕ ОДНО МОЖЕ ЧИМАЛО ВАС ЗДИВУВАТИ. ДЛЯ ЦЬОГО 

ВАРТО ЛИШЕ ТРОХИ ПРИДИВИТИСЯ І ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ТІ ІСТОРИЧНІ ДЕТАЛІ, 
ЯКІ ВІДКРИВАЮТЬ ДЛЯ НАС ЗАВІСУ ЧАСУ. ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ СПОРУДИ ЗБЕРІГАЮТЬ 

ЧИМАЛО СВІДЧЕНЬ ТОГО, ІНШОГО ЖИТТЯ, ДЕ У МІСЬКОМУ САДУ СІМФЕРОПОЛЯ 
МІГ ГРАТИ ЖИВИЙ ОРКЕСТР, А ЖИТЕЛІ МІСТА ПЕРЕСУВАЛИСЯ НА КІННИХ 

ЕКІПАЖАХ, АБО НА НАЙПЕРШИХ В ІСТОРІЇ КРИМУ АВТОМОБІЛЯХ
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Де розміститися 
і що купити?

Дозвілля та прогулянки 
на Приютинській

У ХІХ столітті життя міста сконцентроване на 
тих вулицях, які розташовувалися неподалік 
від Великого базару. Він знаходився на місці 

сучасної площі ім. В. І. Леніна. Багато путівників роз-
повідали про нього, наче про атракціон, де у центрі 
розташовувався фонтан, а коло нього шумів та роївся 
торговці разом із відвідувачами, купцями з різних країн. 
Тут можна було купити все – від фруктів і овочів, до шкі-
ряних виробів. З кінця століття цей район був щільно 
забудований респектабельними готелями. Тоді вулиця 
носила назву Салгірна – сьогодні вулиця Кірова. Готелі 

Так, за століття Центральна площа міста 
і прилеглий простір змінилися до невпі-
знання, але зовсім поруч проходить вулиця, 

яка з плином довгих років все ж залишилася впізна-
ваною – вулиця Приютинская, а сьогодні вулиця 
Пушкіна. У наші дні велика її частина перетворилася 
на пішохідну зону і саме тут особливо відчувається 
подих минулого. Прогулюючись тут сьогодні не 
важко уявити себе в минулому. Більшість з тутешніх 
будівель досі зберігають зашифровані послання з 
минулого століття.  

«Велика Московська», «Біржа», «Континенталь»,  
«Сан-Ремо» — всі вони розташовувалися поряд 
із Великим базаром. Цікаво, що на місці сучас-
ного Державного Академічного музичного театру 
розташовувався «Гранд–готель», а на місці пам'ят-
ника Дибенку з 1839 року розташовувався готель 
«Золотий якір». Це були найпрестижніші готелі, 
вони користувалися успіхом у всіх приїжджих. Так, 
в «Золотому якорі» свого часу жили актор Михайло 
Щепкін і критик Віссаріон Бєлінський, а в період 
Кримської війни тут розташувався хірург Микола 
Пирогов. На першому поверсі цього готелю знахо-
дився один з кращих ресторанів у місті й більярдна.

До речі, крім галасливого базару, тут були й 
респектабельні магазини, які могли посили тільки 
заможні гості та жителі міста. Наприклад, торговий 
центр «Пасаж Анджело», який довгий час вважався 
візитною карткою Сімферополя і знаходився на 
місці сучасного Центрально універмагу. Трипо-
верхова галерея з двосхилим скляним дахом, 
величезні скульптури німф і атлантів. Але головною 
родзинкою пасажу був, розташований в центрі 
залу, басейн із золотими рибками.

Республіканська стоматологічна поліклініка роз-
міщується в одному з найбільш примітних будівель на 
вулиці Пушкінській. А відомо вона тим, що в дореволю-
ційний час в цій будівлі працював жіночий клуб, де час 
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від часу влаштовувалися збори прекрасної половини 
всіх знатних і багатих сімей міста. Що обговорювали? 
Головні теми – проведення різних благодійних заходів, 
новини педагогіки, обговорювали «жіноче питання». У 
цьому ж будинку під патронажем заможних жінок пра-
цював гурток дошкільного виховання, вивчали іноземні 
мови і викладали рукоділля.

Всього кілька кроків далі по вулиці, і ви побачите 
будівлю Кримського академічного російського дра-
матичного театру ім. М. Горького, яка 
виділяється своєю ошатною архі-
тектурою. Наприкінці XIX століття тут 
щовечора давали виставу. 

Хочете фотографію на пам'ять? Це 
також не проблема! На перетині Пуш-
кінської і Катерининської вулиць стоїть 
будинок, який свого часу вважався 
найкрасивішим в окрузі та був міс-
цевою визначною пам'яткою. Колись 
будівля належала купцю Семерджієву. 
У ньому розташовувалося найкраще 
фотоательє Сімферополя, про що досі 
нам повідомляє напис на фронтоні 
будинку. Крім того, тут можна було 
відвідати мануфактурний мага-
зин. Поруч, на вулиці Пушкінській 
у будинку №8 розташовувався 
громадський клуб, де можна було 
відвідати бібліотеку. Якщо говорити 
про початок ХХ століття, то варто 
відзначити, що розваг для гостей і 
жителів столиці півострова стало 
набагато більше. Можна було 
відвідати кінотеатр на 400 місць 
«Лотос», який розташовувався в 
будівлі, де і сьогодні все також 
розташовується кінотеатр, а 
на вулиці Пушкіна у будинку 
№1 відкрив для відвідувачів 
двері театр ілюзій, де поряд 
із показом фільмів проходили 
вистави артистів.

Життя міста 
або що подивитися?
Як і будь-який мандрівник, прямуючи в 

нові для себе міста ми мимоволі спо-
стерігаємо за їх життям. Якщо говорити 

про минуле Сімферополя, можна сказати, що 
столиця Криму вирувала життям. Тут було все 
необхідне, хоча місто було порівняно невели-
ким, всього кілька вулиць. 

Катерининська вулиця свого часу носила 
безліч імен. Тут розташовувалися численні тор-
гові будівлі. Але цікаво зауважити, що, якби ви 
вирішили пройтися по ній наприкінці ХІХ сто-

Цікавий факт
Якби сучасний житель потрапив  до Сімферополя ХІХ століття, то 

насилу б знайшов потрібну йому адресу, адже сучасної нумерації 
будинків не було! Та й з нумерацією ділянок теж були проблеми.  
30 квітня 1882 губернатор А. М. Всеволожський зауважив: «Об'їжд-
жаючи місто неодноразово, я помітив, що не на всіх вулицях є 
таблиці з позначенням назви її, на деяких будинках немає доще-
чок з позначенням номера і прізвища власника... номери будинків 
не розділені по вулицях... і доходять до 1400 номера». Поліцмей-
стеру міста, якому була направлена ця скарга, пропонувалося 
вжити заходів, адже ситуація заважала швидкості зв'язку з оби-
вателями.



28 Крим cьогоднi  #4 | 2022 Крим cьогоднi  #4 | 2022 29

ДО КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ СІМФЕРОПОЛЬ СТАЄ 

МІСТОМ КОНТРАСТІВ: З ОДНОГО БОКУ, ВУЛИЦІ 

З ПРЕКРАСНИМИ БУДІВЛЯМИ І «ПРИСТОЙНОЮ» 

ПУБЛІКОЮ, А З ІНШОГО – ВУЗЬКІ ТА КРИВІ ВУЛИЧКИ З 

«МАЗАНКАМИ» І РОБІТНИМ ЛЮДОМ. НЕЗВАЖАЮЧИ 

НА ТАКИЙ ДИСБАЛАНС, СЬОГОДНІ МИ ПИШАЄМОСЯ 

ВИГЛЯДОМ НАШОЇ СТОЛИЦІ Й З ЗАДОВОЛЕННЯМ 

ПРОГУЛЮЮЧИСЬ ПО СТАРИХ ВУЛИЧКАХ УЯВЛЯЄМО 

СЕБЕ ПЕРСОНАЖАМИ З ЖИТТЯ ХІХ СТОЛІТТЯ. 

ліття, то вельми здивувалися, бо не знайшли 
б будівлі Державної Ради Республіки Крим. На 
місці сучасної будівлі розташовувалося полі-
цейське управління і... в'язниця. Вулиця тому й 
називалася «Поліцейська». Якщо пройти трохи 
далі, то можна було б відвідати Музей губерн-
ського земства (сьогодні будинок №17).

Сучасна вулиця Горького у минулому мала 
назву «Дворянська». У 1818 році тут було виділено 
ділянку для будівництва «дворянського будинку і 
залу при ньому». Там незабаром звели скромну 

ватися на початку ХХ століття, одна з найстаріших 
будівель на ній – храм «Трьох Святих», який стоїть і 
понині. 

Наприкінці XIX – початку XX століття вулицю Сал-
гірну посилено «захоплюють» купці та підприємці: 
з'являються великі магазини, аптека, фотографія, 
розважальні заклади. І, якби ви зголодніли під час 
прогулянок містом, то можна зазирнути до ресто-
ранчику в будинку № 21, де знаходилася краща в 
губернії шашлична. Господар називав її «Губерн-
ською», а в народі охрестили «Губернаторською». 
Тут був заведений звичай, такий собі «шик» – не 
брати і не давати здачі.

одноповерхову будівлю і господарські корпуси. 
Один з них в 1821 році навіть пристосували під 
театр. Незабаром прилеглі території почали 
забудовувати заможні громадяни. Поруч, у 
будинку навпроти, була дитяча музична школа. 
Вона часто змінювала адресу і, нарешті, зна-
йшла цілком гідне приміщення: двоповерховий 
особняк з балконом і напівколонами на другому 
поверсі, з багатою ліпниною. 

У будинку №15 розташовувалася Губернська 
жіноча казенна гімназія. Майже відразу вона 
була перетворена на Сімферопольське жіноче 
училище, що давало освіту, майже рівну гімназії. 
А от головною будівлею вулиці Рози Люксембург, 
у ті часи вона іменувалася Олександрівської, 
була біржа легкових візників, які на фаетонах 
розвозили заможних громадян містом. Звісно, 
варто згадати і вулицю Гоголя (первісна назва 
вулиці – «Комендантська»). Вона почала форму-



Сімферополь – «місто користі» —  не раз пiдтверджувало свій статус. У важкі роки Кримської війни воно 
перетворилося на один великий шпиталь. Багаті жителі без роздумів віддавали прибуткові будинки і 

резиденції для розміщення поранених солдатів. Усі заходи проходили під керівництвом однієї лікувальної 
установи. Ще до часів початку військових дій на півострові діяв єдиний в Таврійській губернії шпиталь, 

який і прийняв на себе основне навантаження з порятунку життів захисників Криму. Щоб розширити площу 
шпиталю йому віддали будівлю жіночої гімназії, в якій він розташовується й сьогодні. Сімферопольський 

військовий шпиталь можна назвати одним з найстаріших лікувальних закладів у Криму. Він й сьогоднi   
виконує свої сакральні завдання – рятує життя захисників нашої Батьківщини
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ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ



ЦЕЙ ШПИТАЛЬ СТАВ ПЕРШИМ 
ЛІКУВАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ДЕ ШИРОКО 

СТАВ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ НАРКОЗ І ГІПСОВІ 
ПОВ'ЯЗКИ. МИКОЛА ПИРОГОВ УСПІШНО 

ЗАСТОСОВУВАВ УСІ СВОЇ РОЗРОБКИ, 
АЖ ДО КОНТРОЛЮ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ 

ЛІКАРІВ ШПИТАЛЮ. КРІМ ТОГО, ПІД 
ЙОГО КЕРІВНИЦТВОМ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ 

МЕДИЦИНИ ПОЧАВ ДІЯТИ ІНСТИТУТ 
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Перша вiдома згадка про шпиталь була зроблена 23 
червня 1805 року. Тоді на його базі була організована 
цивільна лікарня Сімферополя і Криму, що було особли-
вою рідкістю свого часу. Розмірене існування лікуваль-
ного закладу порушила Кримська війна, яку сьогодні 
деякі експерти називають «нульовою світовою». Сюди 
привозили всіх важко поранених бійців з передової. 
Перші поранені були направлені до Сімферопольського 
гарнізонного шпиталю з полів Альмінської битви. У місті 
посилено засновувалися відділення лікувальної устано-
ви для поранених і хворих військових чинів. Для їх розмі-
щення довелося очистити всі губернські державні уста-
нови: будинки губернського правління, казенної палати, 
палати державного майна, кримінальної та цивільної 
палати, дворянського і депутатського зібрання. Сестри 
милосердя, які в роки Кримської війни активно поча-
ли свою діяльність, і хірурги вищої категорії працюва-
ли вдень і вночі. Цікавим є те, що сюди звозили не лише 
російських поранених, але й ворогів.

«Плацдарм» Пирогова

У ці роки в шпиталі працювали Микола Пирогов і 
Сергій Боткін. Саме тут у Криму Микола Іванович ство-
рив свої найбільш значні праці. Завдяки зусиллям ви-
датного російського анатома і хірурга, були закладені 
основи хірургічної практики в польових умовах, оптимі-
зована робота з реєстрацією і сортуванням хворих, 
розроблені методи евакуації поранених, що значно по-
легшило роботу хірургів і за часів Великої Вітчизняної 
війни. Усі ці напрацювання актуальні й в наш час. 

Цей шпиталь став першим лікувальним закладом, де 
широко став застосовуватися наркоз і гіпсові пов'язки. 
Микола Пирогов успішно застосовував усі свої розроб-
ки, аж до контролю особистої гігієни лікарів шпиталю. 
Крім того, під його керівництвом вперше в історії меди-
цини почав діяти інститут медичних сестер. 

Напрацювання у лікувальній справі та медичні тех-
нології стали не єдиним досягненням Пирогова. Мико-
ла Іванович на базі військового шпиталю Сімферополя 
зростив багатьох іменитих хірургів. Для лікування по-
ранених сюди були мобілізовані лікарі з усієї Таврійсь-
кої губернії. Приїжджали медики і з інших куточків Росії, 
і навіть з-за кордону. Пирогов помічав обдарованих 
фахівців і не терпів свавілля. Під його керівництвом пра-
цював, тоді ще молодий лікар, Сергій Боткін. Звичайний 
ординатор терапевтичного відділення згодом став ви-
датним клініцистом, засновником російської терапев-
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тичної школи. Так, важкий час став поштовхом для про-
риву в багатьох галузях медицини. І особливу гордість 
викликає той факт, що історія вершилася саме тут – в 
серці Кримського півострова.  

Нове життя

Кримська війна стала не останнім випробуванням 
для Сімферопольського шпиталю. Цей лікувальний за-
клад став основним центром порятунку життів солдатів 
за часів російсько-турецької війни 1877-78 років. Свій 
внесок хірурги і медсестри шпиталю зробили і у роки 
Першої світової війни. Але свій лікарський обов'язок 
фахівці шпиталю виконували тодi не у кращих умовах. 
Численні документи і звіти говорять про кризу організа-
ції лікування хворих. У лікарів не було навіть постійного 
місця розміщення. Зокрема, такий стан справ обумов-
лювався відсутністю уваги з боку влади, адже в мирний 
час після тяжких років Кримської кампанії в шпиталі не 
було великої кількості хворих і лікарська справа підтри-
мувалася не кращим чином. Подальші події на полях 
битв розкрили багато проблем, лікування хворих і по-
ранених ускладнювалося. 

Ситуація змінилася після Великої жовтневої соціалі-
стичної революції. Шпиталю знову виділили будівлю на 
вулиці Горького. Була створена структура лікувального 
закладу. З'явилася новітня на той момент операційна, 
фізіотерапевтичний кабінет, лабораторія. Все було об-
лаштовано за останнім словом медичних технологій. 
Темні й вологі палати з відвологлими солом’яними тюфя-
ками пішли в минуле. Їх місце зайняли просторі, чисті, 
теплі палати. У достатній кількості був укомплектований 
персонал шпиталю, щоб кожен хворий міг отримувати 
належну увагу.  

Радянська влада потурбувалася і про дозвілля хво-
рих. На території шпиталю був облаштований клуб, де 
солдати і офіцери слухали концерти і дивилися нові кі-

нофільми. Крім того, тут працювала бібліоте-
ка. Шпиталь знову став кращим лікувальним 
закладом Криму. 

За часів Великої
Вітчизняної

Незабаром після модернізації, шпита-
лю належало тримати новий удар. У роки 
Великої Вітчизняної війни він обслуговував 
степовий і Північно-Кавказький фронти і вій-
ська, що звільняли Крим. Тоді сімферопольсь-
кі військові хірурги повернули в стрій тисячі 
поранених бійців і офіцерів Радянської Армії. 
Фронтовики дуже тепло відгукувалися про 
лікарів Сімферопольського військового шпи-

талю. Лікарі Константинов, Букатий, Єркін, Григор'єв, 
Зуєв, Каверін, медичні сестри Войтенко, Малашевська, 
Муснікова, Вітненко, Підгородецька, санітарки Буркот, 
Гольдштейн – ті, кому довелося вести свої бої – битви зі 
смертю. Як і багато років тому, накопичений за час вій-
ни досвід лікувальної роботи став основою для безлічі 
наукових праць. З'явилися нові методи лікування. 

Сьогодні, як і ранiше, шпиталь продовжує виконува-
ти свій обов'язок. З 2014 року лікувальний заклад став 
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філією 1472 військово-морського клінічного шпиталю 
імені Миколи Пирогова Чорноморського флоту Росії. З 
ініціативи Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зараз він 
носить ім'я святителя Луки Кримського, який також опе-
рував тут у 1946-1947 роках. У наш час шпиталь постій-
но розвиває і вдосконалює матеріально-технічну базу, 
впроваджує новітні технології в обстеженні, лікуванні та 
медичній реабілітації хворих. Він оснащений сучасним 
медичним обладнанням. У шпиталі щорічно лікуєть-
ся 4-5 тисяч військовослужбовців, зокрема, і учасників 
бойових дій.

Шпиталь дбайливо зберігає свою довгу історію. На 
будівлі шпиталю встановили кілька меморіальних до-
шок, присвячених відомим лікарям, які працювали тут: 
Пирогову, Боткіну, Арендту, Цвєткову, Войно-Ясенець-
кому. Також у 2014 році митрополит Сімферопольський і 
Кримський Лазар освятив храм-каплицю на честь свя-
тителя Луки на території шпиталю, де знаходяться його 
ікона і частка мощей.  

ПРОТЯГОМ СВОЄЇ СЛАВЕТНОЇ ДВОВІКОВОЇ 
ІСТОРІЇ, СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 

ШПИТАЛЬ ЛІКУВАВ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ 
У ВСІХ БИТВАХ, ЯКІ ПРОХОДИЛИ НА ТЕРИТОРІЇ 

КРАЇНИ І КРИМУ. ВІЙНА НА БАЛКАНАХ, ДВА ЗАХИСТУ 
СЕВАСТОПОЛЯ, ДВІ СВІТОВІ ВІЙНИ – І НАВІТЬ ЦЕ 

НЕ ПОВНИЙ СПИСОК ДОСЯГНЕНЬ ШПИТАЛЮ. У ЦІ 
ДНІ НА БАЗІ ОЗДОРОВЧОЇ УСТАНОВИ ПРОХОДЯТЬ 
ЛІКУВАННЯ Й НАШІ ЗАХИСНИКИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ 

СВІЙ ОБОВ’ЯЗОК У РАМКАХ СВО. МІ ВПЕВНЕНІ, 
ЩО ФАХІВЦІ ЛІКАРНІ НА ГІДНОМУ РІВНІ БУДУТЬ 
ВИКОНУВАТИ СВІЙ ОБОВ’ЯЗОК І ПРОДОВЖАТЬ 

БОРОНИТИ ЗДОРОВ’Я  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
ПРОДОВЖУЮЧИ СЛАВЕТНІ ТРАДИЦІЇ МИНУЛОГО.

До речі, є курйозна історія про святкування 
125-річного ювілею шпиталю. Справа в тому, 

що раніше вважалося, що він припадає на 
1948 рік. Виходить, що установа була нібито 

заснована у 1823 році. Зі святкуванням 
запізнилися на 18 років. Були й інші дати у 
«кандидати» на заснування шпиталю. Так, 

якийсь час вважалося, що шпиталь був 
заснований на базі лазарету у 1821 році. Але 

насправді, як ми і писали вище, шпиталь 
набагато старше. Це одна з найстаріших 

лікувальних установ країни і перша лікувальна 
установа в Сімферополі. У роки восьмої 

російсько-турецької війни (1806-1812 роки) 
лікарня вже стала військовим шпиталь і 

найбільшим лікувальним закладом Криму
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Країна релігійної свободи
Після розпаду СРСР в Україні з'явило-

ся безліч релігійних організацій, зокрема, 
і православних. Українці раніше пишали-
ся цим фактом, розповідаючи про свобо-
ду віросповідання. Наприклад, президент 
Зеленський на зустрічі з Патріархом Вар-
фоломієм зауважив, що Україна нібито є 
унікальним прикладом мирного співіснуван-
ня багатьох конфесій.

Найбільшим релігійним утворенням в 
країні є Українська православна церква 
(УПЦ) Московського патріархату. Ця церква 
є повністю автономною, в тому числі і фінан-
сово, управляється митрополитом з титулом 
«Блаженніший», проте священики помина-
ють за службою Московського патріарха. В 
УПЦ служать близько десяти тисяч свяще-
ників, її парафіянами, за різними оцінками, є 
від 15 до 22 відсотків жителів України.

Гоніння на УПЦ МП
Гоніння на УПЦ почалися задовго до по-

чатку спеціальної операції. Про це гово-
рять свідчення очевидців на звільнених те-
риторіях. Наприклад, співробітник СБУ по 
Херсонській області Олексій Паламарчук — 
куратор православного напрямку — з по-
грозами вимагав гроші у священнослужи-
телів Херсонської єпархії УПЦ, мотивуючи 
необхідністю матеріальної підтримки учас-
ників АТО.

Але сьогодні ці гоніння в Україні знай-
шли безпрецедентний характер: віруючих 
залякують, садять у в'язниці за надумани-

СЬОГОДНІ НАЦИСТИ АКТИВНО ЗАЧИЩАЮТЬ УКРАЇНУ ВІД «МОСКОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ». ГРАБЕЖІ, 
НАСИЛЬСТВО І ВБИВСТВА ПРЕДСТАВНИКІВ ДУХОВЕНСТВА СТАЛИ ЗВИЧНОЮ СПРАВОЮ. 

РОЗКОЛ ЦЕРКВИ, ТРЕБА СКАЗАТИ, ВЛАДІ УКРАЇНСЬКІЙ ВДАЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНО. ТИСК, 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ СВЯЩЕНИКІВ, АГРЕСИВНА ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ ПРОТИ УПЦ — УСЕ ЦЕ СІЄ 
ВОРОЖНЕЧУ ВСЕРЕДИНІ ЦЕРКВИ І СЕРЕД ПАРАФІЯН.

ПІСЛЯ ПОЧАТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (СВО) ПРИСТАВКА «МОСКОВСЬКИЙ» 
ПАТРІАРХАТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (УПЦ) СТАЛА ЖУПЕЛОМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ВБИВЦЬ, ЗЛОДІЇВ І МАРОДЕРІВ. ВОНИ ЗАЙМАЮТЬСЯ КРИМІНАЛОМ З ПОТУРАННЯ ВЛАДИ, 
НІБИТО ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ «РЕАЛЬНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ, 
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ, СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ». ОСОБЛИВО 
ЯСКРАВО ЦЕ ПРОЯВИЛОСЯ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ.

ГОНІННЯ НА УПЦ ПОЧАЛИСЯ ЗАДОВГО ДО 
ПОЧАТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ. ПРО ЦЕ 
ГОВОРЯТЬ СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ НА ЗВІЛЬНЕНИХ 
ТЕРИТОРІЯХ. НАПРИКЛАД, СПІВРОБІТНИК 
СБУ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЛЕКСІЙ 
ПАЛАМАРЧУК —КУРАТОР ПРАВОСЛАВНОГО 
НАПРЯМКУ — З ПОГРОЗАМИ ВИМАГАВ ГРОШІ У 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УПЦ, МОТИВУЮЧИ НЕОБХІДНІСТЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ «АТО»
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ми статтями, навіть вбивають. І оскільки закон в 
країні не працює, все це сходить злочинцям з рук.

Ось тільки короткий список постраждалих 
від рук нацистів: у місті Смілі Черкаської області 
бойовики з тероборони викрали православного 
священика. Наприкінці лютого в Київській області 
під Гостомелем затримали протоієрея Михайла 
Павлушенка, який нібито допомагав російській 
армії. 6 березня в Києві затримали священика отця 
Онуфрія — нібито він співпрацював зі спецслуж-
бами РФ. У Кам'янець-Подільській єпархії спалили 
будинок, де жила родина священика УПЦ.

Викрадення та знущання
8 березня 2022 року невідомі озброєні люди 

викрали настоятеля Свято-Троїцького дукон-
ського монастиря в Карпатах (Верховинський 
район Івано-Франківської області) архіман-
дрита Тита (Драчука) та послушника Трохима. 
Їх примусово доставили на допит до районного 
центру. Через кілька днів вони у важкому стані 
з'явилися в Чернівецькій області. Ченці розпові-
ли, що їм заборонили не тільки служити, а й про-
живати в Івано-Франківській області. Монастир 
же передали Верховинській територіальній 
громаді. Незадовго до цього у Києві український 
активіст Микита Жуйко закликав усіх зробити 
грабежі церков Московського патріархату ма-
совим явищем. 

22 березня Нацполіція повідомила, що у 
Києві затримано диверсанта — клірика одного 
з храмів УПЦ, який підозрюється у розвідці та 
диверсії. У квітні в Бородянці затримали насто-
ятеля місцевого храму УПЦ МП Отця Віктора. 
Наприкінці квітня в Сєвєродонецьку (тимчасово 
окупована територія ЛНР) був заарештований 
ще один священик за підписку на «неправильні» 
телеграм-канали. Нібито той передавав інфор-
мацію про пересування українських військ. Це 

НАПРИКІНЦІ ЛЮТОГО В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ПІД ГОСТОМЕЛЕМ ЗАТРИМАЛИ 

ПРОТОІЄРЕЯ МИХАЙЛА ПАВЛУШЕНКА, 
ЯКИЙ НІБИТО ДОПОМАГАВ РОСІЙСЬКІЙ 

АРМІЇ. 6 БЕРЕЗНЯ В КИЄВІ ЗАТРИМАЛИ 
СВЯЩЕНИКА ОТЦЯ ОНУФРІЯ — НІБИТО 

ВІН СПІВПРАЦЮВАВ ЗІ СПЕЦСЛУЖБАМИ 
РФ. У КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКІЙ 

ЄПАРХІЇ СПАЛИЛИ БУДИНОК, ДЕ ЖИЛА 
РОДИНА СВЯЩЕНИКА УПЦ
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далеко не повний список постраждалих від рук 
мародерів і нацистів.

Терор з боку української влади призвів до 
розколу і всередині самої УПЦ (МП). З політич-
них причин глава УПЦ митрополит Онуфрій 
підтримав на початку війни ЗСУ, а в середині 
квітня 240 священиків направили звернення 
до собору Предстоятелів стародавніх східних 
церков — свого роду «міжнародний церковний 
трибунал». У ньому вони вимагають позбавити 
Патріарха Кирила права займати престол. Ча-
сом священики УПЦ самі показово відрікаються 
від Московського патріархату. Іноді через страх 
за своє місце, а іноді усвідомлюючи, що пастві 
загрожує реальна небезпека.

Захід воліє закривати очі на гоніння на УПЦ 
в Україні. А то і допомагає боротьбі з «російсь-
ким світом». Наприклад, в березневому інтерв'ю 
латвійському виданню TVNet кадровий Латвій-
ський розвідник Валдіс Юргеланс, який очо-
лює роботу з ведення розвідки і контррозвідки в 
Полтаві, розговорився, що особливу увагу звер-
тає саме на храми УПЦ.

«Заборонений» Великдень
На Великдень Нацполіція України виступи-

ла із забороною на богослужіння. Готовність за-
безпечити рішення підтверджували в Черкаській, 
Запорізькій, Рівненській областях. Офіційно —  з 
метою забезпечення дотримання комендантської 
години, нібито щоб не провокувати зіткнення на 
конфесійному ґрунті. Але насправді представники 

ТЕРОР З БОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ 
ПРИЗВІВ ДО РОЗКОЛУ 
І ВСЕРЕДИНІ САМОЇ УПЦ (МП). 
З ПОЛІТИЧНИХ ПРИЧИН ГЛАВА УПЦ 
МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ 
ПІДТРИМАВ НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ ЗСУ, 
А В СЕРЕДИНІ КВІТНЯ 240 СВЯЩЕНИКІВ 
НАПРАВИЛИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СОБОРУ 
ПРЕДСТОЯТЕЛІВ СТАРОДАВНІХ 
СХІДНИХ ЦЕРКОВ — СВОГО РОДУ 
«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕРКОВНИЙ 
ТРИБУНАЛ»
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тероборони заявляють, що Великодні богослужін-
ня є місцем ведення проросійської пропаганди, а 
самі парафії — об'єктом акумулювання пожертву-
вань парафіян, які нібито можуть бути направлені 
до Москви.

Львівська міська рада взагалі заборонила 
діяльність Української Православної церкви Мо-
сковського патріархату. Про це в соцмережах за-
явив депутат від Партії «Євросолідарність» Юрій 
Ломага.

«МНОЮ БУЛО ПІДГОТОВЛЕНО ПОСТАНО-
ВУ ПРО ЗАБОРОНУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ПА-
ТРІАРХАТУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, І Я ДЯКУЮ КОЛЕ-
ГАМ-ДЕПУТАТАМ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ ЦЮ ІНІЦІАТИ-
ВУ», — написав він.

Спроби розділити церкву 
Росії та України

Голова Руської Православної Церкви молиться 
і про те, щоб ніякі тимчасові зовнішні середостіння 
не зруйнували духовну єдність народів двох країн.

Мета розірвати духовний зв'язок між російсь-
кою та українською православними церквами 
не буде досягнута. Про це заявив Патріарх Мо-
сковський і всієї Русі Кирило під час недільної 
літургії в Храмі Христа Спасителя. Про це пові-
домляє ТАСС:

«Безсумнівно, ті ж духи злоби Піднебесної 
ополчилися на церкву нашу, прагнучи не просто 
розділити православних людей Росії і України, 

НА ВЕЛИКДЕНЬ НАЦПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ВИСТУПИЛА ІЗ ЗАБОРОНОЮ НА 
БОГОСЛУЖІННЯ. ГОТОВНІСТЬ 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ РІШЕННЯ 
ПІДТВЕРДЖУВАЛИ В ЧЕРКАСЬКІЙ, 
ЗАПОРІЗЬКІЙ, РІВНЕНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ. ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВЗАГАЛІ ЗАБОРОНИЛА ДІЯЛЬНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
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але зробити так, щоб між нами прірва пролягла, 
не просто прірва, а щоб рів був викопаний, подіб-
но тим ровам, які використовують під час війсь-
кової операції, щоб ворог не пройшов. Глибоко 
переконаний в тому, що, оскільки всі ці зусилля 
не від Бога і не з Божого благословення, справж-
ньої мети ніколи досягнуто не буде», — заявив Па-
тріарх.

Патріарх Кирил з розумінням поставився до 
рішення УПЦ і пояснив це тим, що митрополит 
Онуфрій і єпископат повинні вести себе макси-
мально мудро і не ускладнювати життя свого 
віруючого народу. Глава Руської Православної 
Церкви додав, що молиться і про те, щоб ніякі тим-
часові зовнішні середостіння не зруйнували ду-
ховну єдність народів двох країн.

ДЕНАЦИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ ЙДЕ ПОВНИМ 
ХОДОМ. МОЖНА НЕ СУМНІВАТИСЯ, 
ЩО РОСІЙСЬКА АРМІЯ ДОБЕРЕТЬСЯ 
ДО КОЖНОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ХТО БУВ 
ПРИЧЕТНИЙ ДО ВБИВСТВ МИРНИХ 
ГРОМАДЯН, НАСИЛЬСТВА, ГРАБЕЖІВ, 
ЗОКРЕМА, ЩОДО ПРЕДСТАВНИКІВ 
ДУХОВЕНСТВА І ВІРУЮЧИХ!

БЕЗСУМНІВНО, ТІ Ж ДУХИ ЗЛОБИ 
ПІДНЕБЕСНОЇ ОПОЛЧИЛИСЯ НА 
ЦЕРКВУ НАШУ, ПРАГНУЧИ НЕ ПРОСТО 
РОЗДІЛИТИ ПРАВОСЛАВНИХ ЛЮДЕЙ 
РОСІЇ І УКРАЇНИ, АЛЕ ЗРОБИТИ ТАК, 
ЩОБ МІЖ НАМИ ПРІРВА ПРОЛЯГЛА, 
НЕ ПРОСТО ПРІРВА, А ЩОБ РІВ БУВ 
ВИКОПАНИЙ, ПОДІБНО ТИМ РОВАМ, 
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС 
ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ, ЩОБ ВОРОГ НЕ 
ПРОЙШОВ. ГЛИБОКО ПЕРЕКОНАНИЙ 
У ТОМУ, ЩО, ОСКІЛЬКИ ВСІ ЦІ 
ЗУСИЛЛЯ НЕ ВІД БОГА І НЕ З БОЖОГО 
БЛАГОСЛОВЕННЯ, СПРАВЖНЬОЇ МЕТИ 
НІКОЛИ ДОСЯГНУТО НЕ БУДЕ

Патріарх Московський і всієї Русі 
Кирило



40 Крим cьогоднi  #4 | 2022 Крим cьогоднi  #4 | 2022 41

Крим в об ’єктиві
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ПІД ГОСТРИМ КУТОМ
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ЯК САНИ ПОТРІБНО ГОТУВАТИ ВЛІТКУ, ТАК І ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ВАРТО ГОТУВАТИСЯ 
МІНІМУМ ЗА ПІВРОКУ ДО ЙОГО ПОЧАТКУ. ПРОТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ МІСЦЕВІ ЕКСПЕРТИ І ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ 
ПОПЕРЕДЖАЮТЬ КИЇВСЬКУ ВЛАДУ, ЩО МОЖЛИВІ ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ. ОСЬ І НАСТАЛА ЗИМА. А ЩО 
Ж ЧЕКАЄ НА УКРАЇНУ ТА ЄВРОПА ВЗИМКУ? НЕЩОДАВНО ГЕНСЕК НАТО ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ ЗАЯВИВ, 
ЩО НА УКРАЇНУ ЧЕКАЄ ЖАХЛИВА ЗИМА. ТАКОЮ ДУМКОЮ ВІН ПОДІЛИВСЯ НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 
НАПЕРЕДОДНІ МІНІСТЕРСЬКОГО ЗАСІДАННЯ АЛЬЯНСУ 29-30 ЛИСТОПАДА У БУХАРЕСТІ.

Більше того, міністр у справах реінтеграції не-
підконтрольних територій України, віце-прем'єр 
країни Ірина Верещук закликала громадян, які 
виїхали з України, провести найближчу зиму за 
кордоном через складну ситуацію з енергетикою 
в країні. Про це вона заявила в ефірі Всеукраїнсь-
кого телемарафону. 

Україну могло б врятувати російське вугілля. 
За даними Міністерства енергетики, на складах 
ТЕС і ТЕЦ знаходиться приблизно 590 тис. тонн 
вугілля. Це в чотири з половиною рази менше, 
ніж за затвердженим Міністерством енергетики 
і обов'язковому для виконання плану. Тим часом 
ТЕС України дають понад 30% від усієї виробленої 
в країні електроенергії.

Уже з 1 листопада Росія, як повідомили у Міне-
кономрозвитку РФ, припинила постачання вугіл-
ля Україні через зростаючий внутрішній попит. За 
словами голови Незалежної профспілки шахтарів 

ЗА ДАНИМИ МІНІСТЕРСТВА 
ЕНЕРГЕТИКИ, НА СКЛАДАХ ТЕС І 
ТЕЦ ЗНАХОДИТЬСЯ ПРИБЛИЗНО 

590 ТИС. ТОНН ВУГІЛЛЯ. ЦЕ В 
ЧОТИРИ З ПОЛОВИНОЮ РАЗИ 

МЕНШЕ, НІЖ ЗА ЗАТВЕРДЖЕНИМ 
МІНІСТЕРСТВОМ ЕНЕРГЕТИКИ 

І ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ДЛЯ 
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ. ТИМ ЧАСОМ 
ТЕС УКРАЇНИ ДАЮТЬ ПОНАД 30% 
ВІД УСІЄЇ ВИРОБЛЕНОЇ В КРАЇНІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
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України Михайла Волинця, Росія не дала квоту на 
постачання вугілля марки «А» — антрацитове ву-
гілля і марки «Т» — худе вугілля. Тепер суттєво зріс 
попит на дрова.

Варто зауважити, що ажіотажний попит на 
дрова зараз спостерігається не лише в Україні. 
В Угорщині обмежили експорт дров, паралель-
но збільшивши вирубку. У сусідній Молдові влада 
ввела ліміти на продаж дров і обмежить вартість 
палива. У країні прогнозують, що через проблеми 
з газом потреба в дровах істотно зросте.

Українське Держлісагентство анонсувало за-
пуск найближчим часом онлайн-ресурсу «Дрова 
Е» з продажу дров для населення. Зараз проект 
знаходиться в стадії розробки, запустити його 
планують до початку опалювального сезону, 
зазначено на офіційному сайті агентства.

Як топлять в Німеччині
Цікаво, що у Німеччині половина житла опа-

люється газовими котлами. Правда, у країні 
останнім часом намагаються у нових будинках 
замість газового опалення використовувати те-
плонасоси — пристрої, які перекачують в будинок 
тепло з вулиці або, наприклад, із землі (геотер-
мальний теплонасос). Але справа у тому, що це 
не найдоступніше задоволення.

Частка російського газу у ФРН, згідно з даними 
за квітень 2022 року, становила 35%, але міністр 
економіки Роберт Хабек тоді визнав, що повна 
відмова від поставок по лінії «Газпрому» озна-
чає уповільнення економічного розвитку країни і 
приріст ВВП без них неможливий.

Ще у липні 2022 року німецькі експерти гово-
рили, що у ситуації, що складається німцям варто 
задуматися про дров'яної печі. Як і про те, щоб 
замість газової плити використовувати елек-
тричну.

Ось тільки газ електростанціям теж потрібен! 
До того ж, потрібен все більше і більше, тому що 
через «любов до природи» у німецького уряду 
була думка до 2038 року — а в ідеалі до 2030-го — 
повністю відмовитися від вугільних ТЕС, а замість 
цього подвоїти потужність газової генерації. А те-
пер після гучних слів про екологію вирішили за-
ново запускати раніше закриті вугільні електро-
станції.

44
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У серпні повідомлялося, що газові сховища 
країни заповнені на 80%. Але одночасно з'явилися 
прогнози, що, будь вони навіть заповнені на 100%, 
їх потрібно весь час продовжувати поповнювати, 
а якщо цього не робити, то вони можуть вичерпа-
тися посеред зими.

.

В Італії теж мерзнуть
Там центральне опалення — лише у північних 

регіонах, а взагалі — або будинкові котельні, або 
свої газові обігрівачі, масляні радіатори, дров'яні 
печі тощо. Але якщо топлять централізовано, тоді 
за розкладом: десь по вісім годин на добу, десь — 
по 14. І це для італійців абсолютно нормальна си-
туація, вони там взимку у будинку у футболках не 
ходять: опалення коштує занадто дорого! 

Міністр з екологічної трансформації та модер-
нізації Італії Роберто Чинголані заявив, що італій-
ські газові сховища заповнені і при цьому частка 
російського газу скорочена вдвічі — з 40 до 20%. 
Між тим на початку вересня стало відомо, що 
майбутній опалювальний сезон в Італії скоротять 
на 15 днів: включення батарей доведеться чека-
ти на вісім днів довше, а відключать їх навесні на 
тиждень раніше. Більш того, вони будуть працю-
вати на годину менше, тобто, наприклад, в Римі — 
не по 12, а по 11 годин на добу.

ЩЕ У ЛИПНІ 2022 РОКУ НІМЕЦЬКІ 
ЕКСПЕРТИ ГОВОРИЛИ, ЩО У СИТУАЦІЇ, 

ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ НІМЦЯМ ВАРТО 
ЗАДУМАТИСЯ ПРО ДРОВ'ЯНОЇ ПЕЧІ. ЯК І 
ПРО ТЕ, ЩОБ ЗАМІСТЬ ГАЗОВОЇ ПЛИТИ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕЛЕКТРИЧНУ.
ОСЬ ТІЛЬКИ ГАЗ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМ 

ТЕЖ ПОТРІБЕН! ДО ТОГО Ж, ПОТРІБЕН 
ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ, ЧЕРЕЗ «ЛЮБОВ 

ДО ПРИРОДИ».  А ТЕПЕР ПІСЛЯ ГУЧНИХ 
СЛІВ ПРО ЕКОЛОГІЮ ВИРІШИЛИ 

ЗАНОВО ЗАПУСКАТИ РАНІШЕ ЗАКРИТІ 
ВУГІЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Крим cьогоднi  #4 | 2022 45



46 Крим cьогоднi  #4 | 2022 Крим cьогоднi  #4 | 2022 47

Як зимують британці
До речі, в цій країні взагалі практично 

немає централізованого опалення. Втім, 
декілька років тому в Лондоні запустили 
дуже прогресивну систему: вона перека-
чує в будинки гаряче повітря, який нако-
пичується в метро і влітку робить його на-
силу виноситься. Але, на жаль, ця система 
охоплює лише частину міста, і взагалі це 
єдиний випадок в історії британського 
житлово-комунального господарства. 
Проте опалення там виключно індивіду-
альне — на 85% газове. Правда, російсь-
кого газу там використовують дуже неба-
гато: його частка становить не більше 5%. 
А більшу частину газу Британія видобуває 
самостійно в родовищах Північного моря 
або ввозить з Норвегії та кількох інших 
країн.

Але є в британському ЖКГ і ще одна 
примітна деталь: і в Лондоні, і взагалі по 
всій Великобританії в XXI столітті продов-
жують топити дровами. На південному 
сході країни так обігрівають 16% будинків, і 
в січні з їх труб в атмосферу йде добра по-
ловина всіх викидів твердих частинок. При 

цьому до недавніх пір за співвідношення вартості 
і якості там цінували російське гранульоване де-
ревне паливо — пелети. Це спресовані тирса та 
інші відходи деревопереробки. Але на фоні ві-
домих подій його в Англію ввозити перестали. Як 
наслідок, деревне паливо подорожчало на 25-
40%.

В БРИТАНІЇ ВЗАГАЛІ ПРАКТИЧНО НЕМАЄ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ. 

ПРОТЕ ОПАЛЕННЯ ТАМ ВИКЛЮЧНО 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ — НА 85% ГАЗОВЕ. 

АЛЕ Є В БРИТАНСЬКОМУ ЖКГ І ЩЕ ОДНА 
ПРИМІТНА ДЕТАЛЬ: В ЛОНДОНІ, І ВЗАГАЛІ 
ПО ВСІЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В XXI СТОЛІТТІ 
ПРОДОВЖУЮТЬ ТОПИТИ ДРОВАМИ. ЦЕ 
СПРЕСОВАНІ ТИРСА ТА ІНШІ ВІДХОДИ 

ДЕРЕВОПЕРЕРОБКИ. АЛЕ НА ФОНІ 
ВІДОМИХ ПОДІЙ ЙОГО В АНГЛІЮ 

ВВОЗИТИ ПЕРЕСТАЛИ. ЯК НАСЛІДОК, 
ДЕРЕВНЕ ПАЛИВО 

ПОДОРОЖЧАЛО НА 25–40%
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Країни на Сході Європи повністю або як мінімум здебільшого забезпечуються газом за рахунок російсь-
ких поставок. Це Угорщина, Латвія, Словаччина, Чехія, Болгарія.

Скажімо, в Угорщині переважно газове опалення, і приблизно 85% Всього ввезеного газу — російський. В 
кінці літа трапилася проблема з «Північним потоком»: за даними «Газпрому», була неполадка з газоперека-
чувальним агрегатом. Звідси – перебої з поставками. І Угорщина домовилася про імпорт через «Турецький 
потік». Як пояснювали в керівництві країни, без російського палива неможливо забезпечити країну енер-
гією, а попереду зима. Проте ціни на опалення і взагалі на комунальні послуги в країні цієї осені зросли у 
8-10 разів. У Будапешті театри вирішили або скорочувати програму, або відключають у своїх приміщеннях 
електрику, або і зовсім закриваються до весни.

У старих будинках або ж у малозабезпечених сім'ях топлять дровами. Тому нічого дивного, бо у країні 
заборонений експорт пелет і дозволена вирубка молодих дерев в лісах, що належать державі. У Болгарії 
кубометр дров в порівнянні з минулої осені подорожчав втричі, приблизно така ж ситуація — у Албанії, у 
Польщі. А у Польщі два мільйони домогосподарств палять дрова…

СХІДНА ЄВРОПА: ОБІГРІВАЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ РОСІЇ
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КРИМСЬКА ВИШИВАНКА — 
СУЧАСНА IСТОРIЯ

ДЗЕРКАЛО КУЛЬТУРИ

10 років музею української вишивки ім. В. С. Роїк

КРИМСЬКИЙ ЕТНОГРАФІЧНИЙ МУЗЕЙ ДОВГІ РОКИ ЗБЕРІГАЄ КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ ЧИСЛЕННИХ НАРОДІВ 
КРИМУ. ЗОКРЕМА, ТУТ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ І РІЗНОМАНІТТЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 
УКРАЇНЦІВ, АЛЕ ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ ЗАЙМАЄ САМЕ УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА.  БІЛЬШ 
ТОГО, ПРАЦІВНИКИ МУЗЕЮ ЗАВДЯКИ КОЛЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ СТВОРИЛИ ОКРЕМИЙ МУЗЕЙ У 
СКЛАДІ СВОЄЇ СТРУКТУРИ.
ПЕРШОЮ ПОДІЛИЛАСЯ ІДЕЄЮ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ ВИДАТНА КРИМСЬКА 
ВИШИВАЛЬНИЦЯ ВІРА СЕРГІЇВНА РОЇК. НЕ ДИВНО, ЩО СЬОГОДНІ ВІН НОСИТЬ ЇЇ ІМ'Я. ЦЬОГО РОКУ 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ ІМ. В. С. РОЇК 10 РОКІВ 

П
роживши довге, насичене життя Віра 
Сергіївна Роїк зробила величезний 
внесок у розвиток декоративно-при-
кладного мистецтва в Криму. Плідний 

творчий шлях вишивальниці дав змогу їй зібрати 
велику колекцію української вишивки, куди входи-
ли, як авторські вироби, так і роботи майстринь 
з усього світу.  До того ж, Віра Сергіївна зібрала 
навколо себе велике коло талановитих учениць. 
Декоративно-прикладна спадщина вишиваль-
ниць множилася і вимагала гідного обрамлення. 
Тоді  з'явилася ідея про створення відповідного 
музею. 

На жаль, ініціатива отрима-
ла своє продовження вже після 
смерті Віри Сергіївни, але спра-
ву її життя було продовжено під 
керівництвом сина вишиваль-
ниці — Вадима Роїка. Знаменна 
подія в культурному житті Криму 
відбулася 14 грудня 2012 року.  Тоді 
музей відкрив свої двері першим 
відвідувачам. 

Музей української вишивки ім. 
В. С. Роїк з тих пір став центром 
тяжіння шанувальників цього виду 
народної творчості. Експозицію 
розмістили у трьох залах: зал 
«Історія української вишивки – від 
створення полотна до готового 
виробу», меморіальну кімнату ви-
датної майстрині та змінну експо-
зицію робіт сучасних кримських 

вишивальниць. Головна ідея експозиції по-
лягала в тому, щоб на прикладі колекції ста-
ровинних вишивок різних регіонів України, які 
музей накопичував у ході своєї діяльності, по-
казати спадкоємність традицій роботи самої 
віри Сергіївни та її учениць. Тут зберігаються 
понад 357 предметів з фондів етнографічного 
музею і понад 150-ти — з сімейного зібрання 
родини Роїк, взятих на тимчасове зберігання. 
Варто зауважити, що зал сучасної вишивки, 
де свого часу розмістили роботи учениць Віри 
Сергіївни, постійно поповнюється. Кримські 
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майстрині час від часу передають в дар му-
зею свої роботи. 

На базі Музею української вишивки ім. В. С. Роїк 
проводяться множинні заходи, що популяризу-
ють декоративно-прикладне мистецтво східних 
слов'ян. Серед них бієнале народної вишив-
ки «Український рушничок» ім. В. Роїк і Респу-
бліканська бієнале східнослов'янської народної 
вишивки «Візерунок на полотні» ім. В. Роїк. Під 
егідою закладу свого часу було презентовано 
проект «Рушник до 200-річчя від дня народ-
ження Тараса Шевченка», над яким працюва-
ли учениці Віри Сергіївни. Тут проводять май-
стер-класи, презентації та свята, присвячені 
декоративно-прикладному мистецтву.

З відкриттям музею справа всього життя 
Віри Роїк продовжує жити, її роботи цікавлять 
сучасників, її творчістю цікавляться прості 
обивателі і люди науки, її роботами захоплю-
ються професіонали. Вона є неповторним 
зразком в області ескізу традиційного народ-
ного мотиву. Кримський Етнографічний музей 
активно співпрацює з родиною Віри Роїк, ор-
ганізовуючи спільні тематичні виставки, май-
стер-класи, презентації, присвячені життю і 
творчості Віри Роїк.

Віра Сергіївна Роїк (1911—2010) — Почесний гро-
мадянин м. Сімферополя, заслужений майстер 
народної творчості УРСР, Лауреат премії АРК, 
нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, 
удостоєна звання Герой України. Віра Роїк освоїла 
вишивальні техніки багатьох країн, проявила себе 
не тільки як Майстер і художник, а й як збирач, 
дослідник, пропагандист народної творчості, як 
педагог і творець Кримської школи української 
народної вишивки. Вивчення і освоєння всього 
багатства традицій і технік слов'янської вишивки – 
головний зміст її творчості.
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Крим в об ’єктиві



50 Крим cьогоднi  #4 | 2022 Крим cьогоднi  #4 | 2022 51



52 Крим cьогоднi  #4 | 2022 Крим cьогоднi  #4 | 2022 53

ДОПОМОГА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ – 
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ «МОЇ ДОКУМЕНТИ»

Ольга Макарова 
РОЗПОВІЛА ПРО РОБОТУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ  У КРИМУ

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ
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Замінити водійське посвідчення, оновити закордонний паспорт, отримати всі необхідні довідки і випи-
ски – в епоху багатофункціональних центрів час дуже просто. 

Вісім років назад у Республіці Крим був створений ДБЗ РК «Багатофункціональний центр надання дер-
жавних і муніципальних послуг», більш знайомі нам як центри «Мої Документи». За цей час система стала 
звичною та необхідною. У республіці щодня такі послуги отримують понад п’ять тисяч осіб. Про те, як 
працює мережа центрів «Мої Документи», чи можуть користуватися її послугами жителі нових регіонів 
Російської Федерації, розповіла директор ДБЗ РК «Багатофункціональний центр надання державних і 
муніципальних послуг» Ольга Макарова

Перший центр «Мої Документи» у Республіці 
Крим був відкритий у 2015 році. Ось уже вісім років 
кримчани користуються послугами багатофунк-
ціонального центру, де отримують практично весь 
спектр державних послуг. Це дійсно інноваційна 
структура, політика якої спрямована передусім на 
задоволення потреб заявника. Це комфортні закла-
ди, що надають різноманітні послуги за принципом 
«одного вікна». 

Сучасний темп життя пересічного громадянина 
не дає змоги витрачати багато часу на відвіду-
вання державних установ. Натомість оформлення 
соціальних пільг та різного роду послуг завжди ви-
магає часу, тому як відвідати необхідно навіть не 
одну установу. Багатофункціональний центр знач-
но прискорює процес оформлення документів, і 
дозволяє громадянам заощадити значну частину 
часу і свої зусилля. Роботу багатофункціонального 
центра розглянемо на прикладі найбільшого цен-
тру «Мої Документи» Республіки Крим у  Сімферо-
полi. 

Колись тут була порожня будівля та голі стіни. 
Після капітального ремонту в старій будівлі на вул. 
Мате Залки відкрилося 46 вікон для надання послуг 
сімферопольцям. 

Сьогодні у центрі працюють понад 90 фахівців, 
які щодня приймають кілька сотень людей. Праців-
ник центру «Мої Документи» – це «універсальний 
воїн». 

Центру такого масштабу ще не було ані у Сім-
ферополі, ані в Криму. Сьогодні ДБЗ РК «Багато-
функціональний центр надання державних і муні-
ципальних послуг» також взяв на себе обов'язки з 
обслуговування запитів на послуги від жителів Хер-
сонської області. Для цього виділено багато вiкон 
у кожному відділі Криму, а у центрi на вулиці Мате 
Залки навіть виділили окремий зал. 

Робота налагоджена, наче годинник, але ро-
звиток структури не стоїть на місці. У день нашо-
го відвідування у ДБЗ РК «Багатофункціональний 
центр надання державних і муніципальних послуг» 
Республіки Крим відкрився мобільний офіс «Мої До-
кументи». Просто вражає, як прості, але креативні 
нововведення здатні прискорити і поліпшити якість 
роботи співробітників багатофункціональних цен-
трів. Такий мобільний офіс обладнаний двома ком-
фортними робочими місцями для фахівців і грома-
дян, оснащений всією необхідною технікою. За один 
робочий день фахівці мобільного офісу «Мої Доку-
менти» можуть прийняти від 35 до 60 заявників.
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Більш докладно про роботу 
центрів «Мої Документи», нашо-
му журналу розповіла директор 
ДБЗ РК «Багатофункціональ-
ний центр надання державних 
і муніципальних послуг» Ольга 
Макарова

1 грудня – день створення 
ДБЗ РК «Багатофункціональ-
ний центр надання державних і 
муніципальних послуг». Напев-
но, перше і найважливіше, що 
необхідно зауважити – те, що 
центри «Мої Документи» ста-
ли за цей час невід'ємною ча-
стиною життя кожної кримської 
родини. За статистикою що-
року кожен другий кримчанин 
звертається до багатофунк-
ціонального центру за послу-

155 послуг. Найпопулярніши-
ми послугами і сьогодні зали-
шаються послуги Державного 
комітету з державної реєстра-
ції та кадастру Республіки 
Крим, але вже котрий рік наші 
спеціалісти фіксують збільшен-
ня звернень заявників за по-
слугами соціальної сфери, все 
більше громадян звертаються 
до нас за послугами відділен-
ня Пенсійного фонду Російської 
Федерації у Республіці Крим, 
Міністерства внутрішніх справ 
у Республіці Крим, Міністерства 
праці та соціального захисту 
Республіки Крим. 

У День народження прий-
нято підсумовувати досягнен-
ня року. Розкажіть нашим чи-
тачам: що змінилося у роботі 
установи за цей рік?

Насамперед, слід зауважи-
ти, що команда ДБЗ РК «Багато-
функціональний центр надання 
державних і муніципальних по-
слуг» готова до всього – труд-
нощі нас не лякають. Цього 
року найбільш популярні по-
слуги було переведено у елек-
тронний вигляд. Спеціально для 
цього ми відкрили сектор ко-
ристувальницького супроводу. 
Цей сектор вже працює в дію-
чих центрах «Мої Документи». 
Ще 1 грудня ми запустили 19 та-
ких секторів, а 3 вже розпочали 
роботу раніше. Відмінність цих 
секторів від стандартного вік-

на прийому заявників полягає у 
тому, що громадянин може сам 
оформити послугу, підкріпити 
необхідні документи за допомо-
гою оргтехніки, якою обладна-
ний кожен сектор. Якщо у кори-
стувача виникають питання або 
якісь труднощі, тоді йому допо-
може консультант. Таким чином 
отримати більшість послуг мож-
на значно швидше. Створення 
такої послуги – перший етап 
реалізації, так званої, концепції 
переходу надання послуг 24/7. 

Суть концепції полягає у пе-
реведенні Держпослуг у циф-
ровий формат до 2030 року. 

У День Народження ДБЗ РК 
«Багатофункціональний центр 
надання державних і муніци-
пальних послуг» почав діяти 
«Мобільний офіс». «Мобіль-
ний офіс» – це автомобіль, об-
ладнаний усім необхідним для 
надання послуг громадянам, 
які проживають у віддалених 
районах. У «Мобільному офісі»  
працюють декілька спеціалістів 
для одночасного прийому відві-
дувачів. Автомобіль обладнаний 
всім необхідним для зручності 
використання маломобільних 
громадян.

Головний результат роботи 
багатофункціонального центру 
у Криму – удосконалення на-
дання послуг. 

Як кримський ДБЗ РК «Бага-
тофункціональний центр надан-

ЗА 8 РОКІВ МИ 
НАДАЛИ ВЖЕ 
ПОНАД 6,7 МЛН 
ПОСЛУГ НАШИМ 
ГРОМАДЯНАМ, 
ВСЬОГО ЗАРАЗ 
ЦЕНТРИ 
НАДАЮТЬ 155 
ПОСЛУГ

гою. Потрібно пам'ятати, що у 
республіці вдалося в рекордні 
терміни розгорнути велику ме-
режу центрів «Мої Документи» 
і забезпечити надання послуг 
громадянам за єдиними для 
всієї країни стандартам. Адже 
на решті території країни цен-
три «Мої Документи» почали 
свою роботу набагато раніше, 
але зараз ми впевнено працю-
ємо нарівні з колегами з інших 
регіонів й навіть можемо ділити-
ся досвідом роботи з ними. За 8 
років ми надали вже понад 6,7 
млн послуг нашим громадянам, 
всього зараз центри надають 
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ня державних і муніципальних 
послуг» співпрацює з центрами 
в інших регіонах?  

Звісно, багатофункціональ-
ні центри Росії – велика роди-
на, ми користуємося єдиними 
стандартами роботи. Завдяки 
сучасним технологіям ділитися 
досвідом один з одним наба-
гато легше і це можна робити 
у онлайн-режимі. Також спів-
робітники регулярно беруть 
участь у загальноросійських 
заходах, що проводяться Міні-
стерством економічного ро-
звитку Російської Федерації, у 
форматах форумів або конфе-
ренцій. Ці заходи дають змо-
гу оптимізувати та покращити 
роботу багатофункціональних 
центрів, обговорюються плани 
роботи ключових органів влади 
у частині надання послуг гро-
мадянам. Крім того, це чудовий 
майданчик для обміну досвідом 
і практиками, впровадженими у 
різних суб'єктах Росії. 

Цього року ми залучені до 
роботи з обміну досвідом ство-
рення центрів «Мої Документи» 
з колегами з Херсонської та За-
порізької областей. 

Якими послугами багато-
функціонального центру Ви ко-
ристуєтеся найчастіше?

Послуги багатофункціональ-
ного центру можна підібрати 

для різних життєвих ситуацій. 
Якщо говорити про мене, то я, 
як і більшість громадян, орієн-
туюся на те, що мені необхідно 
в даний момент. Тому звертала-
ся до послуг центрів за довід-
кою про несудимість, довідкою 
про ППФО, індексацією мате-
ринського капіталу тощо. 

Чому за оформленням до-
кументів варто прийти саме у 
центри «Мої Документи», а не у 
відповідне відомство?

Центри «Мої Документи» 
створені насамперед для того, 
щоб виключити взаємодію 
уповноважених державних 
службовців з громадянами. Зро-
били це для того, щоб, по-пер-
ше, це дає можливість органам 
влади надавати послуги пра-
вильно, не відволікаючись на 
прийом заявників. По-друге, це 
виключає можливість корупцій-
ної складової. Крім того, це дуже 
зручно й для самих громадян. 
Зараз отримати більшість по-
слуг можна трьома способами: 
на порталі Держпослуги, через 
центри «Мої Документи» або 
звернувшись до органів влади. 
На практиці ми бачимо, що біль-
шості зручно звертатися за по-
слугами саме до наших центрів.

ЦЕНТРИ «МОЇ 
ДОКУМЕНТИ» 
СТВОРЕНІ 
НАСАМПЕРЕД 
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
ВИКЛЮЧИТИ 
ВЗАЄМОДІЮ 
УПОВНОВАЖЕНИХ 
ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦIВ З 
ГРОМАДЯНАМИ

Чи можуть до кримських 
центрів «Мої Документи» звер-
татися жителі з Херсонської, За-
порізької областей та Донецької 
Народної Республіки. Які послу-
ги вони можуть отримати?

Громадяни з ЛНР, ДНР, Хер-
сонської та Запорізької обла-
стей можуть отримати в цен-
трах «Мої Документи» весь 
спектр послуг, але лише, якщо 
вони мають паспорта громадя-
нина Російської Федерації.

Зараз ми приймаємо зая-
ви на одноразову виплату від 
громадян, які вимушено зали-
шили місто Херсон і частину 
Херсонської області, а також на 
житловий сертифікат. Для цьо-
го ми вивільнили максимальну 
кількість вікон для прийому цієї 
групи громадян. До нас дійсно 
звертається багато громадян, 
вимушених залишити свої бу-
динки у Херсоні та на частині 
Херсонської області. На сьо-
годнішній день ми вже прийняли 
майже 13 тис. заяв. Також гро-
мадяни вже почали звертатися 
до центрів «Мої Документи» за 
реалізацією житлового сер-
тифікату, а це останній крок до 
придбання житла. За реаліза-
цією до нас вже звернулось 46 
громадян. 



НЕКЛАСИЧНІ КЛАСИКИ



Школа для душI 
Василя Сухомлинського –

педагога-новатора, наставника, людини 

Володимир Путін підписав указ, який визначив 2023 рік роком педагога і наставника. Це зроблено для 
того, аби підкреслити особливий статус тих, хто працює в цій сфері.  Про те, що 2023 рік буде присвячений 
педагогам, Путін оголосив ще у 2021 році. «На знак найвищої суспільної значущості професії вчителя 2023 
рік, рік 200-річчя від дня народження одного із засновників російської педагогіки Костянтина Дмитрови-
ча Ушинського, буде присвячений в нашій країні педагогам і наставникам, буде рік вчителя, рік педаго-
га», — говорив президент. Серед українського народу також є видатний педагог Василь Сухомлинський.

Так, Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) – відомий радянський педагог-гуманіст, етніч-
ний українець. Письменник, кандидат педагогічних наук і новатор в освіті, він був проти покарання дітей 
і за повагу особистості дитини. У Китаї вивчення його ідейної спадщини входить у програму шкіл і універ-
ситетів. Але останнім часом в Україні його критикують і називають прихильником комуністичної системи 
виховання. Де справжній Сухомлинський? У чому полягали його безсмертні ідеї?

Книга Сухомлинського «Сто порад вчителю» є 
культовою в Китаї. Прочитавши його твори, багато 
хто в цій країні хоче стати вчителями. Здебільшо-
го ідеї та думки Сухомлинського досі актуальні. 
Він вважав, що в школах мало вчать справжнього 
життя, а оцінки з предметів шкодять дітям. Педагог 
був упевнений, що зі старшокласниками потрібно 
вести бесіди про сім'ю, любов і шлюб, тому в його 
школі був предмет, де дітей вчили взаєминам.

Він писав не лише для вчительської спільноти 
та дітей, а й для сімей. У своєму творі «Батьківська 
педагогіка» він висловив дивно новаторську для 
того часу думка про те, що батько має догляда-
ти за дітьми в тому ж обсязі, що і мати. Крім того, 
Сухомлинський звернув увагу батьків на те, як 
важливо не переставати займатися своїм розвит-
ком упродовж усього життя: «Самовиховання — це 
не щось допоміжне у вихованні, а його фундамент. 
Ніхто не зможе виховати людину, якщо вона сама 
себе не виховує».

ЩОБ НЕ ПЕРЕТВОРИТИ ДИТИНУ У 

СХОВИЩЕ ЗНАНЬ, КОМОРУ ІСТИН, 

ПРАВИЛ І ФОРМУЛ, ТРЕБА ВЧИТИ 

ЙОГО ДУМАТИ. САМА ПРИРОДА 

ДИТЯЧОЇ СВІДОМОСТІ І ДИТЯЧОЇ 

ПАМ'ЯТІ ВИМАГАЄ, ЩОБ ПЕРЕД 

МАЛЮКОМ НІ НА ХВИЛИНУ 

НЕ ЗАКРИВАВСЯ ЯСКРАВИЙ 

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ З ЙОГО 

ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ
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Система Сухомлинського побудована на залученні 
до природи. У гарну погоду він проводив уроки в саду 
під блакитним небом і разом з учнями складав історії про 
мурах, листя та хмарах. За допомогою навколишнього 
світу педагог пробуджував в дітях поетичну творчість. У 
книзі «Серце віддаю дітям» він писав:

«Щоб не перетворити дитину у сховище знань, ко-
мору істин, правил і формул, треба вчити його думати. 
Сама природа дитячої свідомості і дитячої пам'яті вима-
гає, щоб перед малюком ні на хвилину не закривався 
яскравий навколишній світ з його закономірностями».

У своїй підсумковій статті «Чим лікувати мозок – дум-
кою, працею, творчістю — або ліками?» Сухомлинський 
розповів про свою роботу з дітьми, які нерозвинуті 
згідно з віком. Вони майже не розмовляли, не сміялися 
і погано запам'ятовували. На прогулянках «під блакит-
ним небом» педагог-гуманіст концентрував їхню увагу 
на красі природи. І через деякий час діти починали 
складати мініатюри про сонце, краплях роси і листі 
дерев. У підсумку всі 107 дітей, які прийшли у Павлись-
ку школу не розвинутими стали розумними і освіченими 
людьми.
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ПОГЛЯДИ ТА ІДЕЇ 
ПЕДАГОГА-ГУМАНІСТА 
ДОСІ МОЖНА НАЗВАТИ 

СУЧАСНИМИ І 
АКТУАЛЬНИМИ. У ЙОГО 

ПІДСУМКОВІЙ КНИЗІ 
«СТО ПОРАД ВЧИТЕЛЮ» 

ЙДЕТЬСЯ ПРО ТЕ, ЩО 
«ДИТИНУ НЕ МОЖНА 
КАРАТИ НІ ЗА ЩО». 
СУХОМЛИНСЬКИЙ 

РОЗГЛЯДАВ ПОВАГУ ДО 
ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ НЕ ЯК 

ПОРЦІЮ ДОБРОТИ,  
А ЯК ВМІННЯ ПРОНИКНУТИ 

У ВНУТРІШНІЙ СВІТ

 

Останнім часом в Україні Сухомлинський під-
давався критиці як виразник радянської системи 
виховання і апологет марксистсько-ленінської іде-
ології. Дійсно, у його роботах траплятися подібні 
відсилання. Динаміка педагогічних поглядів Сухом-
линського пройшла непростий шлях. Важко уявити, 
але на початку своєї директорської кар'єри він був 
педагогом авторитарного типу.

Але за кілька років до смерті, відбулося «нове на-
родження» Сухомлинського. Його духовно-моральні 
принципи розійшлися з державним курсом, і почався 
період яскраво вираженого гуманізму. Він, громадя-
нин комуністичної країни, директор сільської школи, 
вступив у листування зі священниками. Це було вкрай 
небезпечно, але збереглися десятки листів, напов-
нених його мудрими думками.

Погляди та ідеї педагога-гуманіста досі можна наз-
вати сучасними і актуальними. У його підсумковій книзі 
«Сто порад вчителю» йдеться про те, що «дитину не 
можна карати ні за що». Сухомлинський розглядав по-
вагу до людської гідності не як порцію доброти, а як 
вміння проникнути у внутрішній світ. Висловлена ним 
думка: «Усе більш глибоке розуміння дитини — це і є 
виховання» — допомагає зрозуміти всю справжність гу-
манізму його педагогіки. Сенс його ідей — у безмежній 
любові та вірі в дітей.
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