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КУР’ЄР “САДУ-

СТВОРЕНО АСОЦІАЦІЮ
ВИННОГО І ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ
В Києві, в Національному університеті харчових
технологій, відбулися установчі збори по ство
ренню А со ц іа ц ії сприяння розвитку винного і гаст
роном ічного туризму. Вступним словом їх відкрив
ректор університету, доктор хім ічних наук, проф е
сор С.В. ІВАНОВ.
Як відзначив Сергій Віталійович, нині дане питання є
досить актуальним, оскільки саме такі напрями туриз
му користуються уже великим попитом, і метою май
бутнього об’єднання має стати забезпечення належ
ного рівня винного і гастрономічного туризму, підго
товки відповідних фахівців та їх подальшого фахового
використання. Відомо, що тепер в Європі надзвичайно
поширені тури саме такого спрямування. І то не прос
то данина моді, а нагальна потреба і можливість на
дання справжніх фахових послуг. «Тому, - мовив рек
тор, - я дуже сподіваюся, що зацікавлені особи, пред
ставники зацікавлених організацій, які зібралися в цій
залі, об’єднаються заради підвищення рівня надання
відповідних туристичних послуг, а отже, зроблять ще
один крок у напрямі розвитку винного і гастрономічно
го туризму. Це важлива потреба сьогодення».
С.В. Іванов побажав учасникам установчих зборів
плідної, ефективної роботи, прийняття мудрих рішень
для користі загальної справи.
У ході засідання йшлося про те, що майбутня Асоціа
ція має не лише активно сприяти розвитку винного та
гастрономічного туризму як такого, а й консолідації
ресурсного потенціалу академічного сектора саме в
напрямі позиціонування даного виду туризму, зокрема
підготовки відповідних спеціалістів для цієї діяльності,
підтримці національного виробника саме через розви
ток ено-гастрономічного туризму в Україні. На цьому
наголошувала у своєму виступі доцент кафедри гео
графії України, заступник декана географічного факу
льтету Київського Національного університету ім. Т.Г.
Шевченка, директор Центру географічних та культур
них досліджень Італії Олена Олександрівна Мотузенко. На її думку, для академічного сектора важливо ус
відомлювати кожному з присутніх учасників установ
чих зборів ще одну з його місій, крім освітньої, науко
вої і виховної діяльності, - це системний, плановий
зв’язок з ринком, зв’язок з виробниками. Через роз
виток винно-гастрономічного туризму можна буде ус
пішно здійснювати цю місію у рамках діяльності Асоці
ації, і в рамках діяльності вищих навчальних закладів.
Учасники зібрання обговорили важливі положення
Статуту Асоціації, завдання, які належить їй вирішува
ти. Зазначалося, що Асоціація створюється з метою
сприяння розвитку винного та гастрономічного туриз
му в Україні шляхом популяризації оригінальної вино
робної, гастрономічної та кулінарної продукції, поши
рення автентичних національних традицій виноробст
ва та кулінарії, створення винних і гастрономічних мар
шрутів. Завданнями цієї громадської спілки є об’єд
нання зусиль підприємств, установ і організацій, які
функціонують в галузі туризму, готельного та ресто
ранного бізнесу, виноробної та харчової промислово
сті, громадських неприбуткових організацій, вищих
навчальних закладів з метою сприяння розвитку вин
ного та гастрономічного туризму в Україні, вивчення та
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поширення кращого світового досвіду у цій сфері, на
лагодження міжнародної співпраці для популяризації
вітчизняної ено-гастрономічної продукції та націона
льних кулінарних традицій.
Своїми думками, баченням основних напрямів діяль
ності нової громадської організації поділилися про
ректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків На
ціонального університету харчових технологій, доктор
економічних наук, професор Тетяна Л еонідівна М остенська, декани факультетів цього вищого навчально
го закладу: готельно-ресторанного і туристичного біз
несу - доктор технічних наук, професор Віктор Ф ед о
рович Доценко та бродильних, консервних і цукрових
виробництв - доктор технічних наук, професор Петро
Леонідович Ш иян, завідувач кафедри країнознавст
ва та туризму Київського Національного університету
ім. Т.Г. Шевченка, доктор географічних наук, професор
Ольга Олександрівна Любіцева, президент турис
тичної компанії «Гамалія», голова Всеукраїнської асо
ціації туроператорів Ігор Анатолійович Голубаха, за
відувач кафедри країнознавства і туризму Національ
ного авіаційного університету, доктор географічних
наук, професор Геннадій Васильович Балабанов,
президент Асоціації сомельє України, засновник та ди
ректор консультативно-інформаційного центру «Шко
ла вин» Дмитро Володимирович Сидоренко, науко
вці Національного університету харчових технологій доценти, кандидати технічних наук Андрій В олоди
мирович Гавриш, Ніна Яківна Гречко, Марина В о
лодим ирівна Білько, завідувач кафедри туристично
го та готельного бізнесу цього університету, кандидат
педагогічних наук, доцент Дарія Іванівна Басюк, екс
перт з питань розвитку компаній на ринках споживчих
товарів Юлія Олегівна Романова, радник корпорації
«Укрвинпром», кандидат технічних наук Володимир
Олексійович Фуркевич та інші
На організаційному засіданні не обійшлося без дис
кусії. Для того, щоб запрошувати до нас іноземних ту
ристів, треба показувати їм товар обличчям, переко
наний президент Асоціації сомельє України Д.В. С и
доренко. Те, що нині є в Україні, не відповідає вимо
гам до винного туризму. Мені, вважає він, вистачить
пальців однієї руки, щоб перерахувати українські під
приємства, на які можна повезти іноземця. Для роз
витку винного туризму слід підготувати базу. її ж поки
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що немає. Сьогодні туристу
немає що показати. Що, на
приклад, ви покажете в Кри
му, в «Магарачі», в тій же
«Масандрі»? Голіцинські бу
дівлі? Та Голіцин в гробу пе
ревернувся б, пробуючи ви
на, які виробляють різні під
приємства... Або, скажімо,
«Інкерман». Так що, привести
туриста туди, аби побачив
нагромадження «нержавійки» на 40 мільйонів декаліт
рів? Так всі винзаводи Арген
тини і Чилі «нержавійкою» за
ставлені, тож ви цим не зди
вуєте туриста... Не хотілося б переносити
все на негативну нотку. Але треба реально
дивитися на речі. Тож необхідно розвивати
виноробство, розвивати інфраструктуру. 1
вже потім запрошувати туристів. У світі все
це вже давно є, винний і гастрономічний ту
ризм набуває широкої популярності.
На запитання одного з учасників засідан
ня, чи ефективно працює очолювана Д.В.
Сидоренком Асоціація сомельє, він відвер
то визнав: вона працює неефективно, з чим
він і бореться.
У ході засідання пролунала й інша думка,
яку виклав радник корпорації «Укрвинпром», кандидат технічних наук В.О. Ф уркевич. Але,
перш за все, він заявив: «Укрвинпром» підтримує ство
рення Асоціації винного і гастрономічного туризму. Як
відомо, сказав Володимир Олексійович, відповідні
структури успішно працюють в цілому ряді виноград
но-виноробних країн, у чому ми могли переконатися,
побувавши у США, Австралії та деяких інших держа
вах. У нас, в Україні, також є і виноградарство, і вино
робство, і є що показати у цій галузі, зокрема в Криму,
на Одещині та в інших регіонах. Два роки тому в Укра
їні гостювала група французьких виноробів. Вони по
бували на підприємстві «Новий Світ», в «Масандрі», на
Артемівському заводі шампанських вин, Одеському
коньячному заводі. Коли повернулися в Київ, то дуже
дякували нам і говорили: раніше навіть і не думали, що
в Україні може бути така виноробна промисловість. То
му, вважає Володимир Олексійович, не можна погоди
тися з думкою президента Асоціації сомельє України
Д.В. Сидоренка, нібито наша виноробна галузь нічим
не може порадувати, чи приємно здивувати іноземно
го туриста. Вона, безперечно, відчуває певні труднощі,
переживає непростий період, але галузь має потен
ційні можливості для свого розвитку.
Щодо неефективної роботи Асоціації сомельє, про
що і зазначав у своєму виступі Д.В. Сидоренко, то, на
думку В.О. Фуркевича, мабуть, головна причина у то
му, що ця Асоціація не бере в мережу ресторанів укра
їнську продукцію, не пропагує її. В той же час у нас є
вітчизняні вина на рівні французьких, як, наприклад,
«Вина Тулієвих» в Одесі, сухі вина Інкерманського за
воду марочних вин, «Сонячної долини» та деяких інших
українських підприємств, а також шампанське та ігри
сті вина, які ні в чому не поступаються французьким.
Це засвідчують і закриті дегустації, що їх проводить
корпорація «Укрвинпром».
До речі, каже В.О. Фуркевич, учасник нашого зібран
ня, доцент Національного університету харчових тех

нологій Ніна Яківна Гречко, яка входить до складу
Центральної галузевої дегустаційної комісії Укрвинпрому і бере активну участь в усіх засіданнях ЦГДК,
може підтвердити, що нерідко українські вина за свої
ми якісними показниками значно перевершують зару
біжні аналоги, отримуючи вищі дегустаційні бали. Як
правило, на такі дегустації представляються закуплені
у торгівлі вина, що надходять в Україну за імпортом від
15-20 зарубіжних підприємств. Так що керівник Асоці
ації сомельє явно згустив фарби при оцінці продукції
українських виробників.
Учасники установчих зборів схвалили рішення
про створення гр о м а д сько ї спіл ки «Асоціація
сприяння розвитку винного та гастрономічного т у 
ризму в Україні» (Скорочене найменування: ГС
«Асоціація ВГТ»), Гї засновниками стали Націона
льний університет харчових технологій, Всеукра
їнська асоціація туроператорів України, корпора
ція «Укрвинпром».
Затверджено Статут Асоціації, обрано ї ї керівни
цтво. Президентом А соціації обраний С.В. Іванов,
віце-президентами - І.А. Голубаха, О.О. Л ю біцева, О.О. М отузенко, В.М . Кучеренко. Виконавчим
директором Асоціації'призначена Д.!. Басюк.
Вл. інф. “ Саду, ...”

