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Передмова

Національний проєкт «Книга рекордів України» цього року святкує 
своє 19-ти річчя! І разом з цим розпочинає новий формат діяльності, 
оновлює бази, створює ІТ-продукт для ще масштабнішої роботи з від-
значення особливих людей в Україні та світі!

«Книга рекордів України» є потужним інформаційним джерелом для 
створення позитивного іміджу України в усьому світі, бо несе особливі 
досягнення, винаходи і позитив. Фіксація незвичайних умінь, навичок 
та звершень українців, популяризація та підтримка суспільно важливих 
ініціатив є пріоритетними напрямки діяльності «Книги рекордів Украї-
ни». Популярність і необхідність проєкту підтверджують також числен-
ні листи підтримки з усіх куточків нашої країни та світу – українська діа-
спора з величезним інтересом слідкує за діяльністю проєкту, фіксацією 
нових звершень, особливо пов’язаних з історією та розвитком нашої 
держави. З метою подальшого розвитку в Україні процесів пробуджен-
ня національної самосвідомості, шляхом популяризації в Україні і за її 
межами видатних досягнень наших співвітчизників та України в цілому, 
ми і задумали підготувати дане видання.

В основі цієї книги – добірка матеріалів про рекордні досягнення 
українців за попередні кілька років, опублікованих на офіційному сайті 
Національного проєкту «Книга рекордів України» (www.record.org.ua). 
Усі матеріали позначені духом часу, оскільки упорядники книги свідо-
мо втримались від якого-небудь редагування публікацій чи адаптації їх 
до сучасного сприйняття суспільних процесів в Україні. Ми впевнені, 
що читач таким чином отримає унікальну можливість прослідкувати 
динаміку запитів суспільства на ті чи інші дійства, події, формати та 
тематику рекордів.

Ми щиро у це віримо!      

РекоРди УкРаїни
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«Серед сучасних українців є дуже багато талановитих та відомих 
людей. Саме вони, маючи певні нахили, здібності та талант, про-
славляють Україну у світі. Ми горді, що більшість таких українців є 
рекордсменами «Книги рекордів України». Свого часу, саме «Книга 
рекордів України» була і є стартом та підтвердженням унікальності 
досягнень громадян нашої держави. Не бійтесь боятися, але завжди 
пробуйте!». 

Ганна Крисюк, Генеральний директор «Книги рекордів України»

«Я по-справжньому люблю нашу незвичайну країну! Впевнено 
можу заявити, що серед українців дуже багато унікальних, креатив-
них і перспективних людей з великим й успішним майбутнім. Я 
постійно проводжу мотиваційні зустрічі, де на прикладі свого жит-
тя показую, що навіть я – людина, яка прикута до інвалідного візка, 
можу бути успішним і перемагати». 

Олег Іваненко, Голова Наглядової ради «Книги рекордів України»
 

«Українці – це нація переможців, сильних та незламних духом 
людей. Працюючи над «Книгою рекордів України», наша команда 
має ціль – об’єднати українців з усього світу навколо спільної істо-
рії, навколо досягнень та, відповідно, рекордів».

Ігор Підчібій,  Директор «Книги рекордів України»

РекоРди УкРаїни
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Сучасна історія України має особливі сторінки, варті вшанування, 
успіхи, рекорди… Це наше. Це українське… Історію України творимо 
ми з вами. І нам є чим пишатися. Кожен з нас, українців, любить у своїй 
країні щось своє, особисте. Але є речі, які об’єднують усіх нас, – це ви-
значні звершення та факти, що стосуються сьогодення країни, у якій ми 
живемо. Саме про такі факти йдеться у національному проєкті – «Книга 
рекордів України». 

Національний проєкт «Книга рекордів України» створено з метою 
подальшого розвитку в Україні процесів пробудження національної са-
мосвідомості, шляхом популяризації в Україні і за її межами видатних 
досягнень наших співвітчизників та України. Завдяки проєкту «Книга 
рекордів України» мільйони людей дізнаються про видатне та унікальне 
в Україні.

У 2002 році ми презентували усьому світу перший офіційно зафіксо-
ваний в Україні рекорд – «Презентація найбільшого у світі смокінга від 
Михайла Вороніна». До слова, пізніше цей рекорд був підтверджений і 
«Книгою рекордів Гіннеса». Відтак з моменту заснування проєкту було 
проведено велику кількість рекордних акцій, нагороджень наших спів-
вітчизників – рекордсменів України і світу.  

Саме в рамках Національного проєкту «Книга рекордів України» 
вперше в Україні був застосований унікальний на той час формат реє-
страції і презентації рекордних досягнень українців із залученням ЗМІ, 
представників влади, «зірок» естради, публічних людей з подальшим 
широким висвітленням цих подій не тільки в Україні, але й в усьому сві-
ті. Сюжети з наших заходів виходили не тільки в Україні, але і в усьому 
світі. Нашу діяльність висвітлювали міжнародні інформаційні агенції, 
такі як агенція «Ройтерс» (Reuters), «Associated Press» (одна з найбільших 
міжнародних інформаційних агенцій світу), Європейська фото-агенція, 
Інтерфакс-Україна, ІТАР-ТАРС Київський офіс, Інформаційна агенція 
«Версии», агенція «Вести» (РИА «Вести»), агенція «Юнайтед Прес Інтер-
нешнл» (United Press International), Інформаційна агенція «REGNUM», 
агенція «Франс Пресс» (Agens France Presse – AFP), Інформаційна аген-
ція «Синьхуа» (Китай) та ін. Сюжети про наші акції були показані в між-
народних мережах EuroNews, Discovery, Travel Channel, BBS, CNN, Sky 
News та ін. Наша мета завжди залишалася незмінною – популяризація 
українських досягнень.

Велика зацікавленість проєктом є і в Україні, про що свідчать числен-
ні звернення наших співгромадян і величезний інтерес ЗМІ. Членам ро-
бочої групи, яка зараз працює над проєктом «Книга рекордів України», 

ПрО «КниГУ реКОрДІв УКраЇни»

РекоРди УкРаїни
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кожен день відкриваються нові цікаві факти, пов’язані з історією і сучас-
ністю нашої держави. То чому б не розповісти усім нашим співвітчизни-
кам про факти, якими можна пишатися, про досягнення, які не пов’язані 
із політичними скандалами та економічними негараздами?!

На сьогоднішній день «Книга рекордів України» – один з тих про-
єктів, який безсумнівно може використовуватись як потужне інформа-
ційне джерело для створення позитивного іміджу країни. За висновками 
багатьох експертів саме ефективність PR-заходів та брендингу держави 
визначає, наскільки привабливою вона виглядає в очах зовнішніх інвес-
торів, а подібні проєкти, у сьогоднішніх умовах, є ідеальною нагодою 
заявити про себе на цілий світ. На жаль, образ України суттєво зіпсовано 
політичними скандалами і техногенними катастрофами, окупацією тери-
торій. Національний проєкт «Книга рекордів України» може частково ви-
правити цю ситуацію за умови сприяння ЗМІ (українських, міжнародних 
інформаційних агенцій, масмедіа української діаспори) при здійсненні 
заходів із презентації проєкту. Було б великою помилкою не використа-
ти можливості проєкту в інтересах держави при реалізації зовнішньої та 
внутрішньої політики.

Загалом, розуміння важливості становлення національної самосвідо-
мості на сучасному етапі розвитку нашої держави є в усіх рівнях влади, 
про що свідчить підтримка, свого часу, нашої ініціативи з боку Уряду та 
відповідне доручення Прем’єр-міністра України щодо всебічної підтрим-
ки проєкту. Готовність надання необхідної допомоги у межах своєї ком-
петенції виявили також Міністерство освіти і науки України, Державний 
комітет телебачення та радіомовлення України, провідні українські ЗМІ, 
представники української діаспори і деякі підприємства.

Ми точно знаємо, що завдяки, в тому числі, і нашому проєкту «Книга 
рекордів України», Україна стала набагато ближча іноземцям у розумінні 
наших цінностей, традицій, величезної культурної спадщини і великого 
потенціалу для подальшого розвитку!

Проєкт «Книга рекордів України» існує 19 років!  Відповідно до 
діючого законодавства України і міжнародних правил із захисту 
прав, «Книга рекордів України» (The Ukrainian book of  records)® 
– торгова марка, є приватною власністю і зареєстрована в Держ-
патенті України. Права на інтелектуальну власність зареєстровані 
в Українському агентстві авторських та суміжних прав у 2002 році.  
Обережно! Клони вже навчилися заробляти, використовуючи (не-
законно) проєкт «Книга рекордів України». 

РекоРди УкРаїни
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КОМанДа нацІОнальнОГО ПрОЄКТУ
«КниГа реКОрДІв УКраЇни»

Ганна КриСЮК
Генеральний директор 

«Книги рекордів України»

ОлеГ ІваненКО
Голова Наглядової ради

«Книги рекордів України»

ІГОр ПІДчІБІй
Директор

«Книги рекордів України»
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еКСПерТна раДа ПРиЙМаЄ 
на РоЗГЛЯд оТРиМанІ ЗаЯВки 
на ВСТаноВЛеннЯ РекоРдУ. 
За РеЗУЛЬТаТаМи екСПеРТиЗи 
ВиноСиТЬ коЛекТиВне 
оБГРУнТоВане РІШеннЯ ПРо 
ВІдХиЛеннЯ, аБо СХВаЛеннЯ 
ЗаЯВки, ВиЗнаЧаЄ оПТиМаЛЬнУ 
даТУ ФІкСаЦІї РекоРдУ УкРаїни!

ТеТяна ДеМченКО
Експерт «Книги рекордів України»



ОлеКСанДр ШУСТерУК
Експерт «Книги рекордів України»

ТеТяна рОЗваДОвСьКа
Експерт «Книги рекордів України»

ЮлІя Бичай
Експерт «Книги рекордів України»

РекоРди УкРаїни
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вІТалІй ІваницьКий
Експерт «Книги рекордів України»



РекоРди УкРаїни

 13

еКСПерТи нацІОнальнОГО

ПрОЄКТУ «КниГа реКОрДІв 
УКраЇни» ЗаБеЗПечУЮТь 
ЗаявниКа КОнСУльТацІяМи 
З ПІДБОрУ І ФОрМУваннЮ 
еКСПерТнОЇ КОМІСІЇ Для реЄСТрацІЇ 
ДОСяГнення в День ДІйСТва!

алІна СКОМОрОХОва
Експерт «Книги рекордів України»

Ганна МелеГанич
Експерт «Книги рекордів України»

ІГОр ДУлин
Експерт «Книги рекордів України»

Ганна ДавиДенКО
Експерт «Книги рекордів України»



наДІя чиСТяК
Експерт «Книги рекордів України»

яна КОньОК
Офіційний представник 

«Книги рекордів України»

СТанІСлав Бичай
Керівник digital-платформи 
«Книги рекордів України»

РекоРди УкРаїни
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ДМиТрО КУлІБаБІн
Експерт «Книги рекордів України»



яК вСТанОвиТи реКОрД УКраЇни:
ПОКрОКОва ІнСТрУКцІя 

Рекордсменом може стати кожен! Для досягнення цієї мети потріб-
но виконати ряд нескладних дій. Пропонуємо розглянути покрокову ін-
струкцію для встановлення рекорду України.

Крок 1. Завантажити заявку про реєстрацію рекорду на офіційному 
сайті проєкту www.record.org.ua (див. дод.2).

Крок 2. Коректно заповнити заявку і надіслати на електронну скриньку 
recordorgua@gmail.com.

Крок 3. Отримати зворотну відповідь про прийом заявки та початок 
експертизи. Стандартна експертиза для встановлення рішення про реє-
страцію рекорду/відхилення заявки триває від 1 до 3 місяців з моменту 
подачі заявки.

Крок 4. На підставі експертизи отримати «Пріоритетну довідку», що 
закріплює заявку на поточний рік і залишає за заявником пріоритетне 
право на проведення даного виду змагань у поточному році (результати 
експертизи вважаються дійсними до кінця року).

Крок 5. Спільним рішенням Експертної ради «Книги рекордів Украї-
ни» та заявником визначити оптимальну дату та місце фіксації потенцій-
ного рекорду!

Кожна нова заявка на рекорд, яка надходить до «Книги рекордів Укра-
їни», після технічної перевірки правильності внесення всіх даних вино-
ситься на розгляд Експертної ради (ЕР). Далі ЕР приймає рішення про 
початок експертизи - перевіряється унікальність, вимірність та цінність 
потенційного рекорду. За результатами експертизи ЕР приймає аргумен-
товане рішення про реєстрацію рекорду, або відхилення заявки.     

Експерти «Книги рекордів України» своїми засобами проводять ін-
формаційну медіа-розвідку, пов’язану з вибором дати події, щоб міні-
мізувати імовірність збігу з великими подіями суспільної значимості, 
PR-акціями, ювілеями, концертами зірок естради й іншими подібними 
подіями, здатними відвернути увагу більшості ЗМІ.

Національний проєкт «Книга рекордів України» гарантує офі-
ційну фіксацію рекорду, забезпечує заповнення й оформлення 
протоколів за підсумками проведення заходу! Інформація про вста-
новлений рекорд оприлюднюється на офіційному сайті «Книги ре-
кордів України» www.record.org.ua.

РекоРди УкРаїни
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ОФІцІйний ДиПлОМ

«КниГи реКОрДІв УКраЇни» 
ЗаСвІДчУЄ ДОСяГнення Та 
врУчаЄТьСя нОвОСПеченОМУ 
реКОрДСМенУ в УрОчиСТІй 
ОБСТанОвцІ За УчаСТЮ 
ПреДСТавниКІв ГрОМаДСьКОСТІ, 
еКСПерТІв З ТеМаТиКи реКОрДУ 
Та ЗМІ!   



На Співочому полі в Києві була представлена найбільша в сві-
ті картина, написана олійними фарбами на полотні. Засновник та 
представники «Книги рекордів України» офіційно підтвердили сві-
товий рекорд! Розміри полотна – 20,2 на 15,5 метрів. Загальна площа 
– 310 кв. м. Документи згідно всіх правил і формальностей були від-
правлені в «Книгу рекордів Гіннесса».

ПалеСТинець ДЖаМаль БаДван 
СТвОрив найБІльШУ КарТинУ в СвІТІ

Автор картини – палестинець Джамаль Бадван, який 20 років живе в Укра-
їні. У центрі картини, що отримала назву «В безлічі – один», зображений го-
луб, образ якого зустрічається в християнстві, ісламі та іудаїзмі, храми різних 
релігійних конфесій, біблійні сюжети, планета Земля і океан, бурхливі хвилі 
якого символізують біблійний потоп і сучасні загрози людства. 

Автор каже: «Картина має символічне значення, вона говорить, що на зем-
лі є лише одна нація – людина, одна релігія – любов  і Бог – один для всіх».

 «Близько 10-ти метрів займають малюнки дітей різних національнос-
тей на тему миру», – резюмує засновник «Книги рекордів України»  Ігор 
Підчібій. 

Як повідомлялося раніше, ідею картини Джамаль  Бадван виношував 
багато років, а на підготовку та роботу над нею пішло 4 роки. В  основі – 
ідея єдності всіх релігій і національностей. Після української презентації 
художник планує показати картину в інших країнах світу.

Джамаль Бадван – художник-живописець, ART PROFESSIONAL, 
координатор Міжнародного проєкту «INSHE ART» – МИСТЕЦТВО 
ОБ’ЄДНУЄ СВІТ» по країнах: Палестина, Йорданія, Ліван, Сирія, Ізра-
їль, Ірак, Єгипет, Марокко, Алжир, Туніс, Катар, Об’єднані Арабські Емі-
рати (ОАЕ).  Член журі Міжнародного конкурсу «Кращий художник/The 
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Категорія: 
«Мистецтво, розміри». 
Дата і місце фіксації: 

9 червня 2011 року, м.Київ.  
Ініціатор рекорду: 

художник ДжамальБадван.



Best artist». Джамаль Бадван народився в Палести-
ні. Закінчив місцеву школу, після чого продовжив 
навчання в Болгарії та США. В Україну приїхав в 
1992 році, захистив дисертацію. Тут талант худож-
ника розкрився на повну силу. Кожна з його картин 
несла величезне емоційне навантаження. Білорусь, 
Росія, Голландія, Туреччина, Болгарія, Ліван – ось 
неповний перелік країн, де проходили персональні 
виставки художника. Переможець Міжнародних та 
Всеукраїнських Конкурсів і АРТ Фестивалів. 

За видатну творчість та успіхи в просуванні па-
лестинської культури неодноразово нагороджувався 
державними нагородами від президента Палестини: 
Орден золотої зірки, Орден Святої землі. Має дові-
чний статус Посла культури і мистецтва Палестини 
в світі.

Джамаль не зупиняється на досягнутому. Його 
мета донести світові, що мистецтво може і має бути 
провідником між людьми різних національностей і 
віросповідань. Саме воно має прокласти мости по-
розуміння між людьми і запобігти конфліктам і ві-
йнам. Джамаль Бадван є яскравим прикладом того, 
як вести боротьбу за допомогою пензля, фарб і до-
брого слова.
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Працівники ПАТ «Прикарпаттяобленерго» встановили новий ре-
корд України з наймасовішої виробничої гімнастики на підприєм-
стві, організувавши флешмоб у вишиванках на території централь-
ного офісу підприємства в Івано-Франківську. Загальна кількість 
учасників рекорду – 254 учасники.

ПриКарПаТСьКІ енерГеТиКи 
вСТанОвили Два «виШиванІ» реКОрДи

Рекорд зафіксовано напередодні Всесвітнього дня вишиванки. Спочат-
ку близько 100 працівників компанії під запальну українську музику вла-
штували «Енергетичну зарядку» – вони продемонстрували доступні фізич-
ні вправи у форматі «Протоколу Табата». Пізніше до них долучилися інші 
енергетики у вишиваному одязі, які разом сформували барвистий логотип 
підприємства. Таким чином було встановлено відразу два рекорди – найма-
совіше заняття виробничою гімнастикою та формування корпоративного 
логотипу з людей у вишиванках.

«Наші рекорди зафіксували представники «Книги рекордів України», які 
разом з експертами були присутні на всіх етапах реалізації флешмобу, – 
розповідає ініціатор акції Ольга Тишко. – Ми пропагуємо здоровий і ак-
тивний спосіб життя. Популяризуємо думку, що рух – це і є життя. Якщо 
людина більшість свого часу проводить на роботі, то робочий час має пе-
редбачати розминки, фітнес-перерви і зупинки на виробничу гімнастику. 
Іншим рекордом ми прагнемо поєднати патріотизм та корпоративну від-
даність, підтримати дух українства в компанії, привернути увагу до націо-
нального вбрання, показавши, що вишиванка – чудове вбрання для кожної 
людини, у тому числі і на роботі щоп’ятниці – як це у нас заведено, адже 
воно зручне і красиве».

За словами представника «Книги рекордів України» Станіслава Бичая, 
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Категорія: 
«Масові заходи». 

Дата і місце фіксації: 
19 травня 2016 року, 
м.Івано-Франківськ. 
Ініціатор рекорду: 

голова облпрофорганізації 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  

Ольга Тишко.



коли до комісії «Книги рекордів України» надійшли 
заявки на встановлення рекордів прикарпатськими 
енергетиками, було прийнято рішення докласти мак-
симум зусиль для реалізації задуманого: «Надзвичай-
но цікава акція та непересічна подія для Івано-Фран-
ківська та області. Ми дуже раді, що рекорди України 
у двох номінаціях таки були встановлені і наш край 
вкотре увійшов до історії рекордів країни. Не менш 
приємно, що акція мала певне патріотичне підгрунтя, 
бо враження від майоріння сотень вишиванок про-
сто незабутнє. Дуже символічно, що таке святкове 
дійство відбулось саме у Всесвітній день вишиванки», 
– захопливо резюмував Станіслав Бичай.

У ролі експертів виступили: Назарій Павлів – 
богатир, багаторазовий рекордсмен; Любомир 
Пасічняк – директор Івано-Франківського коле-
джу фізичного виховання, Заслужений працівник 
фізичної культури і спорту України, Заслужений 
тренер України; Ярослав Семкович – художній ке-
рівник та балетмейстер народного аматорського ан-
самблю танцю «Карпати»; Любов Дрогомирецька – 
майстер народної творчості Прикарпаття, власниця 
майстерні української вишивки «Любава» та магази-
ну «Мамина світлиця»; Олена Яцинович – співвлас-
ниця, піар-менеджер магазину «Любава», учасниця 
спеціалізованих виставок та показів.
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З нагоди святкування 135-ліття міста Волновахи народним депута-
том України Дмитром Лубінцем ініційовано проведення масштабного 
національно-патріотичного заходу та рекорду України у категорії «Ма-
сові заходи» – «Український живий ланцюг єднання Донбас-Україна».

найБІльШий Живий ланцЮГ ЄДнання З 
УКраЇнСьКиХ рУШниКІв в ЗОнІ ООС

Мешканці та гості Волновахи створили рукотворну доріжку – живий 
ланцюг єднання із рушників різних регіонів України, що були виготовлені 
протягом не одного десятиріччя майстринями Волноваського, Добропіль-
ського, Маріїнського, Нікольського, Мангушського, Великоновоселівсько-
го районів та міста Вугледар.

Захід відбувався на центральній площі Волновахи та на всіх прилеглих 
центральних вулицях міста. Генеральний директор «Книги рекордів Укра-
їни» Ганна Крисюк разом з представниками експертної комісії впродовж 
двох годин проводили заміри ланцюга єднання та підрахунку кількості 
рушників, учасників нового рекорду України. Національно-патріотичний 
дух, який панував в цей час на площі серед людей, додавав всім сили і віри 
у краще майбутнє та позитивні зміни в Україні.

«Волноваха нас всіх позитивно шокувала. Ми рахували рушники і кожного 
разу зупинялися від неймовірної краси виробів, вітали одне одного з днем 
міста і бажали миру Україні. У багатьох виступали сльози радості, було багато 
позитиву і відчувався патріотичний дух. Я давно вже не бачила чогось поді-
бного. Об’єдналися люди різного віку, різної національності і статусу, не по-
боялися зібратися в небезпечній зоні ООС, щоб показати всій Україні і світу, 
що Донбас – це Україна», – поділилась своїми враженнями Ганна Крисюк.

Після експертизи представники «Книги рекордів України» оголоси-
ли офіційні результати ініційованого рекорду. Так, участь у встановленні 
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Категорія: 
«Масові заходи».

Дата і місце фіксації: 
10 вересня 2016 року, 

м.Волноваха.
Ініціатори рекорду: 

Народний депутат України 
Дмитро Лубінець, ГС «Промінь 
Україна», Волноваська районна 
рада, Волноваська міська рада, 

Нікольська районна рада, 
Мангушська районна рада.



рекорду взяли 3 672 людини, кількість рушників –         
2 227 штук, а загальна довжина вишиванкового лан-
цюга  – 4 507 метрів.

Під гучні оплески глядачів експертна комісія по-
дякувала всім учасникам за патріотичний дух, який 
панував довкола цього свята, а також нагородила іні-
ціаторів дипломами «Книги рекордів України». Зо-
крема, дипломом нагороджено ініціатора рекорду, 
депутата Верховної Ради України Дмитра Лубінця та 
організаторів рекорду – ГС «Промінь Україна», Вол-
новаську районну раду, Волноваську міську раду, Ні-
кольську районну раду та Мангушську районну раду. 
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Талановита трирічна вінничанка Анастасія Барчишена увійшла 
до «Книги рекордів України» як наймолодша за віком художниця в 
Україні, яка малює у стилі «реалізм». Дівчинка намалювала акрило-
вими та олійними фарбами на полотні 14 картин різних розмірів.

ТрирІчна вІнничанКа анаСТаСІя БарчиШина 
СТала найМОлОДШОЮ ХУДОЖницеЮ в УКраЇнІ

Презентація картин відбулася на персональній виставці юної мисткині у 
вінницькій «Галереї XXI». Офіційно рекорд підтверджено представниками 
Національного проєкту «Книга рекордів України». Завдяки Голові наглядо-
вої ради Олегу Іваненку цей проєкт стверджує гідний імідж України у світі 
та популяризує досягнення наших співвітчизників. 

Всі картини маленька художниця намалювала за рік. На виставку сім’я 
привезла найкращі роботи юної художниці. Анастасія сором’язливо зізна-
лася, що улюбленим кольором є рожевий.

Мати дівчинки Анна Барчишена - художниця, сама професійно займа-
ється живописом і успішно викладає у власній художній школі для дітей та 
дорослих, тому донька часто там проводить час. Вона зауважує, що Анас-
тасія усі картини пише сама і без сторонньої допомоги.

За словами Анни, дочка малює на рівні дітей 6-8 років і це взагалі не 
властиво дітям такого юного віку. Спочатку Анастасія створювала картини 
на папері, бо полотно давати їй боялася, адже це недешеве задоволення. Та 
одного разу Настя намалювала свічку і мати дівчинки була вражена карти-
ною, бо діти її віку відтворюють абстрактні речі, а не конкретні предмети. 
Після цього вчинку Анна дозволила Анастасії малювати на полотні.

«Моя донечка – незвичайна та унікальна художниця. У три роки, окрім 
картин у стилі абстракціонізму, Анастасія вже сама малює пейзажі, тварин 
і квіти. Витримка донечки, уважність до деталей і кольору вражає усіх на-
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Категорія: 
«Діти, мистецтво». 

Дата і місце фіксації: 
19 квітня 2018 року, 

м.Вінниця. 
Ініціатор рекорду: 

художниця Анна Барчишена.



вколо. Одну картину дівчинка може малювати дві 
години без перерви. У такі моменти Анастасія наче 
з головою поринає у світ живопису і ніяк не хоче 
з того світу виходити», – говорить мати дівчинки 
Анна Барчишена.

Для абстракцій Анастасія завжди має більше сво-
боди. Мама-художниця дозволяє дівчинці виражати 
свої емоції і відчуття. Так, наприклад, перша нама-
льована трирічною художницею абстракція – це 
емоція від нових фарб і полотна.

Рекорд Анастасії Барчишеної того дня був офі-
ційно підтверджений і на згадку про загальне визна-
ння у дівчинки залишиться почесний Диплом, який 
вручив їй офіційний представник «Книги рекордів 
України» Олексій Некрасов.

Юну художницю привітала депутатка Вінниць-
кої облради, голова постійної комісії з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовнос-
ті та історичної спадщини Людмила Станіславенко. 
Своє щире захоплення талантом дівчинки висловив 
Народний художник України Володимир Козюк, а 
міні-міс світу Дарина Журбенко була приємно зди-
вована роботами маленької мисткині.

Картини створює Анастасія пензлями і паль-
цями. Творчість сприймає як гру. Якщо мисткиня 
улюблену справу не покине, то вже за рік матиме 
другу виставку.
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Замовник (тільки для юрособи)*

Торгівельна марка (тільки для юрособи)*

Контактна особа проєкту:

Очікувана дата отримання пропозиції:

МЕТА:

Повний і детальний опис заходу*

Чого ми прагнемо? З якою метою ми   хоче-
мо зреалізувати проєкт, яким повинен бути 
кінцевий результат?

Що нам для цього необхідно? Які задачі 
необхідно вирішити в ході проєкту?

ДЕТАЛІ:

Дата проведення  анонсованої прес-
конференції

Дата і місце проведення заходу *

Дата і місце проведення пост прес-
конференції

Хто з офіційних осіб приймає участь у ва-
шому заході? Хто з VIP представників влади 
приймає участь у заході?

РЕКОРД:

Опис рекорду *

Кількість дипломів, кому. Узгодження:  назва, 
ПІБ українською мовою *

Можливі члени експертної комісії, які можуть 
підписати протоколи фіксації рекорду (не 
менше трьох)

Ваші пропозиції щодо формулювання ре-
корду *

Учасники рекорду (ПІБ українською мовою)

Інші побажання щодо проєкту

*Обов’якове для заповнення
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