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9 серпня 2021 р. 
виповнилося 65 років 
Юрію Анатолійовичу 

Работіну, 
який вже більше 25 років очолює 
Одеську регіональну організацію 
Національної спілки журналістів 
України. Це – своєрідний рекорд і 
подвиг. Адже за цей час в Україні 
змінилося кілька президентів, 
прем’єрів уряду і спікерів Верхов-
ної Ради, а керівників місцевого 
рівня навіть не злічити, а лайнер 
журналістів Одещини впевнено 
веде незмінний капітан.

Юрій Работін – людина актив-
ної дії. Він, можна сказати, всю-
дисущій, бо встигає представити 
Спілку журналістів на всіх захо-
дах в місті, області та за її межами. 
Звичайно, на багато задуманих 
справ не вистачає часу, особли-
во на різні звіти та документацію, 
через що, буває, перепадає йому 
від київського керівництва. Та 
ви не знайдете людини, якій би 
Юрій Анатолійович відмовив у 

НЕЗМІННИЙ КАПІТАН ЖУРНАЛІСТІВ ОДЕЩИНИ

допомозі, за яку б не став горою 
у найскладніших ситуаціях. Тому 
й виявляють йому довіру одеські 
журналісти. 

Юрій Работін за віком і стажем 
уже ветеран, але цей статус ніяк 
йому не підходить. Можна тільки 
дивуватися, як він встигає стільки 
зробити. Особливо вдячні йому за 
постійну турботу ветерани жур-

налістики.
Ю. А. Работін – автор шести 

книг поезії і прози. Він – заслу-
жений журналіст України, член 
Національної спілки письмен-
ників України, лауреат літератур-
них премій імені Панаса Мирного 
і Степна Олійника, нагороджений 
Почесними грамотами Верховної 
Ради і Кабінету міністрів України.

А нещодавно всі дізналися, 
що рішенням міжнародного журі 
Юрій Работін удостоєний звання 
Посла миру – лауреата літера-
турної премії миру 2020 року. Ця 
премія заснована міжнародними 
громадськими організаціями США 
і Німеччини. Нею нагороджу-
ють за видатну літературну, між-
народну, громадську діяльність 
відомих письменників і вчених 
різних країн, чия високопродук-
тивна творчість, активна популя-
ризація кращих шедеврів світової 
літератури об’єднує народи. 

Одним із беззаперечних досяг-
нень нашого ювіляра є організо-

ваний ним Всеукраїнський форум 
«Українська мова – мова єднан-
ня», який в цьому році проходить 
вже 22-й раз. У форумі постійно 
беруть участь представники всіх 
регіонів, тому що він справді 
об’єднує всю Україну. 

Від імені ветеранів одеської 
журналістики хочу сказати:

Шановний 
Юрію Анатолійовичу!

Ваша наполегливість та про-
фесіоналізм є запорукою подаль-
шого впевненого поступу вперед 
на шляху утвердження держави, 
мови, історії нашої незалежної 
України. Нехай Святий Георгій, 
який є Вашим янголом-охорон-
цем, завжди сприяє Вам у добрих 
справах. Бажаємо успішного здій-
снення всіх планів і задумів, до-
брого здоров’я і сімейного благо-
получчя!

Володимир ПАВЛІЧЕНКО,                                                                          
голова ветеранської 

організації ОРО НСЖУ   
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15 вересня 2021 р. виповни-
лось 90 років від Дня народження 
видатного українського вченого 
Миколи Мефодійовича Дьоміна, 
Народного архітектора України, 
члена-кореспондента Академії 
мистецтв України, лауреата Дер-
жавної премії України в галузі 
архітектури, віце-президента 
Української академії архітектури, 
члена Академічної ради, керів-
ника Українського представни-
цтва Міжнародної академії архі-
тектури, дійсного члена ICOMOS, 
доктора архітектури, професора, 
завідувача кафедри міського бу-
дівництва Київського національ-
ного університету будівництва 
і архітектури, друга нашої Ака-
демії.

ЮВІЛЕЙ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО
Вельмишановний 

Миколо Мефодійовичу!

Від імені колективу Одеської 
державної академії будівництва 
та архітектури, щиро вітаємо Вас 
зі славним Ювілеєм і бажаємо 
Вам усього найкращого: доброго 
здоров’я, багато радісних подій, 
активного творчого довголіт-
тя, натхнення і наснаги на нові 
творчі звершення на благо нашої 
України.

Ректорат і Вчена Рада 
Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, 
дирекція Архітектурно-

художнього інституту, 
редакція газети 

«Кадри будовам»

14 вересня 2021 р. члени 
Української академії архітекту-
ри обрали її нового очільника. 
Президентом УАА був обраний 
Народний архітектор України, 
професор, доктор архітектури, 
лауреат Державної премії України 
у галузі архітектури Олег Семено-
вич Слєпцов.

В голосуванні активну участь 
взяли (онлайн) одеські члени 
Української академії архітекту-
ри: голова Одеського відділення, 
Заслужений архітектор України, 

ОБРАНО НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АРХІТЕКТУРИ 
доктор архітектури, професор Ва-
лерій Павлович Уреньов, Народ-
ний архітектор України, кандидат 
архітектури, професор Володи-
мир Львович Глазирін, кандидат 
архітектури, професор Володи-
мир Ігорович Вершинін, Заслу-
жений архітектор України Василь 
Іванович Мироненко. 

Ми радіємо обранню академіка 
Олега Семеновича Слєпцова пре-
зидентом Української академії 
архітектури, адже він не тільки 
давній великий друг нашої Ака-
демії, а й її професор (за суміс-
ництвом). Він багато разів був 
головою Державної екзаменацій-
ної комісії при захисті дипломних 
проєктів студентами Архітектур-
но-художнього інституту ОДАБА, 
є науковим керівником наших 
аспірантів і здобувачів. Він ще-
дро нагороджував найкращих 
випускників АХІ ОДАБА цінними 
подарунками (своїми творіння-
ми) – власноруч створеними ав-
торськими гобеленами і розкішно 
виданими книгами. Це – пам'ять і 

натхнення на все життя. 
Архітектор, музикант і худож-

ник О. С. Слєпцов 1992 р. створив 
і очолив Науково-проєктне архі-
тектурне бюро «ЛІЦЕНЗіАРХ». З 
2010 р. – завідувач кафедри Ос-
нов архітектури і архітектурного 
проєктування КНУБА. Олег Семе-
нович Слєпцов – автор близько 
250 архітектурних проєктів, біль-
шість з яких – втілена у життя 
в Україні і за її межами (в тому 
числі готельний комплекс в Ду-
баї, Об’єднанні Арабські Емірати, 

об’єкти на о. Мадейра, Португалія 
та в інших країнах світу), член-ко-
респондент і професор Між-
народної академії архітектури, 
професор кафедри Харбінського 
політехнічного університету (HIT 
-Harbin Institute of Technology). 
Він організував і провів 23 персо-
нальні виставки своїх гобеленів 
та інших художніх творів. У 2009 
р. персональна виставка О. С. 
Слєпцова пройшла в Одесі.

Юрій ПИСЬМАК, 
редактор

Професор О. С. Слєпцов на тлі свого гобелену 

Эмблема Украинской академии 
архитектуры. Гобелен д.арх., профессора 

О.Слепцова
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Студенти-контрактники чи їхні 
батьки можуть претендувати на 
часткову компенсацію вартості 
навчання у вигляді податкової 
знижки. Хто саме має таке право 
та як ним скористатися, роз’ясне-
но на офіційному сайті освітнього 
омбудсмена України.

Цікаво, що претендувати на 
знижку можуть навіть батьки до-
шкільнят. Здобувач освіти, який 
навчається в українському за-
кладі дошкільної, позашкільної, 
загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та вищої 
освіти на контрактній формі нав-
чання, або член його сім’ї першо-
го ступеня споріднення має право 
на певну компенсацію вартості 
освітніх послуг, тобто податко-
ву знижку на навчання, якщо він 
сплачував кошти на користь цих 
закладів. Це передбачене статтею 
166 Податкового кодексу України.

Для отримання компенсації 
визначено низку умов. Зокрема, 
заклад освіти повинен бути юри-
дичною особою і мати ліцензію 
на провадження освітньої діяль-

ОТРИМАЙТЕ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ НА НАВЧАННЯ!
ності, спрямованої на організа-
цію, забезпечення та реалізацію 
освітнього процесу у формальній 
та/або неформальній освіті. За-
клад має надавати освітню послу-
гу – комплекс визначених законо-
давством, освітньою програмою 
та/або договором дій, що мають 

визначену вартість та спрямовані 
на досягнення здобувачем освіти 
очікуваних результатів навчання.

Йдеться про можливість по-
вернути частину сплаченого із 
зарплати податку на доходи. За 
Податковим кодексом, податко-
ва знижка для фізичних осіб – 
це документально підтверджена 
сума (вартість) витрат платника 
податку – резидента у зв’язку з 

придбанням товарів (робіт, по-
слуг) у резидентів – фізичних або 
юридичних осіб протягом звіт-
ного року, на яку дозволяється 
зменшення його загального річ-
ного оподатковуваного доходу, 
одержаного за наслідками такого 
звітного року у вигляді заробітної 
плати. 

Витрати мають підтверджувати-
ся платіжними та розрахунковими 
документами, зокрема квитанція-
ми, фіскальними або товарними 
чеками, що ідентифікують про-
давця послуг і особу, яка звер-
тається по податкову знижку, а 
також копіями договорів за їх на-
явності, в яких обов’язково зазна-
чається вартість таких послуг і 
строк оплати.

Право на податкову знижку за 
навчання мають здобувачі освіти, 
їхні батьки або усиновлювачі. 
Якщо йдеться про студента, то на 
неї можуть претендувати також 
чоловік або дружина здобувача 
освіти, які є громадянами України 
та платниками податків. 

Важливо, що податкову зниж-

ку можна отримати незалежно 
від форми власності навчального 
закладу. А от місце вашої робо-
ти має значення. Приватний під-
приємець претендувати на таку 
компенсацію не зможе. 

Отримати податкову знижку має 
право лише фізична особа, яка от-
римує зарплату офіційно, а не «у 
конверті», і сплачує з неї загаль-
нодержавний податок на доходи. 
Податкова знижка надається за 
наслідками попереднього звітно-
го податкового року (календар-
ного). Щоб її отримати, необхідно 
подати річну декларацію.

Наприклад, щоб отримати по-
даткову знижку за навчання за 
минулий рік, не пізніше 31 грудня 
2021-го ви маєте подати деклара-
цію за 2020-й. Скористатися та-
кою можливістю пізніше не вий-
де. Податкова знижка становить 
18% від витрат на навчання. 

За матеріалами служби 
освітнього омбудсмена

 України 

Вальтер СКОТТ 

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЬТЕРА СКОТТА

Монумент В.Скотту в Эдинбурге

Памятник Вальтеру Скотту 
в Эдинбурге

Абботсфорд - замок Уолтера 
Скотта

***
Кубинские закаты и рассветы
Отражены навек в его глазах
На снимке памятном из выцветшей газеты,
Что довелось держать в взволнованных руках.

Сигар гаванских аромат вдыхая
И океанский бриз, и пряный дух полей,
Там жил, Фиделю руку пожимая,
Художник слова – наш Хемингуэй.

Он навсегда на острове Свободы –
Его там не забудут никогда!
Не верится, что средь даров природы,
Земная жизнь прервалась навсегда.

Он, как старик-рыбак, навек запечатленный
Его пером на времени листах,
Мог рассмотреть диск солнца раскаленный
Свет отразив чернилами в строках. 

Он – храбрый репортер, летящий в гущу боя,
Любимец женщин, юношей кумир,
Своим пером, под гулкий шум прибоя,
Он покорил практически весь мир.

Дух затаив, войду в апартаменты,
Услышу мерный стук невидимых часов,
В витринах рассмотрю листы и документы
Писателя – заложника веков. 

Юрий ПИСЬМАК, 2021

2 ЛИПНЯ ВИПОВНИЛОСЯ 60 РОКІВ 
ПАМ’ЯТІ ПИСЬМЕННИКА ЕРНЕСТА 

ХЕМІНГУЕЯ (1899-1961) – ЛАУРЕАТА 
НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЛІТЕРАТУРИ 

(1954)

Большая мода на всё го-
тическое возникла под впе-
чатлением от опубликован-
ных исторических романов 
знаменитого британского 
писателя Вальтера Скотта 
(1771-1832). Н. В. Гоголь от-
мечал, что «могущественным 
словом Вальтер Скотта вкус к 
готическому распространил-
ся везде и проник во всё…». 
В. Г. Белинский писал: «Ког-
да мы читаем Вальтера Скот-
та, то, как бы делаемся сами 
современниками эпохи, 
гражданами стран, в которых 

совершается событие рома-
на…». Фактически, писатель 
стал главным вдохновителем 
«возрождения готики» (The 
Gothic Revival). Интересным 
в этой связи представляет-
ся то, что одним из авторов 
проекта личной усадьбы 
Вальтера Скотта под Эдин-
бургом – замка Абботсфорд 
является архитектор Эдуард 
Блор. Нам архитектор Эдуард 
Блор знаком как автор про-
екта Воронцовского двор-

ца в Алупке. Позволим себе 
процитировать небольшой 
фрагмент из книжки генера-
ла Уолтера Максвелл-Скотта, 
потомка великого писателя: 
«В начале 1822 года снес-
ли старый фермерский дом 
и на этом месте построили 
главную часть современно-
го Абботсфорда. Сэр Уолтер 
[Вальтер Скотт] и его семья 

смогли занять новую часть 
здания к осени 1824 г. Архи-
тектором, ответственным за 
планы Абботсфорда, был Уи-
льям Эткинсон, хотя и сам сэр 
Уолтер, и его друзья Дэниэл 
Тэрри, Эдуард Блор и Джеймс 
Скин из Рубисло внесли мно-
го предложений сами. По-
лезные советы по мебели 
дал также Джордж Баллок из 
Лондона». 

Благодарные потомки воз-
несли до небес монумент (в 
неоготическом стиле) своему 
великому соотечественни-
ку в Эдинбурге. Британские 
реставраторы уже в XXI сто-
летии были награждены пре-
стижной наградой Междуна-
родной федерации EUROPA 
NOSTRA за реставрацию зам-
ка Абботсфорд. 

Юрий ПИСЬМАК, 
историк архитектуры
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Великий Гёте писал: «Коллек-
ционеры – счастливые люди!» 
Традиции коллекционирования 
произведений искусства возник-
ли ещё в Древнем Мире. Римские 
императоры и патриции облада-
ли коллекциями шедевров. Само 
слово Меценат пришло к нам из 
Древнего Рима и стало нарица-
тельным. Покровители искусств, 
щедрые заказчики, коллекционе-
ры, любители изящных искусств. 
Мыслима ли без них всемирная 
художественная история? И суще-
ствовало ли бы изобразительное 
искусство, если бы иссяк спрос 
на творения художников? Но, к 
счастью, на протяжении веков и 
тысячелетий, не иссякает интерес 
к искусству. Свидетельством тому 
служат миллионы заинтересован-
ных посетителей музеев и выста-
вочных залов и многомиллионные 
лоты художественных аукционов 
мира. В увлечении коллекциони-
рованием произведений искус-
ства сливаются воедино: любовь к 
прекрасному, радость обладания 
уникальными предметами, азарт 
страстного собирателя, прагмати-
ческий расчёт (надежда на увели-
чение стоимости в перспективе), 
соображения престижа и многое 
другое. Многие  рассматривают 
такое «хобби» как выгодные ин-
вестиции, сохранение и преум-
ножение капитала. И, конечно 
же, жизнь человека, увлеченного 
коллекционированием, становит-
ся интереснее. 

«Старая» Одесса славилась 
коллекционерами произведений 
искусства. Среди них, в первую 
очередь, следует назвать имя гра-
фа, а в последствии – светлейше-
го князя и генерал-фельдмаршала 
Михаила Семеновича Воронцова, 
прославленного вельможи и во-
еначальника, героя войны 1812 
года. Михаил Семенович и Ели-
завета Ксаверьевна Воронцовы 
очень любили искусство, были 
щедрыми и просвещенными за-
казчиками и меценатами, всемер-
но поддерживали талантливых 
молодых художников и архитек-
торов. Они покровительствовали 
молодым художникам: братьям 
Григорию и Никанору Чернецо-
вым, Карло Боссоли, Луизе Дессе-
ме, помогали глухонемому худож-
нику Карлу Гампельну, поощряли 
заказами мастера декоративной 
живописи Ивана Ковшарова, вы-
полнившего первоначальные ро-

 О ТРАДИЦИЯХ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
списи одесского Воронцовского 
дворца. Украинец Григорий Иг-
натьевич Лапченко (1796-1876), 
как и его младший коллега Тарас 
Григорьевич Шевченко (1814-
1861), окончил в Санкт-Петер-
бурге Императорскую Академию 
художеств. Оба они в разные годы 
получили звания академиков 
этой авторитетнейшей Академии. 
За успехи во время учёбы в Ака-
демии Г. И. Лапченко неоднократ-
но был награжден: в 1825 году – 
двумя серебряными медалями, а 
в 1829 году – золотой медалью. 
В 1830 году живописец Григорий 
Лапченко получил звание класс-
ного художника и уехал в Рим 
(для совершенствования мастер-
ства) пенсионером графа М. С. 
Воронцова. Академия художеств, 
из своих средств, прибавляла к 
его содержанию по 200 золотых 
червонцев в год. Некоторые фак-
ты позволяют говорить о том, что 
во многом и благодаря поддерж-
ке графа М. С. Воронцова армян-
ский мальчик из провинциальной 
Феодосии стал великим и все-
мирно известным маринистом И. 
К. Айвазовским. Ещё при жизни 
первых владельцев, одесский Во-
ронцовский дворец фактически 
превратился в музей. Его стены 
украшали полотна таких выда-
ющихся и знаменитых мастеров 
как: Пьер Миньяр, Антуан Ватто, 
Уильям Хогарт, Джордж Хейтер, 
Томас Лоурренс, Джордж Доу, 
Дмитрий Левицкий, Владимир 
Боровиковский, Федор Рокотов, 
Иоганн Баптист Лампи Старший, 
Жан Франсуа Жозеф Свебах... 
Крупным коллекционером и об-
ладателем шедевров мирового 
значения был и Иван Ираклиевич 
Курис – потомок соратника Суво-
рова, предводитель губернского 
дворянства. Для того чтобы по-
нять уровень его собрания, доста-
точно упомянуть, что в нём была 
представлена картина Альбрехта 
Дюрера «Святая Анна и Богороди-
ца с младенцем» (1519 г.), ныне 
являющаяся гордостью Метропо-
литен Музея в Нью-Йорке. В науч-
ном каталоге этого музея указано, 
что картина происходит из собра-
ния Куриса. Во второй полови-
не XIX – начале ХХ вв. крупными 
собраниями живописи в Одессе 
обладали: семьи графов Михаила 
Дмитриевича и Михаила Михай-
лвича Толстых и предприниматель 
Александр Петрович Руссов. Для 

каждой из этих двух коллекций 
её владельцы выстроили специ-
ально предназначенные для экс-
понирования художественных 
произведений здания – галереи. 
Из истории известно, что многие 
частные собрания со временем, 
часто по воле самих владельцев, а 
иногда и в связи с иными обстоя-
тельствами, становились основой 
крупнейших и богатейших музе-
ев мира, навсегда обессмертив 
имена своих бывших владельцев. 
Государственная Третьяковская 
Галерея, Национальный Музей 
искусств им. Богдана и Варвары 
Ханенко, собрания Щукина, Те-
рещенко, Морозовых, Эстерхази, 
Чарторыйских и многих других 
– тому свидетельство. Но, оказы-
вается, что даже не обязательно 
быть мультимиллионером, чтобы 
собрать интересную и значимую 
коллекцию. Подтверждением мо-
жет служить история создания 
Одесского муниципального музея 
личных коллекций имени А. В. 
Блещунова. Серьезное частное 
собрание, созданное известным 
одесским коллекционером Ми-
хаилом Зиновьевичем Кнобелем, 
легло в основу Музея современ-
ного искусства в Одессе. Личное 
собрание увлеченного коллекци-
онера художественного фарфора 
Александра Моисеевича Белого 
легло в основу Музея изобрази-
тельных искусств города Черно-
морска. В названии этого музея 
увековечено имя его создателя. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что приобщаясь к интерес-
нейшему миру коллекциониро-
вания произведений искусства, 
человек как бы вступает в эли-
тарный клуб. Сотрудничество с 
галереями, экспертами, искус-
ствоведами-критиками, арт-ди-
лерами и самими художниками, 
изучение современных тенден-
ций арт-бизнеса со временем 
превращает коллекционера в зна-
тока предмета своего увлечения. 
Следует также отметить, что есть 
определенные преимущества в 
приобретении картин мастеров 
современных и ныне здравству-
ющих. Они, по крайней мере, мо-
гут удостоверить авторство своих 
произведений. А это немаловаж-
но. Ведь достоверно известно, что 
когда в Ленинграде в 1925 году 
была организована персональная 
выставка произведений И. Е. Ре-
пина, его ученик И. И. Бродский 

настоятельно приглашал маэстро 
приехать в СССР на её открытие. 
Репин же высказал предположе-
ние о том, что, наверное, поло-
вина из представленных на вы-
ставке произведений – подделки. 
Один известный художник и зна-
ток искусств в своих воспомина-
ниях с удовольствием отмечал, 
что когда спрос на произведения 
И. К. Айвазовского достиг своего 
пика, и великий маринист, невзи-
рая на колоссальную работоспо-
собность и плодовитость, уже не 
мог удовлетворить количествен-
но возросший спрос, в столице 
прекрасно писал картины Айва-
зовского «Вовка-пьяница». Кто 
знает, может быть и в этом секрет 
многотысячного творческого на-
следия гения из Феодосии? Ког-
да у знаменитого иллюзиониста 
Игоря Эмильевича Кио спросили, 
какое качество он больше всего 
ценит в человеке, он ответил ко-
ротко: « - Ум». Обращает на себя 
внимание, что многие умные и 
выдающиеся люди являлись и 
являются коллекционерами про-
изведений искусства. Среди них: 
знаменитые писатели сэр Уолтер 
Скотт, Иван Тургенев и Сомерсет 
Моэм, первый министр Франции 
кардинал Джулио Мазарини, мил-
лиардеры Арманд Хаммер, Пол 
Гетти и Сергей Тарута, звёзды му-
зыки Мстислав Ростропович и Га-
лина Вишневская, художники Пи-
тер Пауль Рубенс, Николай Рерих, 
Александр Бенуа, Илья Глазунов и 
даже один из основоположников 
научного коммунизма - Фридрих 
Энгельс. Одним из известных со-
браний произведений современ-
ных художников Одессы является 
коллекция мецената и покровите-
ля искусств Ирины Владимировны 
Платоновой. Ирина Владимиров-
на – друг нашей Академии. Она 
много сделала для становления 
и развития кафедры изобрази-
тельного искусства Архитектур-
но-художественного института. 
Руководство и творческий актив 
Одесской областной организации 
Национального Союза художни-
ков Украины выступили с иници-
ативой о присвоении И. В. Пла-
тоновой статуса Почётного члена 
нашего творческого Союза как 
друга и пропагандиста творчества 
одесских художников. 

  Юрий ПИСЬМАК, 
искусствовед, почетный работ-

ник культуры Украины


