
– Вітання нашим глядачам і слухачам. Це проєкт «Шлях до себе», у якому 

ми розбираємо вплив Радянського Союзу на різні галузі нашого життя, на 

різні сфери. З’ясовуємо, як далеко ментально відійшли від Радянського 

Союзу. Наш проєкт створений за підтримки Українського культурного 

фонду. Сьогодні ми говоримо про ресторанний бізнес, у гостях Дмитро 

Борисов. Добрий день. 

– Вітаю. Дякую за запрошення. 

– Дмитре, ми вже перед ефіром почали говорити про те, що ви знаєте 

відповідь на це питання. Тому що я не знаю. Я родом з маленького 

райцентру на Рівненщині, моя мама постійно телефонує і жаліється. 

Приміром, святкували з колегами День медика у ресторані. Щоб 

поговорити, вони мусили виходити з ресторану, тому що там вмикається 

гучно музика, ніхто нікого не чує. Нікому це не подобається, ніхто не 

протестує, всі страждають, терплять. Чому? 

– Відповідь дуже проста. Це і є фантомні болі пострадянського періоду. На 

жаль, наша українська гастрономічна культура має такий вигляд, як і в 

радянські часи. Ми ходимо ресторани, як ви сказали, святкувати День медика. І 

ще один раз, може, день народження, протягом року. А їмо ми де? Вдома. У 

світі все навпаки. Люди вже десятками років, століттями у Європі, у світі кожен 

день ходять у кафе, бари, ресторани якісно проживати своє життя. І не готують 

вдома взагалі. Ми, на жаль, як нас навчили за 70 років радянщини, вважаємо, 

що їсти треба вдома. Тільки на якісь знакові події відвідувати ресторани. А 

кожен день ходити у ресторани ми не можемо собі дозволити. Чомусь так 

вважається, хоча це давно не так. В ресторанах точно вже давно дешевше, ніж 

готувати з таких самих продуктів вдома.  

– Справді. Тому що існує уявлення, мовляв, чого ти по ресторанах ходиш, у 

тебе грошей багато? В тебе кредити, іпотека. У ресторанах дійсно можна 

дешевше харчуватись? 

– Звичайно. По Хрещатику пройдіться, наприклад, по деяких моїх закладах. Ви 

побачите, що, наприклад, на 100-150 гривень ви можете повноцінно поїсти, з 

делікатесними продуктами, в нас устриці по 29 гривень, казанок мідій за 40 чи 

60 гривень, келих локального сидру чи вина за 29 гривень, пиріг за 29 гривень. 

Якщо з таких самих продуктів намагатися зробити вдома, буде точно дорожче. 

А вдома ми, як правило, так не їмо – гречка з котлетами, пюрешка і борщ. Ось 

тому в таких закладах, про які ви кажете, атмосфера створюється музикою, щоб 

святкування було. А у світі, коли ми, пам’ятаєте, могли літати кудись за кордон 

(Сміється). У Італії, Іспанії чи Польщі приходите у маленький заклад, де тихо, 

спокійно, невимушений інтер’єр. Просто люди п’ють каву, перекусочки якісь. 



Насолоджуються кожен день своїм життям, не витрачаючи його на те, щоб 

готувати якусь їжу вдома. Тому що нас так навчили у радянські часи.  

– Правильно я розумію, що найяскравіший спадок Радянського Союзу у 

наших ресторанах – це несприйняття ресторану як місця, де можна поїсти. 

Їжа – це, умовно кажучи, не головне у ресторані? 

– Так було створено. Я думаю, це спеціально, щоб знищити гастрономічний 

культурний код як явище. Тому що в радянські часи спеціально робили так, 

щоб їжа сприймалася як білки, жири, вуглеводи, щоб набрати необхідну 

кількість калорій та піти працювати на поле чи завод. Однаково їжа виглядала, 

я пам’ятаю ще по своєму молодому життю, в школі – якась каша з пінкою. Так 

само у їдальнях, на жаль, годували моїх батьків, умовно кажучи. І так само в 

тюрмі, наприклад, або армії. Їжа була однакова, нецікава, ресторанів було 

обмаль. Так було спеціально створено, що насолоджуватись життям не можна – 

це капіталістичні країни можуть собі дозволити. А нас, на жаль, цей 

культурний код вирізаний. Хоча гастрономічний культурний код, вважаю, є 

фундаментом, на які всі інші культурні пласти повинні нашаровуватися. Адже 

їжа – це доступний, тут і зараз, спосіб якісно, комфортно, кайфово жити, 

спілкуватися та насолоджуватися. 

– Можливо, я тому не бачу в Україні, як, наприклад, в Італії, у Римі, на 

літніх терасах сидять дідусі та бабці, п’ють просеко. Їм років 85 на вигляд. 

У нас такого немає. 

– Тому що є цей стереотип. Мовляв, як ми дозволимо собі за 29 гривень взяти 

келих українського брюту? Файлу такого навіть у голові немає. Ми у ресторани 

чомусь ходимо тільки на свята. Я вважаю, що це треба змінювати. Як мінімум 

ми своїми закладами по всій Україні намагаємось змінити парадигму, давати 

людям можливість за невеличкий, як ми називаємо, середній чек. 100-150 

гривень, щоб проводити час хоча б декілька разів на місяць. Це точно вже 

кожна родина може собі дозволити і насолоджуватись своїм життям. До речі, 

такі ж середні чеки в італійських містах. Ці бабусі, як ви кажете, так само один-

два євро – у нас 29-39 гривень – платять за той самий келих просеко, як і ми 

можемо в будь-якому місті України. 

– Щодо бабусь, то я неправильно сказала. Це такі літні пані, у капелюшках 

сидять, розкішні жінки. Повернімося та, можливо, простежимо динаміку 

розвитку, з чого ми починали у дев’яності. Як вплив Радянського Союзу, 

можливо, зникає. Ви свій перший ресторан «Барсук» у 2010 році заснували, 

правильно? А у дев’яностих ви були як споживач, скажімо так. 



– Я 1980 року народження, у дев’яності, коли мені було 10-15 років, тільки 

бачив, як почали з’являтися якісь «дороговалютні» заклади, біля яких 

паркувалися перші «мерседеси», і в них були дивні люди. У дев’яностих роках, 

пам’ятаю, не дуже відрізнялося це від таких ресторанів-клубів, які зараз 

існують. Куди люди приходили святкувати якісь події. Можливо, цих подій 

було трошки більше. А ось у двотисячних почали з’являтися мережеві заклади, 

ресторани, кафе, де почали випускати пластикові картки зі знижкою на їжу. 

Теж пострадянські фантомні болі. Ось все це десятиріччя люди обирали 

заклади не де вони знають власника, шеф-кухаря, де їжа краща. А де знижка. 

Ось я це пам’ятаю у двотисячних роках. 

 Створюючи свої перші заклади, я якраз хотів зробити такого антагоніста, 

зробити все навпаки. Зробити заклад, куди ви приходите до конкретної особи, 

Дмитра Борисова. Де я як власник і шеф-кухар стою на відкритій кухні, у 

невеличкому закладі без дорогих люстр та меблів. Просто годую смачною 

їжею, яка коштує чесних грошей без будь-яких знижок. Мені здається, у 

десятих роках почалася зміна гастрономічної української культури на такий 

стандартний, європейський або світовий, рівень закладів громадського 

харчування, куди люди можуть собі дозволити ходити кожен день просто 

поїсти, провести час з друзями. Або попрацювати самому в обідню перерву і не 

переживати, що треба було вдягнути краватку, сукню, кабли, спеціально якось 

налаштовуватись на відвідування закладу. Це називається гастрономічні 

заклади, бари, паби. В принципі, у цьому сегменті я і продовжую працювати.  

– Взагалі оця зміна від люстри до нормального походу з ноутбуком. 

Наскільки безболісно цей процес переходу відбувався? З моєї точки зору, 

оскільки я за цим не стежила професійно, процес був природний, всім 

сподобалась така більш комфортна модель. Чи усе ж були якісь фантомні 

болі? 

– Вони не просто були, вони ще є. Наразі, ось що я спостерігав протягом десяти 

років, відколи працюю у ресторанному бізнесі. Пам’ятаю, що у 2010 році 

людей, які хотіли б прийти в ось такий заклад, звичайний, і кожного дня,  

наприклад, у моєму гастробарі проводити час, їх було відсотків півтора від 100 

відсотків українців. В принципі, у заклади громадського харчування ходило 

відсотків п’ять. 95 відсотків продовжувати готувати вдома та не відвідували 

заклади. За ці десять років, думаю, відсотків 20-25 українців ходять у заклади 

громадського харчування хоча б декілька разів на тиждень. Це поступово росте 

– менше людей готують вдома, більше ходять насолоджуватись, як я кажу, 

життям. І рухатись ми будемо у цьому плані до показника, коли у Європі та у 

світі 80-90 відсотків людей ходять у заклади громадського харчування, а тільки 



ентузіасти, які дуже люблять готувати, 10-15-20 відсотків, готуватимуть вдома. 

Я думаю, ще років 10-15 йти до цього світового показника.  

– Така модель повинна бути і в райцентрах? Чи тільки у великих містах? 

– Мені здається, немає різниці. Плюс-мінус, давайте відверто, за 30 років ми 

стали просунутою європейською країною, де у людей є можливість заробляти 

гроші, які не дуже відрізняються від якихось найближчих наших сусідів. Ці 

самі 100-150 гривень, як я казав, точно можуть витратити більшість активних 

сімей. Тому немає різниці. Звичайно, кількість закладів трошечки відрізняється 

у столиці, Львові, Одесі, Дніпрі від районних центрів. Але ми свої заклади по 

так званій франшизі відкриваємо. Вже понад 24 міста у нас і близько 70 

ресторанів. У нас і Кропивницький, Ірпінь, Луцьк, Одеса. Інколи я бачу, що 

кількість людей, які приходять у невеличкому місті, більша ніж у столиці. Адже 

у Києві більша конкуренція, більше закладів.  

– Давайте закриємо тему багатства. У нас є, не будемо тицяти пальцями, 

ресторани, куди заходиш і бачиш неадекватний цінник. Але це ніякі не 

мішленівські зірки. 

– Так, мене досі дивує, що таке є. 

– Це називається «статусне». Це теж пережиток Радянського Союзу чи у 

світі є якась кількість таких ресторанів? Для певних людей, які можуть за 

борщ заплатити півтори тисячі гривень? 

– Сегментація у ресторанному бізнесі, тобто розділення на деякі формати, 

існує. Є ресторани, як ви кажете, мішленівського рівня – це преміальні заклади, 

де шеф-кухарі готують вишукану їжу з якихось унікальних продуктів, яка може 

коштувати трошки дорожче, ніж у траторії в італійському містечку. У нас трохи 

дивно це сегментується. Дійсно, котлети з пюре, вареники, борщ, просто у 

пафосному ресторані з високим цінником, досі існують. Це не зовсім про 

ресторанний бізнес, не можна так називати. Ймовірно, таким чином люди, які 

створюють такі заклади, бачать себе у цьому світі та хочуть, щоб тільки якась 

частина людей змогла собі дозволити прийти у їхній ресторан. 

– Хто туди ходить взагалі? 

– Чесно кажучи, не знаю, я там не був. Але пару сюжетів бачив, на «Еспресо» 

зокрема (Сміється). Хтось ходить. Кажуть, є такий стереотип: я зроблю заклад 

для своїх, себе чи дружини. Це має право на існування, але, на мій 

суб’єктивний погляд, не в ринковому, не в бізнесовому контексті історія. 

– У нас лишається хвилин п’ять. Я б хотіла знову повернутись до 

маленьких містечок, тому що мені болить. 



– Розумію. 

– Хотілося, щоб усе було краще. Ви робили програму на телебаченні, це 

адаптація популярного світового шоу. 

– Так, «На ножах». 

– Є британська та американська версії. Ресторатори їздять різними 

містами та рятують заклади, які занепадають. Ви казали, що навіть селами 

їздили. Які там є проблеми? Якщо пов’язувати ресторани з 

пострадянським чимось і суспільним чимось, що там треба змінювати? 

– Ключове – це гастрономічна культура. Ресторан як бізнес існує за простою 

формулою: є попит – є пропозиція. Люди, які живуть у цих невеличких містах і 

селах, хочуть такі заклади, щоб назбирати грошей і раз на рік прийти щось 

відсвяткувати. На жаль, попиту на заклади, в які можна кожен день ходити, там 

поки що немає. І це в контексті розвитку гастрономічної культури загалом у 

країні. Такими програмами, які намагаємося робити, такими доступними 

форматами ми, ресторатори, деякі шеф-кухарі, за свій рахунок довгий час 

створюємо цю гастрономічну культуру. Нам це непогано вдається, ми 

відкриваємо з партнерами у таких містечках наші заклади – доступні, 

демократичні, методом впливу на молоду аудиторію, яка потім приведе своїх 

батьків, бабусь, дідусів.  

Пишемо у соцмережах, що сьогодні устричний вікенд. Візьміть 60 гривень – це 

буде 30 устриць на компанію, за 29 гривень купуйте келих вина. Таким чином 

створюємо підставу прийти. За свій рахунок, по суті, даруємо таку делікатесну 

страву. Якби ми сказали приходити на борщ, ви не прийдете, бо він є вдома. 

Потроху формуємо звичку ходити кожен день у заклади громадського 

харчування. Може, не кожен день, а кілька разів на тиждень, мати можливість 

це робити. Бо це доступно. Мені здається, це найкоротший шлях змінити цю 

історію. 

– Цю історію повинні змінювати самі ресторатори, правильно? Це ж у 

ваших інтересах. 

– Наприклад, у моїх закладах так і кажемо – ми розвиваємо гастрономічну 

культуру України та українців. 

– Як думаєте, старше покоління, наприклад, 50 плюс чи 60 плюс, можна 

змінити? Можна зробити так, щоб пані у 80 років прийшла, нарешті, та 

зрозуміла, що хоче випити просеко?  

– Не можна, а вже. Пройдіться по Хрещатику, зайдіть у деякі наші заклади, які 

тут є, або на Льва Толстого, і подивіться. Ми здивувалися самі. Відсотків 30-40 



людей старшого віку. Ці пані, як ви кажете, з сусідніх держустанов, яких тут 

багацько. Ввечері на літньому майданчику беруть собі – повторюю, за 29-39 

гривень – келих класного українського шампанського чи білого вина. Беруть 

собі казанок мідій за 60 гривень на двох і просто проводять ввечері час, 

витративши на кожну людину по 50 гривень. Вже це змінюється. 

– Супер, просто після ефіру піду та подивлюсь. Мені завжди приємно 

дивитися саме на літніх людей, які насолоджуються життям. Дякую вам за 

цю розмову. У нас в гостях був Дмитро Борисов, ресторатор. Ми говорили 

про вплив Радянського Союзу на ресторанний бізнес, про те, наскільки 

далеко ми відійшли від радянських настанов. Далеко, Дмитре? 

– Я вважаю, що так. 

– Ми молодці, ура! Дмитро прогнозує, що років 10-15 – і ми взагалі будемо 

класною гастрономічною країною. Наша програма називається «Шлях до 

себе». Ми працюємо за підтримки Українського культурного фонду. 

Побачимось з вами у наступних ефірах. До побачення. 

 

  

  


