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Анотація 

Тема конкурсної роботи: Життя та праця Гулієва Рубена Вартановича 

Виконала: Студентка Башкірова Вікторія Денисівна  

Кафедра: Технології вина та сенсорного аналізу. 

Актуальність роботи.  Неможливо пізнати і полюбити свою країну, 

якщо ти не знаєш її історію. Неможливо досконально знати і пам'ятати все. Але  

життя в своїй аурі,  в своєму полі професійних інтересів - це можливо. І про ЦЕ 

наша історія. 

Завдання роботи.  Вивчити просту і найскладнішу річ, а насправді тільки 

доторкнутися - Роль особистості в історії ... Скільки про це написано .... Ми теж 

ставимо собі завдання повернутися обличчям до історії нашої спеціальності - 

ВИНОРОБСТВО і зрозуміти, що людина і вино – НЕРОЗДІЛЬНІ. 

Загальна характеристика. Робота складається з 6 розділів: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

та списку літературних джерел на 11 стор. 

Містить 4 фото, 2 рисунки. 
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Фото 1 

«Я - есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой - 

Виноградарь. Пребудьте во мне, и Я в вас. Как 

ветвь не может приносить плода сама собою, если 

не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне..» 

Библия. Новый Завет. 

От Иоанна Святое Благовествование. Глава 15. 

 

Вступ 

У січні 2020 року з життя пішов маестро виноробства Гулієв Рубен 

Вартанович. Його неоціненний вклад в одеське виноробство варто пам’ятати та 

освітлювати для наступних поколінь виноробів. 

Гулієв Рубен Вартанович – метр українського виноробства один з 

засновників бренду «Вина Гулієвих».  

1.1 Біографія 

16 листопада 1933 р. 

народився Рубен Вартанович у 

родині виноробів у Грузії і в 

Алазанській долині. 

Виготовлення вина сімейна 

традицією з початку ХХ 

століття. Вже там малий Рубен 

почав пізнавати всесвіт вина. 

Дід Гулієва працював 

бухгалтером в одному з 

господарств, які вирощують 

виноград. Його син вирішив 

сам зайнятися виробництвом вина і розбив виноградник в околицях міста 

Телаві. Закінчивши у 1957р. факультет виноградарства і виноробства 

Кутаїського інституту південних культур, а відмінникам можна було вибрати 

місце роботи, він вирішив переїхати в Одесу. Там він почав працювати 
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Фото 2 

бригадиром радгоспа «Перемога». У 1962р. став директором великого родгоспу 

«Степове». У 1965р. став керівником «Одессовхозвинтреста», посаду якого 

незмінно займав 45 років.  

1.2 Вклад в виноробство 

Він самостійно перевіз з Грузії в Одесу такі сорти винограду як Сапераві і 

Ркацителі. З 1966 по 1985 роки проводив активну роботу по розширенню в 

області площ виноградників. За цей період вони зросли з 30 до 94 тис. га. 

Під час сухого закону 80-х років, коли вирубали виноградники, Рубен 

Вартанович перешкоджав вирубуванню виноградників і скорочення випуску 

виноградних вин, які велися в рамках розпочатої КПРС політики, що отримала 

назву «сухого закону Горбачова». Завдяки цьому в роки «боротьби за 

тверезість» виноробна галузь Одеської області постраждала менше інших 

виноробних регіонів СРСР. Однак керівник тресту за свою позицію був 

притягнутий до адміністративної та партійної відповідальності. Його діяльність 

була відображена у фейлетоні в газеті «Правда» . Зараз завдяки роботі Гулієва 

Одеса має найбільшу кількість виноградників в Україні та займає передове 

місце по винпрому. 

У 1991 році, після розвалу СРСР, Р.В. Гулієв сприяв збереженню 

життєдіяльності 

підприємств тресту і 

здійснював 

«роздержавлення» (термін 

того часу) виноробства 

регіону. В результаті його 

організаційних і правових 

дій на посаді глави 

виноробної галузі Одеської 

області, в регіоні з'явилися 

десятки 
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сільськогосподарських і переробних підприємств колективної та приватної 

форми власності. Найбільш відомі з них: винзаводи в с. Шабо, с. Старокозаче, в 

селище міського типу Тарутіно, селище міського типу Сарата, коньячний завод 

в Одесі та ін., що згодом стали основою виноробної галузі сучасної України. 

Під його керівництвом в 1997 році компанія заснувала торгову марку 

«Французький бульвар», що стала лідером на вітчизняному ринку сухих тихих 

та ігристих вин. В цей же час підприємство почало щорічну висадку 

виноградників, не менше 100 гектарів на 

рік, і до 2005 року довело їх загальну 

площу до 2500 га. У 2007 році в центрі 

зони виноградників компанії - в селі 

Розівка, Саратського району Одеської 

області, був введений в експлуатацію 

сучасний виноробний комплекс 

підприємства, з обсягом інвестицій 

понад 10 млн. Євро. З цього часу Р.В. 

Гулієв стає керівником найбільшої в 

Україні виноробної компанії з 

розвиненою інфраструктурою і повним 

циклом виробництва: від вирощування 

винограду до виробництва всіх типів 

напоїв з винограду. 

У 1998 році Гулієв з синами 

заснував великий інвестиційний проект в 

рамках компанії «Одесавинпром», який 

тривав протягом 8 років. За цей час 

з'явилися сотні гектарів виноградників 

міжнародних сортів і великий 

виноробний комплекс в 150-ти кілометрах від Одеси. 

Фото 3 
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Рисунок 1 

У 2010 році Рубен Вартанович Гулієв перейшов з посади генерального 

директора компанії на пост глави її наглядової ради, продовжуючи брати участь 

в роботі ЗАТ «Одесавинпром» і «Винного Дому Гулієвих», що випускає перші 

в Україні авторські вина. Торгову марку «Вина Гулієвих» він заснував разом з 

сином Робертом Рубеновичем Гулієвим. Це проект, в якому реалізовані погляди 

сім'ї Гулієвих на вино, як на справу всього свого життя. 

За успіхи в розвитку виноградарства в краї він був нагороджений трьома 

орденами Трудового Червоного Прапора, численними медалями. Після розпаду 

СРСР очолив ЗАТ «Одесавинпром» і протягом десяти років створив на його 

базі найбільшу в країні виноградарсько-виноробну компанію, що випускає тихі, 

ігристі вина, бренді і коньяки. 

2. Одеська Національна Академія Харчових Технологій 

З часів, коли ОНАХТ була ще технологічним інститутом харчової 

промисловості, 

стажування 

студентів 

проходили на 

підприємстві 

«Одесавинпром». 

Рубен Вартанович 

був непересічною особистістю і професіоналом найвищого гатунку. І, як всякий 

закоханий у свою справу людина, прагнув залучити до нього нових людей і 

молодь. Ось чому він завжди тепло зустрічав стажистів і підтримував 

різноманітні контакти Академії з підприємством. В цехах, дегустаційних залах і 

на виноградниках «Одессавинпрома» викладачі і студенти вузу проводили 

чимало часу, пізнаючи майбутню спеціальність вже не в теорії. 

3. Сини Гулієва 

Батько був проти того щоб його сини йшли по «лезу ножа» та бачив своїх 

синів військовими. Тому, коли хлопці закінчив школу, вони надійшли до 

артилерійського училища. З годом все одно корені взяли своє і батько дозволив 
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перевестися в Одеську академію харчових технологій. Деякі роботи хлопців 

можемо знайти й зараз в бібліотеці академії. 

3.1. Гулієв Роберт Рубенович 

Потомствений винороб, колишній борець в спорті і нинішній - в бізнесі,  

колекціонер, меценат і гурме Роберт Гулієв, вивчав організацію виробництва 

вин, коньяків і бренді у Франції, Італії, США, Австралії, ПАР та інших країнах. 

Працював співробітником Інституту виноградарства і виноробства ім. В. 

Таїрова. У 1982 р прийшов на Одеський коньячний завод, а вже з 1995 року - 

голова правління ОКЗ. Після розвалу Радянського Союзу ОКЗ був 

приватизований. Гулієв зайняв посаду голови правління. У 1997-му 

підприємство запустило виробництво коньяків під торговою маркою «Шустов». 

Технологію виробництва, обладнання та виноград Гулієв привіз із Франції. У 

2000-му одеський завод був найбільшим в Україні за обсягами виробництва 

коньяку (900 000 дал на рік) з часткою ринку 57%. Роберт Гулієв - ініціатор 

генеральної реконструкції історичного підприємства і відновлення 

легендарного бренду «Шустов». У 2005 р сім'я Гулієвих запропонувала світу 

авторське вино ТМ «Вина Гулієвих». 

4. Вина Гулієвих 

Вина Гулієвих – сімейний бренд винного виробництва заснован в 1998 році 

Сім'я Гулієвих є одним з першопрохідців авторського виноробства в Україні. 

Компанія кожен рік  вкладає 15 млн. 8 мільйонів пляшок сухого вина і 14 

мільйонів пляшок ігристого. В цілому компанія інвестувала понад 15 мільйонів 

євро в сучасні методи виноробства. 
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Вина Гулієвих 

відрізняються від інших 

проектів застосуванням 

власних виноматеріалів. 

Виноградники сім'ї 

Гулієвих площею 350 га 

розташовані в цікавому 

місці Одеської області - 

навколо села Розівка 

Саратського району 

горбистий, рельєфний 

ландшафт. Як кажуть 

працівники підприємства, 

це створює сприятливі 

умови для лози. 

Вирощують європейські сорти винограду - каберне совіньон, Мерло, Шардоне, 

Рислінг, Трамінер. Саджанці європейських сортів винограду сім'я купувала у 

Франції, як і обладнання для заводу, побудованого в Розівці в 2006 році. Тут і 

створюють, і витримують в дубових бочках авторські вина Гулієвих з добірних 

партій винограду. Їх Роберт Гулієв відбирає сам, особисто дегустує всі вина, а 

на кожній пляшці колекції Reserve ставилася підпис Гулієвих. 

Білі і червоні вина закладаються в барики з різною структурою деревини, 

і це дозволяє м'яко виявити їх особливості. Сотні бариків в кілька ярусів 

вимагають ручної роботи з контролю якості витримки в кожному з них. Зате 

саме робота з бочкою може привести його до найсерйозніших професійних 

висновків, вона вчить винороба працювати на перспективу, завдяки їй, ми 

краще розуміємо природу змін вина в часі. Ми витримуємо вина в аерувати 

приміщенні з штучним кліматичним режимом. Червоні вина 12 місяців, а білі - 

9. Сьогодні наше господарство виробляє лінійки вин-Select, Reserve, Grand 

Фото 4 
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Кeserve . Перша витримується виключно в ємностях з нержавіючої сталі. Для 

створення другої використовуються нові дубові бочки (вік від 1 до 3 років). 

Grand reserve це витримане в бочках вино, ще три роки провело на витримці в 

пляшках. Бочки використовуються тільки два-три роки, тому їх енергія і 

екстрактівность не вичерпується з часом, і споживачі завжди відчувають 

переваги витримки цих вин в яскравих ароматах і смаки. 

Сім'я виноробів виробляє ігристі вина під брендом "Французький 

бульвар". Їх, як і "Вина Гулієвих", вам запропонують спробувати на дегустації, 

з легкими закусками. А повністю зануритися в атмосферу авторського 

виноробства дозволяє повноцінний тур на виноградники і виробництво, з 

колоритним обідом і, звичайно ж, відмінними винами. 

5. Французький бульвар 

Торгова марка «Французький бульвар» належить найстаршому в Україні 

виноробному підприємству, заснованому в 1857 році. 

До 1985 року підприємство перетворюється на найбільше виробничо-

аграрне об'єднання, де працює 20 тис. чоловік. Площа виноградників складає 

13348 га, обсяг валової продукції перевищує 335,1 млн руб на рік або більше 

400 млн доларів США за курсом того часу. Об'єднання випускає створені на 

його підприємствах винні бренди: столові марочні вина «Наддніпрянське», 

«Ркацителі одеське», «Леанка українська», «Оксамит України», «Шабське 

Рисунок 2 
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біле», десертні марочні і ординарні вина, а так само ігристі вина, шампанське і 

коньяк. Тут стимулюють створення нових марок вин, ведуть навчання кадрів, 

використовують виробничу базу для наукових розробок. Видатні радянські 

вчені-винороби А. А. Преображенський, А. А. Мержаніан, С. А. Брусилівський 

не раз бували на підприємстві і проводили в його стінах випробування нових 

акратофоров, колонок для виробництва хересу, ліній розливу та іншого 

обладнання і технологій. 

У 1991 році, після розпаду СРСР, галузевої трест припинив своє 

існування. Вхідні в нього виноробні заводи, в тому числі і ОЕВЗ, отримали 

самостійність. Завод змінив форму власності і став акціонерним товариством 

закритого типу. У складних економічних умовах, якими характеризувався 

період становлення України, як незалежної держави, підприємству вдалося 

зберегти кадри і виробництво в робочому стані. Бульвару знову повернуто 

назву Французький, і ЗАТ «Одесавинпром» стало одним з швидко 

розвиваються підприємств Одеської області. З 1997 року продукція компанії 

випускається під торговою маркою «Французький Бульвар». В цей же час 

закладаються сотні гектарів нових виноградників, проводиться модернізація 

всіх технологічних циклів. У 2007 році компанія реалізує масштабний проект 

будівництва нового виноробного комплексу в селі Розівка Саратського району 

Одеської області з обсягом інвестицій понад 10 млн євро. 

6. Підсумки 

Отже приклад родини Гулієвих показує, що завзята праця , відкритість 

для нового,  грамотний розрахунок, відданість традиціям та праця, перш за все, 

в своє задоволення породжують справжні витвори мистецтва. 
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