
Справа Майдану 
триває!    

Виклики долі
Продовження - стор. 3

Саме так говорить народне прислів’я. Доки 
Україна мала козацтво, доти вона була незалежна, 
або автономна. Після зруйнування 1775 року Січі                 
в Україні залишилося чимало козаків. Серед них 
і ті, хто вирішив відродити славу запорожців.                 
Одним з найбільш яскравих був                                                     

Антон Головатий                                                                                              
Ця постать в історії українського козацтва справді легендарна. Бо 

кому ще з козацьких офіцерів судилося не тільки пережити трагедію 
зруйнування Запорозької Січі та винищення Війська Запорозького, 
але й опинитися при витоках іще двох козацьких військ: Чорноморсь-
кого (первісна назва його – «Вірне Військо Запорозьке») та Кубансько-

Де козак, там і слава
го?! «Головатим» його, напевне, мали б назвати за природний розум 
та освіченість. Будучи сином малоросійського старшини, він захопив-
ся оповідями про лицарську службу козаків у війську Запорозькім і 
1757-го подався на Запорізьку Січ. З огляду на  освіченість та природні 
дані, він швидко був обраний курінним отаманом. У 1764-му  отри-
мав звання полкового старшини і був обраний військовим писарем.  
Як відомо, справжній козак не міг здобути собі пошану лише своєю 
кмітливістю та адміністраторськими здібностями, якщо та пошана 
не підкріплена військовою славою. Так ось, уперше по-справжньому 
Антон Головатий заявив про себе як про воїна в 1764 році, коли, очо-
ливши загін із трьох тисяч козаків, повів його під Бердянськ і розгро-
мив досить велику орду кримського хана, не дозволивши їй здійснити 
черговий грабіжницький напад на козацький край.   

К різь століття
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25 лютого 1966 року в Сполучених Штатах Америки за загадкових і підозрілих та досі остаточно не з’ясованих обставин 
загинув Віктор Андрійович Кравченко – син катеринославського революціонера-більшовика, в студентські роки приятеля 
Леоніда Брежнєва, а згодом інженер-металург, котрий в кінці Великої Вітчизняної війни доволі несподівано розпорядився 
власною долею – став неповерненцем у Радянський Союз, як тоді комуністична пропаганда називала тих, хто виїжджав 
на Захід і не вертався назад. У Віктора ж Кравченка була особлива, суто своя мета вчинити втечу. І є переконання, наче 
він був застрелений агентом КДБ. Недавно розкриті документи ФБР свідчать, що тодішній Президент США Ліндон 
Джонсон наполегливо цікавився, чи Кравченко вчинив самогубство, чи його інспірувала радянська служба безпеки. То 
отримав відповідь, що «підозра про причетність совітів до смерті Кравченка велика» - і не більше. А була вона доведена чи 
спростована, до цих пір залишається і залишиться, мабуть, уже назавжди невідомо. Хоч у автора цього нарису на підставі 
матеріалів і свідчень, з якими довелося ознайомитися, склалася думка, що Віктор Андрійович з власної волі покінчив зі своїм 
життям. Його головній мрії так і не судилося здійснитися.

ОЛІ  ВІН  ХОТІВ  НЕ  ДЛЯ  СЕБЕВ

Прощеної неділі 18 лютого в центрі Дніпра відбулася велелюдна хода 
мешканців міста і Січеславського краю за майбутнє України. Та, 
попри відомий християнський звичай, ніхто з присутніх не збирався 
прощати діючій владі численних її гріхів. Це абсолютна зневага до 
прав звичайних людей, несамовитий дерибан українського бюджету 
та майже суцільна імітація проголошених Революцією Гідності 
реформ. У коментарі «Фермеру Придніпров’я» учасники Майдану 
назвали причини, що змусили їх вийти на мітинг:
- Сам я з Донбасу, часто телефоную туди рідним і знайомим, 
найдужче допікає всім принесена Росією війна, - сказав пенсіонер 
Анатолій Михайленко. – Але хіба корупцією її побореш? Завжди 
підтримував Майдан; коли б одразу вийшов мільйон людей, до влади 
швидше б дійшло, що вона нікчемна. Тоді ми стояли на Майдані 
внизу, а вони – вгорі, на сцені. Уявляєте різницю? А щоб ми все 
краще розуміли, вони в чотири рази тарифи підвищили! А які 
ще «здобутки» отримали люди? Переконаний – чим швидше ця 
олігархічна влада піде геть, тим краще.
- Остогидло дивитися, як розкрадають державні кошти і вивозять в 
офшори, - розповіла викладач Жанна Дурова. – Україна в стані війни, 
люди в окопах місяцями мерзнуть, хіба можна головнокомандувачу 
в цей час відпочивати десь аж на Мальдівах? Хочу, щоб молодь мала 
вільне і гідне життя в Україні, а не гнула шию в Польщі. Скільки 
знайомих буквально сидять на чемоданах! Коли ж це закінчиться, 
коли всі люди праці матимуть кращу долю на рідній землі?

Читайте стор. 2

Квіти до підніжжя пам‘ятної стели Героям 
Небесної сотні.

Колона маршу прямує в напрямку 
Дніпропетровської ОДА.

ОБСЄ вражена 
і стурбована

Зустріч голови Асоціації фермерів і приватних 
землевласників Придніпров’я Анатолія Гайворонського 
й спостерігача місії ОБСЄ (Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі) Стівена Дугласа 
, що відбулася на початку цього тижня, мала 
конструктивний та діловий характер.
Сторони обговорювали ряд питань щодо 
розвитку придніпровського регіону, утвердження 
фермерського руху в Україні, визначили перспективи 
співпраці на майбутнє.
Стівен Дуглас цікавився тим, як працюють 
новостворені антикорупційні комісії, загони 
Фермерської самооборони, та найбільше спостерігача 
ОБСЄ вразило рейдерство, вже невід’ємне явище 
– і  дуже ганебне – реального життя української 
держави. Він не приховував своєї стурбованості, 
коли Анатолій Гайворонський наводив приклади 
рейдерських захоплень фермерських господарств              
з особливим цинізмом.
Стівен Дуглас та очільник фермерів Придніпров’я 
попрощалися на дружній ноті, представник 
європейської місії пообіцяв свою всебічну підтримку.

Вл. Інф. Стівен  Дуглас  та  Анатолій Гайворонський.
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Продовження.   Початок - стор. 1

- Петро Порошенко оточив себе не 
професіоналами і патріотами Украї-
ни, а відданими йому особисто людь-
ми, - зауважив офіцер запасу ЗСУ 
Володимир Сергійчук. – Тому немає і 
результатів роботи. Він не Президент, 
бо в Україні добровольців, які захища-
ли державу від російського агресора, 
переслідують і навіть кидають за гра-
ти. Прийшли з дружиною, щоб пока-
зати, що більше не маємо довіри Пе-
тру Порошенку і його «безхребетній» 
Верховній Раді. Потрібні негайні пере-
вибори обох цих інституцій, не треба 
чекати іще рік, бо загальний сценарій 
дій влади не обіцяє людям нічого до-
брого. Але не вірю, що Порошенко 
послухає народ і піде добровільно. 
Тож мусимо йому допомагати.

Під час маршу за майбутнє про-
спектом Яворницького та іншими 
вулицями лунала патріотична му-
зика гурту «Хорея козацька» Тараса 
Компаніченка, скандувалися гасла 
«Порошенка – у відставку!», «Чемо-
дан, вокзал, Мальдіви!», «Луценко 
Юра – продажна шкура!»,  «Дніпро, 
вставай!» тощо. Декілька правоохо-
ронців сприяли безпечному пере-
ходу людей. Настрій у всіх був, як і в 
часи Майдану, піднесений і щирий, 
всі прагнули загального добра і про-
цвітання Україні.

Саме цього дня чотири роки 
тому в Києві розпочався масовий 
штурм «Беркутом» барикад Майда-
ну і небачений з часів відновлення 
державності України злочин - масо-
вий розстріл мітингувальників. Біля 
пам’ятника Героям Небесної сотні і 
полеглим в АТО учасники маршу за 
майбутнє України схилили голови в 
жалобі за полеглими, поклали кві-
ти. Очільник АФЗУ Січеславщини і 
координатор Руху Нових Сил у краї 
Анатолій Гайворонський зазначив:

- Тоді поліг цвіт української на-
ції, найбільш відважні наші герої. 
Чому й досі не завершене розслі-
дування цього резонансного зло-
чину? Бо демократична влада, яка 
прийшла на зміну кримінальній, 
бореться лише з політичними опо-
нентами. Добровольці з батальйону 
«Донбас» Анатолій Виногородський 
і Леонід Литвиненко кинуті за гра-
ти в Маріуполі за надуманими зви-
нуваченнями. А проти рейдерів, які 
«віджимають» землі в українських 
фермерів, влада навіть кримінальні 
провадження не порушує. Бо її пред-

Після завершення основної акції близько сотні 
мітингувальників на двох десятках автомобілів 
відвезли такий документ в село Кам’янку біля 
Братського, щоб вручити його одіозному судді 
Щевченківського суду Андрію Леонову. У справі 
про рейдерське захоплення ФГ «Дар» у Попасній 
Новомосковського району він перевернув усе, 
як кажуть, з ніг на голову. Ось що повідомив на 
імпровізованому мітингу біля маєтку судді адвокат 
Ірини і Дмитра Дарадуд Сергій Сироватка: 
- Дружина і діти покійного фермера Василя Дарадуди 
суддею Леоновим визнані не потерпілими, а… свідками 
події, свідок Іванченко – злодієм, а рейдер Кузнєцов 
– потерпілим. Асоціація фермерів уже пікетувала 
приміщення суду і перекривала рух в Дніпрі з вимогою 
відставки цього горе-судді. Прокурор Щевченківського 
району і голова суду направили подання до Вищої ради 
правосуддя про недовіру цьому судді, але в Києві усе 
блокується.  
Позаяк на заклики ніхто з садиби не озвався, «Грамоту 
народної недовіри» учасники акції приклеїли до її 
воріт. А копію пообіцяли відправити поштою на 
адресу суду  з іменним врученням лауреату.

Остап ВЕРНИГОРА. 

Справа Майдану 
триває!     

ставники цим і займаються! За чо-
тири роки після Майдану не посад-
жено жодного казнокрада. На крові 
українських бійців війну перетвори-
ли на засіб збагачення. Тому немає 
довіри до такої влади. Окрім закону 
про імпічмент, необхідна і відставка 
діючого гаранта!

На мітингу наводилися різні фак-
ти прямого ігнорування владою інте-
ресів громадян України. Координа-
тор громадської групи «Волонтерсь-
ка допомога українській армії» Лідія 
Ковалевська сказала:

- Хлопці воюють на фронті з на-
шим тисячолітнім ворогом – росій-
ською імперією, кожного з нас це 
торкнулося. Але сьогодні всі гро-
мадяни України відчувають – окрім 
зовнішнього, є і внутрішній фронт. 
Це боротьба проти свавілля влади, 
за панування українських законів на 
нашій землі. Тому ми маємо вихо-
дити щонеділі і висловлювати свою 
незгоду з діями антинародної групи 
людей, що діє від імені влади. Тоді 
Україна швидко стане процвітаю-
чою державою.

Про засилля корупційних схем, 
тиск монополістів-енергетиків, свавіл-
ля верховної влади, вкидання в злид-
ні дрібних виробників і підтримку 
мільярдерів, як це сталося з Юрієм 
Косюком, йшлося у виступах інших 
промовців, зокрема голови ГО «Са-
мозахист підприємців» Віктора Бо-
ровинського, Сергія Карнози, заступ-
ника голови Спілки пасічників Січе-
славщини Дмитра Любченка, Олени 
Чехової з РНС, Алли Різниченко з 
«Новомосковського Майдану», Ана-
толія Балахніна, Антона Романюка й 
координатора «Народної волі Дніпра» 
Максима Маркевича, Сергія Дєдова 
з «Майдану Кам’янського» тощо. Всі 
висловлювали думку, що треба єдна-
тися для перемоги над владою, яка 
показала своє нелюдське обличчя. І 
зазначили - ніхто з «гори» не прийде, 
щоб ощасливити українців, збудува-
ти нам правову державу, мусимо самі 
все робити,  контролювати владу всіх 
рівнів. Прийшов екс-президент Грузії 
Михайло Саакашвілі, але йому влада 
«в кращих демократичних традиціях» 
- лантуха на голову, щоб не бачив, що 
діється. Насамкінець на мітингу були 
узгоджені і підтримані основні вимо-
ги до влади.

-За спільною згодою присутніх 
наступний марш призначили на 
неділю, 25 лютого, на 12 годину на 
Європейській площі Дніпра.

Сьогодні для кожного українця абсо-
лютно очевидно – країна котиться в 
прірву! Держава у небезпеці!
За рівнем корупції Україна посідає 
одне з перших місць у світі, а за якіс-
тю життя – чи не останнє, на рівні 
найбідніших та найвідсталіших країн 
Африки.
Українці вже стогнуть від так званих 
реформ, які влада лише декларує, а не 
проводить. Щодня тисячі співвітчиз-
ників виїздять світ за очі у пошуках 
заробітку, решта, яких здолала без-
вихідь та безнадія, безпросвітне існу-
вання, поповнюють кладовища.
Жирують тільки пройдисвіти та 
негідники, що примножують свої 
статки, розкрадаючи (чи докрада-
ючи) державу. Безкарними досі ли-
шаються вбивці, котрі розстріляли 
Небесну сотню. Не покараний жоден 
казнокрад. На крові наших бійців, які 
захищають нашу Вітчизну, олігархи 
та корупціонери примножують свої 
статки, перетворивши війну на спо-
сіб особистого збагачення.

Голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації В. М. Резніченку
Голові Дніпропетровської обласної ради Г. О. Пригунову

ВИМОГИ ГРОМАДИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
Корумповані правоохоронні органи 
та суди сприяють  злочинним діям 
аферистів-корупціонерів,  які «кришу-
ються» Міністерством юстиції, Гене-
ральною прокуратурою і найвищими 
чинами  Адміністрації Президента. 
Весь тягар несе на собі середній і ма-
лий бізнес Великий бізнес, олігархи, 
латифундисти відправляють кошти 
не на розвиток держави, а в офшорні 
зони, непомірно збагачуючись. Таких 
проявів відвертого бандитизму і не-
поваги до свого народу немає ніде у 
світі.
Громада Дніпропетровщини

ВИМАГАЄ:
- негайної відставки Петра Поро-
шенка;
- ухвалення закону про імпічмент 
Президента  України;
- зняття депутатської недотор-
канності;
- прийняття нових законів про ви-
бори та антикорупційний суд;
- саморозпуск Верховної Ради;
- повне перезавантаження всіх 
гілок влади.

Організатор «Маршу за майбутнє України», координатор Дніпропетровського 
осередку «Руху нових сил», депутат обласної ради А. І. Гайворонський.

«Грамота народної недовіри»

Біля будинку одіозного судді Леонова
 у с. Кам'янці.

Мітинг біля стін Дніпропетровської ОДА.

Біля музею АТО - хвилина скорботи.



21 лютого 2018 року
№ 8 (47)КРІЗЬ СТОЛІТТЯ 3

Козацьке
 прислів‘я

Імперська підступність                                                                                          
Ні для кого не є таємницею, 

що українські козаки винахідливі 
та відважні в бою, а ось побороти 
підступність ворожу, як свідчить 
історія, далеко не завжди їм вдава-
лося. Чому так? Та тому, що  козак 
завжди вважав відповідати підлі-
стю на підлість ницістю. Щирий 
козак ззаду не нападає, - говорить 
козацьке прислів’я.

Коли російська імператри-
ця Катерина ІІ почала роздавати  
українські  споконвічні землі своїм 
чиновникам, то тоді було б козакам 
узятися за зброю та відстояти свої 
права. Але вони чомусь терплять 
підступну наругу й посилають до 
Петербурга свого військового суд-
дю Головатого. Існує джерело, на 
яке можна покладатися з цілкови-
тою впевненістю. Ідеться про «До-
відкову книжку Імператорської 
Головної квартири», в якій чітко, 
хронікально зазначено:                                            

 - У 1774 році Головатий був 
відряджений до Санкт-Петербур-
га, в складі останньої депутації від 
війська Запорозького, з «прошені-
єм» про відновлення прав і приві-
леїв війська Запорозького...                              

 Півроку домагався він, бідола-
ха, правди, тупцюючись у перед-
покоях вельмож. І що ви думаєте? 
Домігся! У квітні 1775 року Катери-
на II видала указ, яким... вимагала 
роззброїти українське козацтво, 
позбавити його всіх земель, а саму 
Січ назавжди ліквідувати!                                                                                     

«Завівши власне хліборобство, 
розривали вони тим самим осно-
ву залежності своєї від престолу 
нашого», - сповіщала увесь світ 
Катерина ІІ, вмотивовуючи при-
чини, котрі призвели до руйнації 
Січі. Небачене віроломство, ні, ви 
тільки вдумайтеся у вияв цього ім-
перського нахабства! Козаки укра-
їнські, бач, завели власне хлібороб-
ство, розвиваючи в такий спосіб 
основу своєї незалежності від пре-
столу! Та вони ростили хліб, коли 
ще московити «лаптем щі сьорба-
ли». Козаки знати не бажали про 
той, вибачте на слові, престол! Але, 
з другого боку, як по-сучасному 
звучать ці претензії! У будь-який 
спосіб... Аби лиш у «залежності від 
престолу».                                                                                       

У 1775 році Катерина II вида-
ла і спеціальний маніфест, яким 
проголошувала ліквідацію Січі. 
Вчитаймося в нього ще раз (цита-
та з книги В. Голобуцького «Запо-
рожское казачество»):                                                           

«Сеч Запорожская вконец уже 
разрушена с істрєблєнієм на буду-
щее время і самого названія Запо-
рожскіх казаков...».                                          

 Мало того, що на українські 
землі ринули нові легіони пере-
селенців-росіян, імператриця ще 
й заповзялася заселити на них 
німців, греків, арнаутів (албанців), 
сербів, хорватів — одне слово, де 
кого бачила. Налітайте! Селіться 
хто хоче, аби лишень українцям не 
дісталося!                                                                

Створення«Війська 
вірних козаків»                                          
Знайомство Головатого з По-

тьомкіним, всевладним фаво-
ритом Катерини ІІ, мало добрі 
наслідки: йому було виявлено 
особливу увагу та довіру. Як Ан-
тон Головатий та Сидір Білий і 
передбачали, Катерина ІІ швидко 
зметикувала для себе: внаслідок 
винищення Січі, Росія втратила - і, 
що найстрашніше, Туреччина над-
бала - грізну військову силу. Ось 
тоді-то князь Потьомкін і мусив 
звернутися до запорозьких коза-
ків, котрі залишилися на терито-
рії України, із закликом зібратися 
восени 1787-го на Велику Раду та 
заснувати нове козацьке військо.                                                                                                                            
Більшість козаків зрозуміли, що 
цариця кланяється до них не 
щиро, й не захотіли брати участі 

Де козак, там і слава

у цьому фарсі. Хоч Потьомкіну і 
не до снаги було те, що тільки ти-
сяча козаків вирішила стати до 
цього війська, але це не завадило 
йому призначити 22 січня 1788 
року гетьманом Сидора Білого, а 
військовим суддею - Антона Голо-
ватого. Створення цього «Війська 
вірних козаків» було викликане 
тією обставиною, що почалося 
повстання проти Росії кримських 
татар. А більшого досвіду бороть-
би з кримчаками, ніж його набу-
ли українські козаки, не мав ніхто. 
Щоб перемагати татар, треба було 
добре знати їхню тактику бою, на-
ступу орди, способи фехтування й 
джигітування... Тож саме шаблями 
цього проросійськи настроєного 
Війська козацького імперія і при-
душила антиросійське повстання 
татар.                                                                                

Слід визнати, що виявлена 
при цьому відвага козаків спра-
вила враження не тільки на князя 

Потьомкіна та його оточення, але 
й на генерала Олександра Суворо-
ва, що саме тоді вперше прибув в 
Україну. Чи то з дозволу цих гене-
ралів імперії, чи, навпаки, з їхнього 
недогляду, але тоді ж, восени 1787 
року, українські козаки-запорожці 
створили свій так званий Василь-
ківський кіш, тобто щось подібне 
до традиційної Січі, на раді якого 
кошовим отаманом обрали Сидо-
ра Білого.

Козацька звитяга    
Переписавши історію, брехли-

ві московські правителі  присвоїли 
собі великі заслуги в освоєнні  та 
завоюванні  Півдня України. Але, 
як відомо, немає нічого прихова-
ного, щоб не стало явним. В 1788 
році Головатий знову по-справж-
ньому відзначився, цього року в 
морському бою поблизу Очакова, 
в якому турецька ескадра зіткну-
лася з російською та українською. 
За наказом Головатого, який ко-
мандував українською флотилі-
єю, козаки-моряки поводилися, 
як справжні камікадзе. У шторм 
вони вийшли на своїх весельних 
чайках, узяли на буксир російські 
судна, що позгортали вітрила, ря-
туючись од шторму, і потягли їх… 
на зближення з кораблями адміра-
ла Гасана-паші! Нічого подібного 
історія морських битв, очевидно, 
не знала. Козаки не лише букси-
рували своїми чайками російські 
судна, а й першими атакували ту-
рецькі кораблі. Три з них пішли на 
дно. Інші, під натиском козацько-
го флоту та росіян, відступили до 
Очакова. Та навіть під час відступу 
козаки на своїх весельних чайках 
продовжували переслідувати ту-
рецькі кораблі (російські вітриль-
ники зостались у відкритому морі), 
обстрілюючи їх із легких гармат. 

А через кілька днів - нова бит-
ва. Вже сухопутна. Трагічна для 
козаків. Кошового отамана Сидора 
Білого в ній смертельно поранили. 

Здавалося б, авторитет Головатого 
як воєначальника та судді стояв 
тоді високо, він міг претендувати й 
на булаву кошового. Тим паче, що 
в Петербурзі, як ми вже знаємо, у 
нього виявився дуже впливовий 
покровитель: князь Григорій По-
тьомкін, або козак Грицько Нечеса. 
Проте, судячи з усього, Головатий 
не вдавався до інтриг, а цілковито 
поклався на волю козаків. Відтак, 
кількох голосів старшинської ради 
йому забракло, і кошовим отама-
ном обрали Захара Чепігу (в миру 
Захар Куліш). 

Щодо Чепіги, то йому вистачи-
ло мудрості, чи хитрості, передати 
командування над усіма пішими 
полками та флотилією досвідчені-
шому у військових справах Голова-
тому, а під своєю рукою залишити 
лише нечисленну козацьку кінноту.                                                                      

Головатому таке рішення спо-
добалося, і він негайно перетворив 
своїх козаків-піхотинців на піхо-

тинців морських, з відповідним 
вишколом. Коли російський гене-
рал Суворов намагався штурмува-
ти сильно укріплений острів Бе-
резань і щоразу зазнавав поразки, 
тоді йому і сяйнула думка: чого це 
ми маємо мучитись і втрачати ро-
сійських солдатів, як є на світі укра-
їнські козаки? Ось Антон Голова-
тий і дістав наказ здобути Березань 
штурмом.                                                                          

На той час під командою укра-
їнського полководця виявилося 
лише 800 воїнів. Але це не завадило 
отаманові вночі, 7 листопада 1788 
р. висадитися зі своїми хлопцями 
на Березань, захопити турецьку 
батарею і повести її вогонь по ос-
трівній фортеці. Морська піхота 
Головатого фортецю взяла, її гар-
нізон (те, що лишилося від нього) 
разом із комендантом, полонила, 
визволивши при цьому 25 полоне-
них козаків, яких турки тримали в 
острівних казематах, та захопивши 
21 гармату і 13 прапорів ворога. 
Отаким був предметний урок росі-
янам, на чолі з Суворовим, як тре-
ба воювати, здобуваючи «города и 
острова русской славы». Вражений 
мужністю козаків, князь Потьом-
кін особисто вручив Антону Голо-
ватому Георгіївський хрест.                                                                                                                             

Дуже й дуже мало мовлено в 
історичній та художній літературі 
і про подвиги українських козаків 
під час штурму в 1790 році Ізмаї-
ла. Керував ним Йосип Де-Рібас. 
Наступальна операція розпочала-
ся з того, що козаки-чорноморці, 
на чолі з А. Головатим, першими 
прибули до околиць міста і підда-
ли його масованому обстрілові з 
гармат. Вони ж таки напали на сво-
їх байдаках на турецький флот, що 
стояв під стінами фортеці, і в двох 
відчайдушних боях - вище і нижче 
за течією річки - потопили його, 
позбавивши гарнізон підтримки 
з боку Дунаю, а отже, й надії на 
евакуацію. Разом із десантом своєї 
морської піхоти полковник Голо-

ватий взяв особисту участь у штур-
мі фортеці Табія. Окрилені його 
успіхом, козаки негайно кинулися 
на батарею, що діяла під стінами 
Ізмаїла, і навіть захопили її. Але, не 
діставши підтримки ні від росій-
ського флоту, що стояв на Дунаї, ні 
від сухопутної частини корпусу де 
Рібаса, мусили відійти з батарей-
них редутів, зазнавши значних вт
рат.                                                   

 Проте невдача не охолодила 
козаків. Вони знову натисли на Із-
маїл з боку Дунаю. Висаджуючись 
із байдаків, чорноморці кидалися 
на штурм фортечних стін і валів. 
Хоробрість їхню згодом оспівано у 
відомій народній пісні «Від Кілії до 
Ізмаїла покопані шанці», героєм 
якої знову став Антон Головатий. 
Але якщо керуватись не легенда-
ми й піснями, а документовани-
ми свідченнями, то треба сказати: 
в бою за Ізмаїл козаки здобули 6 
турецьких прапорів! Це цінувало-

ся вище за будь-яку іншу здобич, 
будь-які інші трофеї. А ще додамо, 
що під стінами фортеці поляг-
ло близько 400 козаків. Особисту 
мужність А. Головатого цього разу 
відзначено хрестом Святого Во-
лодимира.  В основному і цілком 
офіційному джерелі «Довідкова 
книжка Імператорської Головної 
квартири», з приводу штурму Із-
маїла мовиться:              

-« У 1790 році він (тобто Антон 
Головатий) узяв участь у здобутті 
Ізмаїла. У штурмі фортеці Ізмаїл 
в ніч на 11 грудня брало участь до 
4000 козаків Чорноморського ко-
зацького війська, котрі перебува-
ли на суднах Дунайської флотилії. 
Під час штурму в першій лінії став 
Головатий, і першим прийняв на 
себе постріли Ізмаїльської форте-
ці. Тут, під хмарою ворожих ядер 
і картечі, він висадив на берег, у 
повному порядку, десант, що скла-
дався з 2000 чорноморських козаків 
і частини регулярних військ. Не 
гаючи часу, Головатий послав 600 
своїх козаків з сокирами і лопатами 
рубати фортечні палісади; ці пере-
дові сміливці, очолювані самим 
Головатим і вчасно підкріплені їх 
товаришами, захопили турецькі 
батареї і деякі міські укріплення до 
Кілійських воріт, а по тому, розвер-
нувши гармати захоплених ними 
батарей, націлили свій артилерій-
ський вогонь на місто.                          

Цей геройський подвиг отама-
на Чорноморських козацьких пол-
ків був настільки блискучим, що 
сам головнокомандуючий князь 
Потьомкін у «всеподданійшому» 
донесенні государині писав: «пол-
ковник Головатый с беспредель-
ной храбростью и неусыпностью 
не только побеждал, но и, лично 
действуя, вышел на берег, вступил 
с неприятелем в бой и разбил оно-
го».                                                                      

За цю справу Головатий був на-
городжений орденом Св. Володи-
мира і, крім того, отримав Ізмаїль-
ський хрест. Офіційна радянська 
й, зокрема, російська пропаганда 
та історіографія принципово за-
мовчували - або майже замовчу-
вали, участь українських військ у 
визволенні Причорномор’я від 
турецьких загарбників. Хоч істо-
рики добре знали, що участь ця 
не обмежувалася наявністю укра-
їнських козацьких кінних, піших 
полків та флотилії. Значна частина 
суто російських військ теж була 
укомплектована українцями. Але, 
вихваляючи подвиги «російських 
чудо-богатирів», наші історики, 
як, між іншим, і письменники, 
ніби забували, що в перших лавах 

тих, хто штурмував Ізмаїл, Білго-
род-Дністровський, Кілію, Бен-
дери - завжди йшли українські 
воїни.                                                                                              

Між іншим, заслугою А. Голо-
ватого можна назвати й те, що в 
переговорах із петербурзьким чи-
новництвом він таки домігся, щоб 
запорожцям повернули хоч дещо 
з тієї власності, яку відібрали під 
час розгрому Січі, але тут знову те 
саме: видати грамоту чи якийсь 
там указ значно простіше, ніж на-
справді вилучити награбоване у 
його нового власника.                                                                                                       

Як не дивно, але ім’я Головато-
го в народних піснях лунає значно 
частіше, ніж, скажімо, імена бага-
тьох інших, відоміших полковод-
ців, наприклад Івана Сірка. Чи, 
може, то дійшло до нас більше? Та 
хай там як, а поголос народний до 
нього щедрий, особливо в піснях, 
пов’язаних із переселенням на Ку-
бань.  

Козаки на Кубані                                                                                                            
Усі історики сходяться на тому, 

що, прибувши на Кубань, коза-
ки-чорноморці утворили свої куре-
ні, під тими ж назвами, під якими 
вони існували до 1775 року, на Запо-
різькій Січі, і це було надзвичайно 
мудре рішення. Саме завдяки тому, 
що й на Кубані козаки утворили за-
порозькі курені, ми тепер можемо 
впевнено стверджувати, що вони й 
далі залишалися українським запо-
розьким козацтвом, що упродовж 
наступних століть козаки-кубанці не 
розривали духовного та історичного 
зв’язку зі своєю батьківщиною, обе-
рігали січові козацькі традиції.                                                                                                                  

  Полковник Головатий, за ви-
сочайшим повелінням, в 1796 році 
повів, уже з Кубані, два піші полки 
в Персидський похід. Користую-
чись уже відомою військовою сла-
вою, особливо в морських битвах, 
Головатий, якому надано було чин 
бригадира, отримав під своє ко-
мандування всю гребну флотилію, 
і десантні війська на Каспійському 
морі. Він відзначився під час оволо-
діння Персидськими островами... І 
під час підкорення областей до рі-
чок Кури та Аракса.                                                                       

Але, вирушаючи в похід, пол-
ковник Головатий ще не міг припу-
стити, що найбільших втрат його 
військо зазнає не на полях битв, а 
від хвороб, від незвичного клімату. 
Особливо посилилися хвороби, 
коли корпус перекинули в район 
Баку. Тут уже, серед багатьох ін-
ших, захворів і сам Головатий.                                                  

Хвороба ще тільки починала-
ся, коли 14 січня 1797 року в Ка-
теринодарі помер кошовий ота-
ман Чепіга. Дізнавшись про це, 
імператор Павло І видав Указ про 
призначення кошовим отаманом 
полковника А. Головатого. Той 
«маршальський жезл», що був для 
Головатого недосяжним протягом 
стількох років, нарешті, засяяв і в 
його козацькому ранці. Проте іс-
нує припущення, що сам кавалер 
багатьох імператорських нагород 
або взагалі не встиг дізнатися про 
цей указ, або ж утішився з нього 
на смертнім одрі. Але ховали його 
вже як кошового отамана…         

Щойно на одному з російських 
телеканалів говорили (з повною 
серйозністю), що діяльність пер-
шої особи (царя, імператора, пре-
зидента) в Росії треба оцінювати за 
критерієм:                                                             

 - А приумножил ли он земли 
Отечества своего?                             

Дивуєшся цьому середньовіч-
ному показнику «успішності» пра-
вителя і хворій свідомості тих, хто 
це підтримує. Хапати, загарбувати 
через підлість, ницість, будь–яки-
ми шляхами. Досі приписуючи 
собі  звитягу українських козаків, 
які зброєю та мужністю добували 
нові землі, а чорноморському ко-
зацтву - військову славу.

Петро ЛУК’ЯНЕНКО. 

! Поки Дніпро пливе, Україна не вмре

Погляд

Продовження.
 Початок - стор. 1
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Про страхіття колективізації, голодо-
мору 33-го, переслідування і сталінські 
репресії та ГУЛАГи світ задовго до 
Олександра Солженіцина дізнався від 
вихідця з Дніпропетровська Віктора 
Кравченка. У 1946-47 роках спочатку у 
США чотиримільйонним накладом, а 
потім багатомільйонними і в країнах 
Європи вийшла його книжка «Я вибрав 
волю». Багато хто тоді там стверджував, 
наче Кравченко написав її винятково 
для того, аби виправдати свій вчинок 
зрадника і перебіжчика. Адже він був 
надто не логічним для його біографії. 
То навіть на Заході ще не могли збагну-
ти й повірити, що автор сенсаційного 
бестселера пішов на його оприлюднен-
ня тільки задля того, щоб заявити на 
весь світ правду про Радянський Союз.

БАТЬКО ВІКТОРА, Андрій Кравченко, 
працював у залізничних майстернях 

Катеринослава і напередодні першої ро-
сійської революції був тут відомим серед 
більшовиків-підпільників. Того дня, коли 
у нього й народився Віктор, Андрій Федо-
рович за свою діяльність потрапив до ка-
мери смертників. Потім страту замінили 
довічним ув’язненням. Звільнив Кравчен-
ка-старшого лише жовтень 1917-го. На цей 
час його ще неповнолітній син уже тру-
дився на невеликому ливарному заводі, а 
незабаром вступив і у комсомол та перей-
шов в ударно-показову бригаду Брянсько-
го металургійного заводу.

А потім хлопець вирішив учитися. 
Обрав для цього Дніпропетровський ме-
талургійний інститут. Активний студент 
залучався до заготівлі хліба та проведення 
колективізації. Якийсь час працював «ор-
ганізатором» на селі у парі з таким же сту-
дентом-молодим більшовиком з Кам‘ян-
ського, яке згодом назвуть Дніпродзер-
жинськом, Леонідом Брежнєвим. Вони 
потоваришували. Проводили разом час, 
коли Віктор Кравченко був на практиці на 
Кам‘янському металургійному заводі. Та 
ось здобуто освіту, і здібний Віктор, на від-
міну від Льоні Брежнєва, зробив кар‘єру, 
далеку від політики. Інженер Петровки та 
на Нікопольському трубному комбінаті, 
потім у Таганрозі, на Донбасі і нарешті в 
Первоуральську. А у 1941-му, коли поча-
лася війна, добровольцем пішов в інже-
нерні війська. Однак був відкликаний і 
призначений головним інженером «Про-
мтресту», згодом же начальником відділу 
військово-інженерних озброєнь Раднарко-
му СРСР. Нарешті очолив і «Головметал» 
Союзу РСР. Стояв у резерві на наркома 
чорної металургії.

Не випадково Кравченка відряджають 
у США налагоджувати закупівлю-при-
ймання того обладнання, яке Америка по-
стачала в Радянський Союз за ленд-лізом. 
Свої обов’язки він виконував старанно. А 
останній день березня 44-го припав на су-
боту. Зранку Віктор Андрійович поскар-
жився колегам по радянській місії, що ке-
псько себе почуває і муситиме кілька днів 
лікуватися. Йому поспівчували, а він був, 
як ніколи, ввічливий. З’ясовував, чи не за-
винив перед кимось. Розрахувався з тими, 
у кого позичав гроші. Одначе ніхто й поду-
мати не міг, що вже наступного дня Крав-
ченко насправді опиниться в Нью-Йорку, 
під вигаданим прізвищем поселиться в 
тісній і вогкій кімнатці якоїсь задрипаної 
нічліжки і відразу попросить політичного 
притулку. А за кілька днів відома газета 
«Нью-Йорк таймс» опублікує шокуючу 
заяву Віктора Кравченка: «Протягом ба-
гатьох років я чесно працював для народу 
моєї країни на службі у радянського уряду 
і міг спостерігати різні стадії розвитку його 
політики. Заради інтересів Радянського 
Союзу і його народу я довго замовчував 
багато фактів, які хвилювали мене. Але 
далі мовчати не можу. Я стверджую, що 
радянський народ більше, ніж будь-який 
інший, потребує політичної волі, істинної 
свободи, а також захисту від страху. Він пе-
ребуває під гнітом і страждає від жорсто-
кості. НКВД користується необмеженою 
владою. З політичними противниками в 
країні розправляються методами накле-
пів, провокацій і навіть гірше – розстрілів 
та заслань в сибірські табори».

ОЛІ  ВІН  ХОТІВ  НЕ  ДЛЯ  СЕБЕВ

ДЛЯ ДЕРЖАВИ, яка здобула пере-
могу у Другій світовій війні, це був 

гучний ляпас. Як тільки не називали 
Віктора Андрійовича у пресі. Мерзен-
ним та невдячним зрадником, брудним 
перевертнем, іудою та гадиною, підлим 
неповерненцем. Але почитаймо, що Крав-
ченко сам писав про свій вчинок: «Тепер, 
коли це сталося, в мені не було радісного 
хвилювання. Була пекельна порожнеча, в 
якій страх і гризоти совісті нагадували про 
себе, як удари дзвону. Там, вдома, ті, хто 
працював поряд і товаришував зі мною, 
не кажучи уже про тих, хто мене любив, 
назавжди будуть заплямовані підозрою. 
Щоб порятуватися, їм доведеться зректися 
мене, як свого часу я відрікався від інших, 
на кого падав мстивий гнів сталінської вла-
ди. Чи мав я моральне право піддавати 
небезпеці невинних заручників у СРСР, 
щоб тільки догодити велінню власної со-
вісті і сплатити свій борг правді такій, яку 
я розумів? Це була найжорстокіша з мук, 
котра не залишала мене. Та роблю з себе 

людину без батьківщини і без родини, 
усвідомлюючи таку необхідність».

Цим зізнанням і почав Кравченко 
свою книжку «Я вибрав волю» – дійсно 
перше на Заході антисталінське видання. 
Воно не просто наробило галасу. Поза 
межами СРСР викликало шок і майже 
переляк. Світ дійсно уперше дізнавав-
ся, як в СРСР будують соціалізм. Мені 
книгу Віктора Андрійовича прочитати 
довелося уже недавно – після того, як ми 
всі дізналися багато правди про той же 
голодомор чи сталінські репресії. Але 
такого про свавілля під час колективіза-
ції на Дніпропетровщині, чисток у пар-
тії і концтабірних методів будівництва 
заводів і каналів читати і не доводилося. 
Радянський Союз постав катом свого на-
роду. То не випадково Сталін прийшов 
у гнів і наполягав, аби США негайно ви-
дали Кравченка. Але американці довго 
зволікали. Коли ж помер Рузвельт, про 
видачу втікача і мови уже не йшло.

І тоді у французькій газеті «Леттр 
франсез» (літературна газета французь-
ких комуністів – Авт.) з’являється стат-
тя нібито кореспондента газети у США 
Сіма Томаса «Як був сфабрикований 
Кравченко». У ній стверджувалося, що 
книга «Я вибрав волю» – суцільна і підла 
брехня, наклеп на більшовицьку Росію. 
З другого ж боку, сам Кравченко зма-
льовувався запроданцем, негідником і 
навіть п’яницею. Розрахунок був безпо-
милковий: у ті повоєнні роки у багатьох 
країнах Європи все ще тривали повоєнні 
суди над покидьками-зрадниками своїх 
народів, які викликали тільки огиду та 
гнів. Таким спонукала французька газета 
сприймати і Кравченка. Сподіваючись, 
що той нізащо не посміє огризатися.

А Віктор не спинився перед тим, щоб 
подати позов уже за пасквіль на нього. 
І наприкінці січня 1949 року в Парижі 
почався судовий процес, про який писа-
ли усі газети світу, крім СРСР. З’їхалося 
стільки журналістів, що найбільша зала 
Палацу правосуддя була постійно пере-

повнена. Процес відразу назвали проце-
сом віку, дивовижним і нечуваним, коли 
«один дисидент кидає виклик цілій над-
країні Сталіна». Сіма Томаса, як і очіку-
валося, в природі не знайшлося. Тільки 
потім відкриється таємниця, що за псев-
донімом ховався журналіст-комуніст Ан-
дре Ульман. А його натхненником були 
посланці-агенти з Москви. І Франція для 
цієї мети була вибрана тому, що «поміж 
усіх західних держав вона найбільше за-
хоплювалася перемогою Радянської Ро-
сії над Німеччиною». Так що на ефект у 
свою користь Кремль і не сумнівався.

ЛИШЕ ЧЕРЕЗ багато літ потому мос-
ковський письменник Борис Носик у 

Тургенівській бібліотеці Парижу натра-
пить на стоси газет мало не з усього світу 
з репортажами «про справу Кравченка». 
Заінтригований ними, він і відшукає в ар-
хівах стенограми усіх 25 судових засідань 
«цього дивовижного паризького проце-
су». Хто б міг подумати, писав Носик, 

що «уже в 1949 році було сказано стіль-
ки гіркої правди про комуністично-ста-
лінський режим», а «ми нічого не знали 
про Кравченка, який першим набрався 
духу сколихнути світову громадськість». 
Відповідачами ж до суду були викликані 
директор щотижневика «Леттр франсез» 
Клод Морган і його співредактор, автор 
ще кількох викривальних матеріалів про 
Кравченка Андре Вюрмсер. Вони в один 
голос намагалися переконати присутніх, 
що не безпідставно звинувачують Крав-
ченка. Вюрмсер, зокрема, говорив: «Чи 
правдоподібно це, щоб через 31 рік піс-
ля виникнення нового ладу, з’являється 
раптом хтось і заявляє, що насправді ми 
нічого не знаємо про Радянський Союз? 
Це абсурд, а Кравченко маріонетка, яку 
смикають за грубі мотузки з США. Тому 
ми й вирішили розвінчати брехню, яку 
містить книга, написана Кравченком, де 
СРСР показано як країну, охоплену полі-
цейським терором».

Віктор Андрійович це заперечив так: 
«Я люблю свою батьківщину і своїх спів-
вітчизників, але віддав перевагу заслан-
ню. І не я прийняв це рішення – на нього 
мене спонукали страждання і відчай, які 
панують в СРСР». Далі Кравченко гово-
рив, що голодомор – безжальне вини-
щення селян, які «ходили, мов скелети», 
тоді, коли «партійці жиріли від пере-
їдання і гвалтували знесилених жінок». 
Що чистки в партії – це шість мільйонів 
жертв, свавілля НКВД – «вибиті зуби і 
відбиті печінки, масові розстріли та по-
вільні смерті в концтаборах». Але йому 
спочатку фактично не вірили. Свідок 
Фернан Греньє пригадував свою поїдку 
в СРСР і запевняв, що «нічого подібного 
не бачив і не чув». Історик-комуніст Жан 
Бабі спокійно докинув, що “про таке 
й подумати не можна здоровим розу-
мом”. Та й був це рубікон, по один бік 
якого – відомі учасники Опору і активі-
сти впливової у Франції в повоєнні роки 
Компартії, а по інший – ніби дійсно еле-
ментарний запроданець Батьківщини. 
Аналогічно виглядало і зіткнення свідків: 
відомих діячів, генералів, письменників, 
академіків, навіть лауреата Нобелівської 
премії з жалюгідними недобитками вій-
ни, колишніми поліцаями і навіть злоді-
ями, які не з кращих причин опинилися 
за межами Радянського Союзу. Інших за-
просити на процес Кравченко просто не 
міг. І йому двічі протягом трьох місяців 
процесу зраджували нерви. Це коли він 
грюкав кулаком об стіл і майже кричав, 
«чому вірять тим, хто наїздами спостері-
гали життя в СРСР і нічого не спромог-
лися там розгледіти», а не йому і його 
свідкам, «які жахів надивилися і натерпі-
лися по горло»?

- Ви поставте собі запитання, -  Крав-
ченко, - чому у лютому 41 року серед де-
легатів партійної конференції у Москві 
лише восьмеро були віком понад 50 ро-
ків? А де всі інші, хто робив революцію 

і створював промисловість, економіку і 
культуру? А навіть у доповіді на конфе-
ренції було сказано, що в промисловості 
залишилося тільки 22 проценти спеці-
алістів з освітою. То я вас питаю: після 
того, як з 1917-го по 1941 вся система 
технічної освіти випускала фахівців різ-
них рівнів і галузей, що ж сталося з міль-
йонами тих, кого було випущено? Так я 
вам скажу: вони у тюрмах і концтаборах, 
а багацько їх там і ліквідовано.

Швидко стало ясно, що Кравченко ні-
який не нікчема і не негідник, а досить 
розважливий, ерудований і розумний 
чоловік. Про це після процесу писав 
навіть адвокат газети «Леттр франсез» 
Жоє Нордман. Коли зайшла мова, писав 
він, про перепис населення в СРСР 1939 
року, який не давав підстав підозрювати 
про масові винищення, Кравченко ком-
петентно повідав про перепис 1937-го, 
котрий було визнано «шкідливим» – а 
він, доводив Кравченко, якраз і «пока-
зував недостачу». А на самому суді за 

Віктора Андрійовича першим засту-
пився французький льотчик авіаполку 
«Нормандія-Неман» Андре Муане. Він 
сказав наступне: «Я приязно товаришу-
вав з механіками нашої ескадрильї, це 
були росіяни та українці, дуже надійні 
хлопці, і я знаю, що вони не кращим чи-
ном відгукувалися про свою владу. Вони 
дружно боронили, як мало де інші боро-
нили, швидше Вітчизну та свободу своїх 
народів, ніж свій режим, який більшість 
з них не любила або й, як мені здавалося, 
боялася».

Захист «Леттр францез» здійсню-
вався ж винахідливо. Методом мітингу, 
коли спочатку враження справляли не 
факти, а емоції. Один за одним виступа-
ло кілька ораторів, які «згущували фар-
би» і «наелектризовували атмосферу». А 
потім слово брала людина, в чеснотах ко-
трої ніби ніскільки не можна було сумні-
ватися. Одного разу така роль випала ла-
уреату Нобелівської премії, верховному 
комісару Франції з атомної енергетики і 
науковцю зі світовим ім’ям Федеріку Жо-
ліо-Кюрі. Одначе і його аргументи Крав-
ченко так переконливо спростував, що 
знаменитий вчений не стримався і ви-
гукнув: «Хіба можна критикувати країну, 
яку революція застала на стадії серед-
ньовіччя?!» То процес, з яким мислили 
справитися швидко і майже не поміче-
но, навпаки, затягувався і діставав розго-
лосу. Кількість акредитованих на ньому 
журналістів подвоїлася. У своїх репор-
тажах вони навперебій сповіщали своїм 
читачам усе, що відбувалося на процесі. І 
уже не приховуючи, звідки вуха ростуть, 
редакція газети «Леттр франсез» повідо-
мила, що чекає підмогу – приїзд свідків 
з Москви.

ПЕРЕЧИТУЮЧИ ТЕПЕР стеногра-
ми наступних судових засідань, не 

ймеш віри, настільки примітивно і гру-
бо працювали радянські спецслужби. 
І живі свідки не могли надати суду до-
кументів на підтвердження тих фактів, 
якими паплюжився Кравченко в статтях 
газети французьких письменників-ко-
муністів. Вони обмежувалися завчени-
ми на пам‘ять порожніми фразами і 
відразу безпомічно губилися, коли суд 
просив їх свої показання підкріплювати 
конкретними фактами. Трапився навіть 
курйозний випадок, який потішив пи-
шучу братію і дозволив адвокату Крав-
ченка Жоржу Ізару продемонструвати 
свої блискучі здібності. «Перекличка 
мертвих стала вершиною і шедевром в 
адвокатській практиці великого Ізара», 
-- так написали наступного дня газети. 
А сталося ось що: свідчення давав Семен 
Василенко. У минулому разом з Крав-
ченком він вчився і працював у Дніпро-
петровську, якийсь час очолював навіть 
там металургійний завод. То адвокат і 
запитав його, чи добре він знає Україну 
і, зокрема, Дніпропетровську область. 

«Так!»– кивнув Василенко. Що ж сталося 
з людьми, продовжив Ізар, які до чисток 
у партії та репресій були членами Політ-
бюро в Україні – наприклад, Косіором?

ВАСИЛЕНКО: Не знаю.
ІЗАР: А Затонським?
ВАСИЛЕНКО: Не пам‘ятаю цього 

імені.
Ну і так далі: Петровський – не при-

гадую, Хатаєвич – забув, Якір – знову не 
пам‘ятаю. Доки адвокат, звівши здивова-
но брови, не став перелічувати прізвища 
«відомих діячів промисловості у вашій 
області, приміром Макеєв, партійний 
секретар на вашому заводі».

ВАСИЛЕНКО: Мені важко його зга-
дати. Бірман, який був директором на 
заводі Петровського? Так він же помер у 
1937 році.

ІЗАР: Де, у вЇязниці?
ВАСИЛЕНКО: Не можу знати.
- Вам до рук потрапив телефонний до-

відник? – не втримався і обізвався, щоб хоч 
якось пом‘якшити момент, суддя.

-Ні, тюремний, - парирував адвокат 
Жорж Ізар.

Ще один епізод геть приголомшив 
учасників процесу. Свідчення давала і 
привезена з СРСР колишня дружина 
Кравченка Зінаїда Горлова-Кравченко. 
Вона почувала себе скуто і пригнічено, 
уникала, писали спостережливі газетя-
рі, зустрічатися поглядами з чоловіком. 
Ніби тільки один раз і на дуже коротку 
мить їхні погляди і зустрілися. І ось Ві-
ктор Андрійович якось співчутливо ки-
нув, що і батько його колишньої дружи-
ни Сергій Горлов загинув у сталінському 
концтаборі. Зінаїда ж це рішуче запе-
речила, пояснивши, що її батько помер 
своєю смертю у 1938 році. Тоді Кравчен-
ко майже вимушено й надав у розпоря-
дження суду документ, з якого виходило, 
що до революції 1917-го Сергій Горлов 
«був офіцером царської армії, одначе 
після працював з більшовиками у місь-
кій Раді робітничих і солдатських депу-
татів, та був викритий, заарештований і 
висланий на каторгу на десять років без 
права листуватися з рідними, з якої так і 
не повернувся».

Це на учасників процесу справило 
вибухове враження. Якщо дочка зре-
клася правди про свого батька, то чи не 
зреклася вона й усієї правди? Але добро-
вільно, свідомо чи під тиском і від стра-
ху? Ввечері ж у радянському посольстві 
з Зінаїдою трапилася істерика, тож її 
спішно відправили додому.

А КРАВЧЕНКО ТАКИ не міг запроси-
ти свідків з Батьківщини. Йому ви-

кликалися допомагати ті, хто волею долі 
і з різних причин по війні опинився поза 
межами СРСР. Отож не завжди це були 
«бездоганні» свідки, в тому числі і в розу-
мінні західних експертів. Лунала на про-
цесі й українська мова – «дуже гарна і спі-
вуча, але яка дещо утруднювала перекла-
дачам чітко виконувати свої обов‘зки».

Селянка з України Ольга Марченко: 
Спочатку як куркуля забрали мого брата 
і вивезли на Соловки. Голова сільради по-
обіцяв мені довідку, що брат не куркуль. 
Я прийшла до нього, як він звелів, за три 
кілометри, грудну дитину зоставила вдо-
ма, принесла з собою тисячу рублів. Він 
вийняв зі столу довідку і передав мені, а 
я йому тисячу рублів віддала. А далі він 
вирвав у мене довідку з рук, за дверима 
у нього стояв міліціонер, і він крикнув 
йому: «Заарештуй цю громадянку, тому 
що ми не даємо довідок, щоб звільняти 
куркулів». Я пробула три тижні в тюрьмі, 
побачила, що чекає на ув‘язненних, і вно-
чі я вирішила тікати і втекла.

Селянин з Полтавської області Іван 
Кревсун: У жовтні 1930 опівночі пра-
цівники ГПУ вдерлися до мене додому і 
наказали підняти догори руки. В камері 
нас було 117 чоловік. Ні повернутися, ні 
сісти - як оселедців у бочці. Місяць мене 
допитували і заставили підписати брех-
ливий протокол, наче я слугував англій-
ським шпіонам. Відправили на Колиму. 
Довго ми йшли туди по глибокому снігу, 
не всі дійшли, багато залишилося лежати 
на снігу.

Михайло Пасічник: З Кравченком я 
разом працював у прокатному цеху. Од-
ного разу мене викликали в НКВД і зажа-
дали, щоб я щотижня подавав рапорти, 
хто у нас займається шкідництвом. А я не 
вказував конкретних імен. Так через мі-
сяць мене знову викликали і сказали, що 
якщо я не напишу доносу на контрево-
люційну організацію, яка, як мене запев-
нили, у нашому цеху існує, мене самого 
заарештують. І справді днів через десять 
мене посадили у «чорний ворон» і від-

везли у тюрму. У ній я сидів рік, поки не 
згодився розвінчувати ворожу для народу 
організацію, якої я не знав.

Лікарка Кашинська: Я вчилася з Зі-
наїдою Горловою в медінституті. Нас роз-
били на бригади і послали в села, у яких 
вимерло багато народу. В селі, куди ми з 
Зіною попали, живої не застали ні душі. 
Та ми й самі пухли там з голоду. Верну-
лися восени у Дніпропетровськ – і що я 
там побачила? Сотні трупів на вулицях, 
як сміття. Зінаїда це знає, у нас на факуль-
теті в анатомічному театрі скільки стало 
навчального матеріалу, що проблем не 
було…

І ці, й інші свідки з боку Кравченка 
розповідали, що їх самих чи їхніх рідних, 
близьких і знайомих забирали на катор-
гу в Сибір. Суддя уперто допитувався, за 
ЯКІ провини забирали? Жоден свідок 
не спромігся відповісти на це запитання 
ясно. Натомість кожен розповідав, ЯК за-
бирали. Одкровення наскільки вражали 
присутніх, настільки «вони були в дику 
новину», як писали деякі газети, що на-
віть не витримав і зірвався один із авторів 
французької газети Андре Вюрмсер. Він 
схопився і вигукнув: «Якби ці люди гово-
рили правду, я б не був комуністом». А 
його ж адвокат Матарассо пізніше згаду-
вав: «Свідчила жінка з України, селянка. 
Я їй раптом повірив. У мене заворушився 
чуб на голові, і у мене настало прозрін-
ня, що ми всі на процесі стали свідками 
розголосу страшних таємниць і свавіль 
у Радянській Росії. Що все, що написав 
Кравченко, правда, а ми, прихильники 
Радянського Союзу, її не знаємо. На своє 
виправдання я тоді подумав єдине: добре, 
що цей судовий процес заб‘є на сполох».

Сенсаційна розв‘язка наближалася 
невблаганно. У своїй завершальній про-
мові захисник відповідачів Жое Нордман, 
ясна річ, ще раз звинуватив Кравченка 
в усіх гріхах. «Ви подивіться на нього, -- 
проголошував він. – Він один, як палець. 
Проти нього весь СРСР, який вражає нас 
силою, молодістю, здоров‘ям і щирістю. 
Там не формальна воля, яку міг обрати 
Кравченко – там реальна воля». Адвокат 
Жорж Ізар був, зрозуміло, іншої думки. 
Він запитував: «Чи Кравченко зрадив 
свою радянську державу, чи це Сталін 
зрадив обіцянки соціалізму?» І афорис-
тично відповідав: «Один з цих двох, поза 
сумнівом, зрадив. Суду не уникнути ска-
зати, хто саме з них. І якщо пан Кравчен-
ко каже, що він вибрав волю, то цим про-
цесом воля вибрала його, щоб захистити 
його справу».

Надали заключне слово і Віктору Ан-
дрійовичу. Суд повинен, звичайно, на-

полягав він, відновити мою честь та гід-
ність і захистити від бруду та наклепів. 
Але навіть не це для мене, продовжував 
Кравченко, головне. Я уже домігся того, 
що західний світ дістав можливість по-
дивитися правді і фактам у вічі, а також 
і оцінити всю серйозність становища. Але 
світ не може бути вільним, поки люди на 
шостій його частині, народи моєї батьків-
щини (так у протоколі, Батьківщина з ма-
ленької літери – Авт. ), живуть в умовах 
диктатури, насилля і найжорстокішої по-
ліцейської влади, яку тільки коли-небудь 
знала історія.

Своїм вироком суд газету «Леттр 
франсез» і її авторів Клода Моргана і Ан-
дре Вюрмсера ВИЗНАВ ВИННИМИ В 
ДИФАМАЦІЇ (від латинського слова «ди-
фамо», що означає «позбавлення доброго 
імені» – Авт. ) І ЗОБОВ‘ЯЗАВ ОПУБЛІКУ-
ВАТИ СПРОСТУВАННЯ, ЗАПЛАТИТИ 

ШТРАФ І КОМПЕНСУВАТИ ФІНАН-
СОВІ ВИТРАТИ, ЯКИХ ЗАЗНАВ КРАВ-
ЧЕНКО. Наступного дня практично усі 
провідні газети Європи та Америки, не-
наче змовившись, вийшли майже з од-
наковими заголовками на своїх перших 
сторінках. Звучали вони приблизно так: 
«Перемога одинокого сміливця Кравчен-
ка і ганьба великого СРСР з маршалом 
Сталіном на чолі».

ВІКТОР КРАВЧЕНКО тим часом по-
вернувся в Америку і поселився у 

штаті Вермонт. Він одружився на досить 
заможній Синтії Кюзер-Ерл, сам зайняв-
ся бізнесом із видобутку руди. І уже неза-
баром у приватну власність придбав на-
віть чималий острів посеред екзотичного 
озера, вибудував на ньому віллу-«дачу». 
У нього з Синтією народилося два сини. 
Старшому на честь своєї матері Антоніни 
Кравченко дав ім‘я Антоніо, а молодшого 
назвав на честь свого батька Андрієм – Ен-
дрю. Сини ж називали його українським 
словом «тато».

Все складалося напрочуд добре, кра-
щого ніби й бажати не треба було. Тим 
паче, що, переважаючи «зазвичай обе-
режних американців» винахідливістю і 
здатністю ризикувати та дерзати, Крав-
ченко не без успіху подався освоювати 
нові родовища руди і в Перу...

Коли я тільки починав розшукува-
ти матеріали про практично невідомого 
земляка, мені зі Сполучених Штатів дзво-
нив молодший син Кравченка Ендрю. І 
сказав, що за спогадами матері, так три-
вало недовго. В усякому разі менше, доки-
нув Ендрю, ніж матері хотілося. З часом 
батько почав втрачати інтерес до всього, 
чим займався, і багато мовчав. А якщо й 
говорив, то переважно про те, що його 
життя катастрофічно губить будь-який 
сенс.

Думаю, що сину треба вірити. Пер-

шовідкривач «безпрецедентного крав-
ченківського процесу» письменник Борис 
Носик писав, що коли помер Сталін і осо-
бливо коли Микита Хрущов виголосив 
промову про культ особи та його трагічні 
наслідки, Віктор Кравченко ожив і чекав 
«пробудження народів Радянського Со-
юзу». Але не дочекався. І чимдалі пожи-
нав все більші і більші розчарування та 
страждання, бо розлуку з Вітчизною «вже 
переживав як покарання». «А після Хру-
щова, -- читаємо на цей раз в американ-
ського журналіста Дін Гуля, -- Кравченко 
пройнявся новою ілюзією: Леонід, Льоня 
Брежнєв! Його Кравченко знав і пам‘ятав, 
з ним він колись був на «ти». І ось Льо-
ня тепер неодмінно поверне до народу. 
Коли ж у Москві поставили процес Си-
нявського-Даніеля, треба було бачити, 
як це подіяло на Кравченка. «Виходить, 
нічого не міняється?» – невідомо кого за-

питував він. Став похмурим і чорним, як 
ніч».

І одного лютневого дня Віктор Андрі-
йович скликав у своє помешкання чи не 
всіх близьких та знайомих. Був з ними 
люб‘язний і привітний, усім багато го-
ворив компліментів, жартував. Потім же 
відпросився на годинку відпочити у своє-
му кабінеті, який знаходився у сусідньо-
му приміщенні. А через годину його там 
знайшли мертвим.

Поліція зупинилася на версії само-
губства. Адже в шухляді столу знайшли 
заповіт. Але син Ендрю з цим рішуче не 
погоджувався. Пістолет, з якого було зро-
блено постріл, твердив він, лежав у кише-
ні вбитого. Та й батько безперервно жив 
з відчуттям, що рано чи пізно, але з ним 
розквитаються. І за кілька років до фа-
тального дня була ж таки спроба замаху 
на батька.

У заповіті Кравченко просив похо-
вати його не за американським звичаєм 
і не в американську землю, а, спаливши 
тіло, урну з попелом переховувати до тих 
пір, поки не трапиться нагоди відвезти 
на Батьківщину і висипати прах у воду 
Дніпра. Дружина Синтія і сини виконали 
лише першу частину заповіту: сховали 
урну на Кравченковому острові під ве-
ликим каменем, на якому викарбували 
лише одне слово – «Воля». І хоч Ендрю 
потім, який єдиний там залишався жи-
вим, бо після поховав і матір, і старшого 
брата, мав власну віллу в Арізоні, острова 
з татковою «дачею»-могилою він не про-
давав.

Розповідав, що перед смертю мати 
казала таке: «У Віктора було багато та-
ємниць, але одну і найбільшу вона роз-
гадала. Віктор тікав з СРСР не для того, 
щоб назад уже ніколи не повернутися. 
Він дуже сподівався, що настане час, і вер-
неться ще в кращу, ніж Америка, країну». 

Микола НЕЧИПОРЕНКО.

Джон Кеннеді
! Навіть одна людина може щось змінити,             
а спробувати повинен кожен

Продовження. Початок - стор. 1
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З 1 січня розпочався етап подання 
декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за 2017 рік. 
Про це повідомляє НАЗК з посиланням 
на чинне законодавство.
Відповідно до статті 45 Закону 
України «Про запобігання 
корупції» (далі – Закон) державні 
службовці, інші суб’єкти декларування, 
зобов’язані щорічно до 1 квітня 
подавати шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного 
агентства декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування 
(далі – декларація), за минулий рік за 
формою, яку визначає Національне 
агентство.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ 
ДЕКЛАРАНТУ

По-перше, перевірити адресу електрон-
ної поштової скриньки, яка вказана у пер-
сональному кабінеті Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (далі – Реєстр).

По-друге, перевірити термін дії та пра-
цездатність вашого електронного циф-
рового підпису (далі – ЕЦП) для роботи 
з Реєстром. Для отримання інформації 
про термін дії ЕЦП необхідно завантажи-
ти посилений сертифікат особистого ЕЦП 
з веб-сайту акредитованого центру сер-
тифікації ключів (далі – АЦСК), в якому був 
отриманий ЕЦП. Після цього натиснути на 
сертифікат подвійним кліком лівої кнопки 
миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути 
термін дії сертифікату ЕЦП. Якщо термін 
дії сертифікату сплинув, скористатись ЕЦП 
неможливо, тому необхідно звернутись до 
АЦСК та отримати новий ЕЦП.

Після отримання нового ЕЦП необхідно 
зайти на сторінку входу до Реєстру https://
portal.nazk.gov.ua і скористатись поси-
ланням: «Я загубив/змінив свій приват-
ний ключ». У полі «Поточна електронна 
адреса» потрібно вказати електронну по-
штову скриньку, з якою зареєстрований 
декларант  в Реєстрі, та натиснути кнопку 
«Вислати код для відновлення». На вказа-
ну поштову скриньку надійде лист «Зміна 
ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 
ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно 
перейти за посиланням у листі, після цього 
у полі АЦСК обрати акредитований центр 
сертифікації ключів, в якому був отрима-
ний новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, 
вказати пароль від нового ЕЦП та натисну-
ти кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного 
виконання вказаних дій з’явиться повідом-
лення про розгляд поданої заявки. Заявки 
на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 
доби у робочий час.

Радимо скористатись рекомендаціями 
щодо роботи з Реєстром та роз’ясненнями 
щодо заповнення форми е-декларації або ж 
відповідями на найчастіші запитання.

Національним агентством підготов-
лено відео-курс з роз’ясненнями щодо за-
повнення е-декларацій за розділами.

Також пропонуємо декілька відповідей 
на найбільш запитувані останнім часом пи-
тання від декларантів, надані Національним 
агентством.

ЩОДО РОЗДІЛУ 3 «ОБ’ЄКТИ 
НЕРУХОМОСТІ» ДЕКЛАРАЦІЇ

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 
46 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» (далі – Закон) у декларації зазначаються 
відомості про об’єкти нерухомості, що нале-
жать суб’єкту декларування та членам його 
сім’ї на праві приватної власності, включаю-
чи спільну власність, або знаходяться у них 
в оренді чи на іншому праві користування, 
незалежно від форми укладення правочину, 
внаслідок якого набуте таке право.

Такі відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики май-

на, місцезнаходження, дату набуття майна у 
власність, оренду або інше право користу-
вання, вартість майна на дату набуття його у 
власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебу-
ває у спільній власності, про усіх співвлас-
ників такого майна вказуються відомості, 
зазначені у пункті 1 частини першої цієї 
статті, або найменування відповідної юри-
дичної особи із зазначенням коду Єдино-

Не заробили на пенсію? 
Призначено порядок 
таких виплат

Уряд затвердив порядок 
призначення тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального 
пенсійного віку.

Кабмін затвердив порядок призначення 
тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не 
набула право на пенсійну виплату,. Текст 
відповідної постанови оприлюднено на 
урядовому порталі.
Цей порядок визначає механізм 
призначення в період з 1 січня 2018 р. по 
31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги 
тим громадянам, які вже досягли віку, але 
мають менше 15 років страхового стажу, 
тобто не заробили свою пенсію.
Призначення допомоги проводиться 
структурними підрозділами з питань 
соціального захисту населення районних, 
міських райдержадміністрацій. При 
цьому враховується майновий стан 
і середньомісячний сукупний дохід 
громадянина.
Тимчасова допомога перераховується 
кожні шість місяців з урахуванням змін 
майнового стану та середньомісячного 
сукупного доходу і виплачується до 
досягнення такою особою віку, з якого 
вона набуває право на пенсійну виплату.

Кабмін запропонував 
пенсіонерам 
попрацювати

На засіданні Кабінету міністрів 
була ухвалена «Стратегія державної 
політики здорового і активного 
довголіття до 2022 року».

Україна увійшла до «найстаріших» 
країн. У 2015 році 21,8% населення країни 
становили люди старші за 60 років і 15% 
від населення були громадяни у віці 65 
років. Прогноз до 2025 року показав, що ці 
показники будуть збільшуватися, і через 7 
років вже чверть українців будуть входити в 
групу «старші за 60 років» і більш ніж 18% 
жителів держави досягнуть віку 65 років і 
більше.
Мета урядової стратегії полягає в створенні 
сприятливих умов для продовження 
активного способу життя і поліпшення 
показників здоров’я громадян даних груп. 
Також переслідується мета адаптувати 
стандарти роботи державних інститутів до 
подальших процесів старіння населення. 
В результаті втілення в життя стратегії 
повинно бути побудоване суспільство 
рівних можливостей.
Після реалізації низки затверджених 
заходів, очікується збільшення і 
поліпшення активного життя осіб, старших 
за 60 років, поліпшення якості медичного 
обслуговування для даної категорії і 
збільшення кількості людей пенсійного 
віку, що займаються самоосвітою. Однією 
з цілей стратегії є збільшення рівня 
зайнятості людей похилого віку.

Хто в Україні отримує            
58 тис. грн. пенсії

В Україні офіційно нараховують 
близько 12,5 млн. пенсіонерів. Тобто 
пенсію отримує третина населення 
країни. Більшості пенсіонерів 
щомісяця нараховують мінімальні 
виплати - 1452 грн. Водночас середня 
пенсія в Україні становить 2500 грн.

Пенсії більше 10 тис. грн отримують 
лише 19 тис. українців. Понад 20 тис. 
грн. щомісяця мають 800 пенсіонерів. 
Найбільше, 58 тис. грн. пенсії, отримує 
військовий льотчик і Герой України.
З 2019 року при розрахунку пенсій будуть 
враховувати середню зарплату в країні 
за три роки, зараз за два. За рахунок чого 
значно знизиться розмір зарплатної 
бази. З урахуванням зниження «вартості» 
одного року стажу, в середньому пенсії 
порівняно з 2017-м скоротяться на 25%.

Е-декларування.

Що нового у 2018-му?

го державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців. У разі якщо 
нерухоме майно перебуває в оренді або на 
іншому праві користування, про власника 
такого майна також вказуються відомості, 
зазначені у пункті 1 частини першої цієї 
статті, або найменування відповідної юри-
дичної особи із зазначенням коду Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців.

Чи необхідно зазначати у розділі 3 
«Об’єкти нерухомості» декларації інформа-
цію про об’єкти нерухомості за зареєстрова-
ним місцем проживання та місцем фактич-
ного проживання суб’єкта декларування?

Закон передбачає обов’язок зазначати в 
декларації усі об’єкти, які належать суб’єкту 
декларування або члену його сім’ї на праві 
користування. Такими правами користу-
вання можуть бути: оренда, сервітути, пра-

во користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис), 
право забудови земельної ділянки (суперфі-
цій), утримання, застава, користування на 
підставі довіреності, у тому числі генераль-
ної довіреності, інші права, передбачені за-
коном.

Відповідно до вимог Закону суб’єкт 
декларування повинен задекларувати усі 
об’єкти нерухомості незалежно від їх вар-
тості, що належать йому на праві власності, 
знаходяться у нього на праві оренди чи ін-
шого права користування станом на остан-
ній день звітного періоду (31 грудня звітного 
року для щорічної декларації).

Відповідно до статті 3 Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» місце  прожи-
вання  –  житло,  розташоване  на території 
адміністративно-територіальної одиниці, в 
якому особа проживає, а також  спеціалі-
зовані соціальні установи, заклади соціаль-
ного обслуговування та соціального захисту, 
військові частини.

Реєстрація – внесення інформації до 
реєстру територіальної громади,  доку-
ментів, до яких вносяться відомості про 
місце проживання/перебування особи, із 
зазначенням адреси житла/місця  перебу-
вання із подальшим внесенням відповідної 
інформації до Єдиного  державного  демо-
графічного  реєстру  в установленому Кабі-
нетом Міністрів України порядку.

Відповідно до Закону України «Про сво-
боду пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», для оформлення 
реєстрації необхідно документи, що під-
тверджують право особи на проживання в 
даному приміщенні. Це можуть бути доку-
менти на право власності, рішення суду про 
надання права на користування житловим 
приміщенням, договір оренди або інші до-
кументи. У разі якщо таких документів не-
має, реєстрація може здійснюватися тільки 
за згодою власника житла (якщо власників 
кілька – за згодою всіх власників).

Якщо зареєстроване місце проживан-
ня особи знаходиться в помешканні, право 
власності яке їй не належить, при реєстрації 
власник повинен був дати згоду на реєстра-
цію та проживання цієї особи в зазначено-
му помешканні, а тому в декларації це по-
мешкання необхідно зазначити у розділі 3 
«Об`єкти нерухомості», тип права – право 

користування у зв’язку з реєстрацією місця 
проживання.

Крім того, у розділі 3 «Об`єкти неру-
хомості» декларації необхідно зазначати 
інформацію про об’єкти нерухомості, де 
фактично проживає суб’єкт декларування, 
навіть якщо такі об’єкти нерухомого майна 
не належать на праві власності суб’єкту де-
кларування.

При цьому, якщо інформацію про за-
реєстроване місце проживання або місце 
фактичного проживання було зазначено у 
розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декла-
рування» декларації, відповідну інформа-
цію необхідно дублювати у розділі 3 “Об’єк-
ти нерухомості” декларації.

Звертаємо увагу на необхідність за-
повнення інформації про всіх співвласників 
об’єктів нерухомого майна, якщо таке неру-
хоме майно перебуває у спільній власності.

У декларації зазначаються відомості 
про об’єкти нерухомості, що знаходяться у 
членів сім’ї суб’єкта декларування в оренді 
чи на іншому праві користування.

Чи слід декларувати об’єкти нерухомо-
го майна, якщо суб’єкт декларування кори-
стувався ними упродовж року, але станом 
на 31 грудня вже не користується?

Нерухомість, об’єкти незавершеного 
будівництва декларуються відповідно до їх 
наявності станом на останній день звітного 
періоду.

Наприклад, при поданні щорічної де-
кларації, якщо зазначені об’єкти станом на 
31 грудня попереднього року не перебува-
ють у володінні, користуванні або власності 
суб’єкта декларування або членів його сім’ї, 
то вони не повинні відображатися в декла-
рації, навіть якщо вони перебували на тако-
му праві упродовж певного часу у звітному 
періоді.

Чи необхідно суб’єкту декларуван-
ня, який зареєстрований як фізична осо-
ба-підприємець, у декларації зазначати 
інформацію про дохід, отриманий від під-
приємницької діяльності,  інформацію про 
поворотну фінансову допомогу та подавати 
повідомлення про суттєві зміни в майново-
му стані?

Відповідно до положень частини дру-
гої  статті 52 Закону суб’єкт декларування 
зобов’язаний подати повідомлення у разі 
отримання ним доходу (незалежно від того, 
чи є він оподатковуваним) на суму, яка пе-
ревищує 50 прожиткових мінімумів, вста-
новлених для працездатних осіб на 1 січня 
відповідного року.

Крім того, якщо кредит, позика, пово-
ротна безвідсоткова фінансова допомога 
(позичка) тощо були отримані суб’єктом 
декларування або членом його сім’ї  упро-
довж звітного року, то вони повинні бути 
відображені в розділі «Доходи, у тому числі 
подарунки» як «Інші доходи» (із зазначен-
ням, про який саме дохід йдеться). Якщо 
такий кредит, позика тощо були дійсними, 
тобто не сплачені повною мірою станом на 
останній день звітного періоду, то вони по-
винні бути додатково відображені у розділі 
«Фінансові зобов’язання», незалежно від 
того, чи були вони отримані у звітному 
періоді.

За  інформацією юридичного 
порталу «Протокол».

Г аряча тема
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На порі, на часі

Сторінку підготував Іван ЗЕМЛЯНИЙ.

Прибирання саду 
Наступний етап весняних робіт в 

саду — прибирання. Садове сміття, сухі 
торішні рослини і листя, поламані віт-
ром гілки прибирають відразу після 
танення снігу. У парниках миють вік-
на і рами, прочищають водостоки, що 
засмітилися, відмивають садові меблі.  
Потребують відходу і доріжки в саду — 
тріщини, що з’явилися за зиму, в бетон-
них плитах заливають бетоном, тріснуті 
плитки мощених доріжок міняють на 
нові, а стежинам, що просіли, поверта-
ють колишній вигляд за допомогою під-
сипаного піску або землі. Якщо в саду є 
штучні водоймища, їх оглядають на на-
явність пошкоджень, прибирають сміття 
і чистять хімічними реагентами. 

За зиму і осінь коріння деяких рослин 
могло оголитися із-за вітрів і дощів, і де-
ревам може знадобитися додаткове під-
гортання і мульчування, що захищає їх 
від пересихання літом. До мульчування 
їх можна небагато підгодувати сухими 
органічними добривами — попелом, де-
ревним вугіллям, гранульованим гноєм. 

 
Обрізання рослин

Якщо в денний час вже встановилися 
позитивні температури, можна присту-
пати до обрізання дерев, чагарників, тро-
янд і в’юнких рослин. Санітарного обрі-
зання весною потребують практично всі 
рослини в саду — дорослі сосни і ялини, 
береза, липа, плодові дерева і плодово-я-
гідні чагарники — з них видаляють сухі і 
надломлені гілки, пошкоджені хвороба-
ми або комахами. Видаляти гілки необ-
хідно із запасом, захоплюючи 2–3 см здо-
рової деревини. Місця зрізів замазують 
садовим варом (густа мазь для свіжих 
відкритих ран дерева), а гілки спалюють.  
Для молодих дерев проводять формуюче 
обрізання, завданням якого є стимулю-
вання зростання, зміцнення деревини і 
формування крони майбутнього дерева. 
Крону формують так, щоб кожна гілка 
добре освітлювалсяа сонцем, обрізаю-
чи слабкі, що ростуть всередині, крони, 
вниз і у напрямку до стовбура. Старим 
плодовим деревам і чагарникам роблять 

Скоро настане 
весна-красна

Початок весни - один з найвідповідальніших періодів для 
власника садиби. Від своєчасності і правильності виконання 

найперших весняних робіт на ділянці, в саду і на городі 
залежить те, як виглядатиме ваша ділянка і наскільки 
здоровими будуть всі рослини навколо вашого будинку.

омолоджувальне обрізання, проріджу-
ючи крону і гілки так, щоб стимулювати 
направлене розгалуження дерева вгору і 
в сторони. 

Омолоджувальне обрізання сприяє 
відновленню процесів зростання де-
рева і підвищенню його врожайності.  
У плодових чагарників обрізають старі 
і пошкоджені гілки, молоду поросль, 
що не витримала зимових замороз-
ків (з почорнілими верхівками втеч), 
і слаборозвинені втечі. Обрізувати 
дерева треба з урахуванням їх індиві-
дуальних особливостей. Деяким ви-
дам обрізка протипоказана, оскільки 
дуже погіршує їх зовнішній вигляд, 
а для інших вона може використову-
ватися тільки з метою омолодження.  
Коли потепліє до 5–6 градусів, почи-
нають знімати зимові укриття з тепло-
любних чагарників – троянд, гортензій 
і рододендронів. Робити це потрібно 

поступово, у кілька етапів, щоб росли-
ни встигли звикнути до весняної погоди. 
У той же час прополюють і спушують 
ґрунт під чагарниками, ставлять опори 
для тих насаджень, які цього потребу-
ють, і підв’язують їх. 

 
Роботи на городі 

Весняні роботи на городі, як і в саду, 
починають з прибирання з грядок торіш-
нього листя. Перекопані восени грядки 
культивують і боронують граблями; ті, 
які не оброблялися, перекопують з вне-
сенням добрив – суперфосфату, попелу і 
компосту (перегній органічних речовин). 
Ефективним є і внесення азотних добрив 
– сечовини і аміачної селітри, стимулю-
ючих зростання рослин. З кущів суниці і 
полуниці видаляють висохле листя і вуса 
та обприскують їх розчином нітрофена 
(2%) і карбофоса з розрахунку 30 грамів 
суміші цих речовин на 10 л води.

 У теплицях висаджують розса-
ду овочів і квітів-однорічників. Перед 
сівбою перцю, томатів і баклажанів 
рекомендується обробити імуности-
мулюючими препаратами, а насін-
ня капусти варто продезінфікувати 
в гарячій воді; насіння квітів знезара-
жують0,1% розчином марганцівки.  
Бажано висівати насіння із запасом, щоб 
при подальшій пересадці можна було 
вибрати кращі рослини. 

Посіви багаторічників на городі 
спушують і підгодовують фосфорни-
ми добривами. Для отримання ран-
нього урожаю багаторічні овочі можна 
накрити спеціальними плівками або 
прозорими пластиковими ковпаками.  
Наприкінці березня або початку квітня 
у відкритий ґрунт висівають насіння хо-
лодостійких рослин – цибулі, редиски, 
а також зеленні культури – кінзу, кріп, 
салат. 

Вчені попереджають про апокаліптичну погоду наприкінці лютого 
 Як відзначають вопи, над Арктикою утворюється полярний вихор, який пошириться на 
територію Америки і Європи. В результаті деякі європейські країни (переважно на заході 
та півдні) і Канада поринуть в мерзлоту.
Вихор спровокує сильні вітри і значне зниження температури. До такого висновку вчені 
прийшли після комп’ютерного моделювання.
Перші кліматичні зміни будуть спостерігатися в найближчі дні. Похолодання триватиме 
аж до десятих чисел березня. Вихор, утворений в Арктиці, розділиться на дві частини: 
одна кинеться до західної Канади, а друга – до материка Євразія.
Вихор виник в стратосфері в результаті раптового потепління цього шару атмосфери. 
Крім вітрів, причиною різкого похолодання стане також коливання атмосферного 
тиску, яке буде дуже негативним.

Можливий «погодний сюрприз»

1. Не потрібно робити щеплення від хвороб, 
яких в Україні давно немає
Дійсно, такі хвороби як кір, краснуха, правець і коклюш 
— стали більш рідкісними завдяки вакцинам. Проте в 
грудні зафіксували 1804 випадки захворювання серед 
дітей віком до сімнадцяти років.

2. Дитина повинна перехворіти природним 
шляхом
Правда в тому, що деякі хвороби дають ускладнення 
на мозок, серце і навіть призводять до паралічу. Ризик 
отримати ускладнення набагато вище, ніж ризик побіч-
них реакцій після вакцинації.

3. Побічні ефекти від щеплень більш 
шкідливі, ніж хвороби
Всі медичні препарати можуть викликати деякі реакції. 
Вони, як правило, незначні, а їх поява — не більше ніж 
нормальна реакція організму на препарат: підвищен-
ня температури, припухлість і почервоніння на місці 
щеплення. МОЗ подає статистику: 90% людей без 

щеплень заражаються від хворих на кір. 5% із зараже-
них отримують ускладнення на все життя. При вакци-
нації ризик серйозних алергічних реакцій становить                                               
1 на 1 000 000.

4. Дітям з хронічними захворюваннями 
щеплення робити не можна
А ось і ні. Такі діти більш схильні до ризику захворіти 
інфекційним захворюванням, а переносять його в рази 
складніше. Саме тому їм необхідна вакцинація. Астма-
тикам і діабетикам рекомендують особливо серйозно 
поставитися до щеплень.

5. Вакцина послаблює і перевантажує               
імунну систему
Інфікування вірусами запросто може негативно вплину-
ти на імунну систему. А ось вакцини працюють іншим 
чином. Віруси в препаратах, які вводять дітям, настільки 
ослаблені, що просто не можуть нашкодити імунній 
системі дитини.

6. Цільноклітинна вакцина проти дифтерії, 
кашлюку, правця гірша і небезпечніша,                
ніж безклітинна
Правда в тому, що відрізняються ці вакцини тільки 
довгостроковістю. І хоч цільноклітинна вакцина частіше 
викликає підвищення температури і набряк у місці ще-

плення — це нормальна реакція організму. Її перевага в 
тому, що імунітет після такої вакцини буде більш силь-
ним і стійким.

7. Діти на грудному молоці не потребують 
вакцинації, бо й без того захищені
Це омана. Безумовно, грудне молоко дуже важливе                 
і корисне для малюка, але захистити дитину від інфекції 
молоком - неможливо.

8. Не можна робити вакцинацію під час 
спалаху інфекції
Не просто можна, а потрібно! У випадку з кором, на-
приклад, необхідно зробити щеплення невакцинованій 
дитині протягом трьох днів після контакту з інфікова-
ною. Це єдина можливість посилити імунітет від інфек-
ційного захворювання.

9. Вакцини викликають аутизм
У 1998 році у відомому британському медичному жур-
налі опублікували статтю про те, що існує зв’язок між 
аутизмом і вакциною проти кору, краснухи і паротиту 
(свинки). Доктора Ендрю Вейкфилда, автора статті, 
визнали винним у фальсифікації даних і виключили з 
медичного реєстру Великобританії. Після цього преце-
денту, медичні центри США та Британії проводили без-
ліч досліджень і, в кінцевому рахунку, цю інформацію 
спростували. 

Дев‘ять міфів про вакцинацію
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Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у лютому  - 26 900!

РЕКЛАМА

ТОВ «ІП НАДЕЖДА» ПРОПОНУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

    Гібриди 
    КУКУРУДЗИ      

 ФАО
  ГКТ 211      220
ГКТ 250      250
ГКТ 288      290

Сегеді 386      390
МВ  255      260

МВ ТС 251      280
Гунор      300

МВ ТС 277      310
МВ 355      340

Гібриди 
СОНЯШНИКУ
                         ФАО
IH 5543 108-110
Тамара 114-118

Підвищена посухостійкість
Швидка вологовіддача
Стійкість до вилягання

(056) 721-85-85; 
(067) 611-60-50

babolna.dnepr@gmail.com          
www.ipnadejda.com

Надаємо послуги  зі 
збору врожаю ранніх 

і пізніх зернових

ïîñ³âíèé ìàòåð³àë óãîðñüêî¿ ñåëåêö³¿

Останнім часом в аграрних колах 
тільки і говорять про відкриття 
ринку землі. Втім, не менш 
важливою є проблема збереження 
земельного банку - основної складової 
аграрного бізнесу. Це питання рано 
чи пізно постане перед кожним 
підприємцем агросектора – чи то 
фермерське господарство на 100 га, 
чи то агрохолдинг на 100 тис. га. 

ЩЕ 10 років тому мало хто серйозно за-
мислювався над питанням збережен-

ня земельного банку, оскільки конкуренція 
була досить низькою, а конкуренти - менш 
агресивними.

 З проблемою продовження договорів 
оренди на 5, 7, 10 років (а іноді ще більше) сти-

Сучасні земельні проблеми в Україні 
є одними з найгостріших. Ми вже 
розповідали про дуже складні 
взаємовідносини між пайовиками 
і фермерами, які тривають 
роками і не знаходять якого-небудь 
прийнятного розв’язання. 

ДОБРЕ, звичайно, коли сторони намага-
ються відстоювати свою правоту у рам-

ках ЗАКОНУ і нормальних людських взає-
мовідносин. Але, на жаль, далеко не всім це 
до душі. Деякі гарячі голови мають намір 
розв’язати проблему за допомогою насиль-
ства - рейдерського захоплення. Як відомо 
зі ЗМІ та інших офіційних джерел, земельне 
рейдерство в Україні набуло вже масового 
характеру.

Такий стан справ легко став можливим, 
оскільки правоохоронні органи в цьому пи-
танні практично не діють, і фермери опиня-
ються сам на сам проти міцних озброєних 
хлопців. На чиїй стороні в такому конфлікті 

ТОВ «ПБЮ-КОНСАЛТИНГ»
КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ПОДАТКОВА ДОПОМОГА! 
- Оптимізація оподаткування (ПДВ, Прибуток і т. д.)
- Ведення і відновлення обліку (1С, МЕДОК, Банк)
- Консультування з Бухгалтерського 
                                                  та Податкового обліку
- Правовий захист від Контролюючих органів
- Незалежний Аудит для Власника

Дотримання повної конфіденційності!
        м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40-А
                 (066) 285-98-47; (067) 842-53-72
                          pby.consalting@gmail.com

Приймаємо попередні 
замовлення на поставку 

комплексних добрив:
NPK 15:25:15+8S 
та NP 12:24+6S.

Ціни залежно від обсягу 
замовлення.

Термін поставки – 
березень.

Доставка здійснюється 
авто- та залізничним 

транспортом.

098 -55-66-270

068-68-41-741
050-32-02-624

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ
кається майже кожен сільгоспвиробник. Для 
більшості, звістка про те, що частина пайовиків 
не хоче надалі продовжувати таку співпрацю, 
стає сюрпризом. Тобто відсутність проблеми в 
один день переростає в її надважливість. Схоже, 
дивитися слід було набагато ширше, ніж це ро-
бив досі власник сільгосппідприємства.

Причини відтоку можуть бути абсолют-
но різні, скажімо, недотримання процедури 
підписання і реєстрації договорів, відсутність 
налагоджених контактів з органами місцевого 
самоврядування і посадовими особами, випла-
та орендної плати в строк, встановлений дого-
вором, а не тоді, коли цього вимагає обставина 
(наприклад, коли більшість пайовиків хочуть 
отримати розрахунок до вересня місяця, а за 
договором виплата до кінця грудня), відсут-
ність комунікації з пайовиками і відповідаль-

ної особи із земельних відносин, а іноді навіть 
відсутність передових технологія, також пе-
реманив пайовика на свій бік інший орендар, 
оскільки  людина - істота соціальна, і кожен 
хоче, щоб його землю обробляли якнайкраще. 

Більшість із згаданих причин власник (чи 
керівник господарства) не бачить або просто 
не хоче бачити. І тільки тоді, коли проблема 
стає системною, компанія докладає зусиль, 
щоб якось її усунути. Тут ключове слово 
«якось».

 В основному з проблемою відтоку або 
переходу пайовика до конкурента сільгосп-
підприємство починає «якось» боротися вже 
тоді, коли власник земельної ділянки подав 
позов до суду про розірвання або визнання не-
дійсним договору оренди, або вже навіть під-
писано попередній договір, за  умовами якого 

людина отримала чималі кошти за перехід 
і підписання основного договору. І ось тоді, 
більшість спроб повернути пайовика до себе 
марна або вимагають значних фінансових 
витрат для відкупу.

У будь-якому разі, поки в Україні не за-
працює ринок землі, напружені стосунки між 
власниками паїв і фермерами триватимуть. 
І нехай ці конфліктні ситуації не такі вибу-
хонебезпечні, як в інших сферах людських 
взаємовідносин, вони також вимагають ви-
рішення. 

Центр практичної конфліктології і поза-
судового вирішення проблем готовий надати 
допомогу будь-якій зі сторін, якщо конфлікт 
буде ускладнюватися. Ми гранично мобільні 
і можемо швидко виїхати у будь-який населе-
ний пункт, щоб розв’язати проблему на місці. 

ПРОТИ ЛОМУ Є ПРИЙОМИ
буде перемога, зрозуміло і дурневі. Це, як спі-
вав Висоцький, все одно, що «школяру бити-
ся з відбірною шпаною».

 Практична філософія «сильної» сто-
рони тут така:

 Чом би не розширити свої «володін-
ня», захопивши чужу територію. Що може 
протиставити мені цей нещасний селянин?

 Землю я захоплювати не буду, а про-
сто заберу у фермера урожай. Нехай він по-
верне свій урожай через суд, але «вершки»» 
із землі вже будуть зняті і реалізовані. А гола 
земля мені не потрібна, почекаю до наступ-
ного врожаю. 

Але і в таких екстремальних ситуаціях 
Центр практичної конфлиіктології і позасудо-
вого вирішення проблем готовий допомогти 
усім фермерам і одноосібникам ділянки, землі 
або урожай яких можуть захопити рейдери. 

Як на фізичному рівні поставити заслін на-
сильницьким діям. Краще рішення - договори 
з приватними охоронними фірмами. На місце 
конфлікту приїдуть професіонали і ефектив-
но покладуть край «беззаконню» рейдерів.

Коли градус конфлікту істотно знизить-
ся, Центр практичної конфліктології і поза-
судового вирішення запропонує сторонам 
сісти за стіл переговорів і в спокійній обста-
новці розв’язати проблему. Не виключено, 
що активна сторона може мати всі юридичні 
права на землю. Але діяти треба згідно із за-
коном і совістю, до чого ми закликаємо рей-
дерів і словом, і ділом. 

Центр практичної конфліктології і поза-
судового вирішення проблем - мобільна ко-
манда фахівців - прибуде у будь-який населе-
ний пункт, щоб розв’язати проблему на місці, 
і  конфлікт буде вирішений мирним шляхом.

м. Днiпро, 
вул. Троїцька, 21, оф.415

067-560-86-59, 096-089-34-35
www.konfliktov-net.com.ua 

konfliktov-net.2017@gmail.com

З 12 лютого Державна продовольчо-зерно-
ва корпорація України розпочала весняну 
програму закупівлі озимих та ярих зерно-
вих врожаю 2018 року. З метою підтримки 
вітчизняних сільгоспвиробників у рамках 
весняного форварду планується проаван-
сувати їх на суму майже півтора мільярди 
гривень.
Вже традиційно весняна форвардна 
кампанія 2018 року проводитиметься в два 
етапи. Протягом першого етапу сільгосп-
виробникам потрібно подати до регіональ-
них відділень ДПЗКУ заявки на участь у 
програмі, сформувати необхідний пакет 
документів та укласти договори поставки 
в центральному офісі корпорації. Після 
підписання договору на поточний рахунок 
сільгоспвиробника перераховується попе-
редня оплата в розмірі 3 000 гривень за 1 
тонну. Вартість коштів не буде перевищу-
вати 11% річних.

Cтартувала весняна 
форвардна кампанія

Другий етап форвардної програми 
передбачає поставку зерна сільгоспви-
робниками в кількості та якості згідно з 
умовами договору на філії держкорпо-
рації, а також остаточний розрахунок                  
у вигляді другого траншу.
Умови співробітництва, які пропо-
нує ДПЗКУ фермерам є абсолютно 
прозорими, вигідними та зрозумілими. 
Розрахунки не містять жодних прихова-
них комісій, а всі платежі здійснюються 
своєчасно, без затримок. За підсумка-
ми минулих форвардів 2015, 2016 та 
2017 років, в держкорпорації відсутня 
жодна заборгованість за форвардними 
контрактами, що свідчить про надійне 
та стабільне партнерство між Держав-
ною продовольчо-зерновою корпора-
цією та українськими сільгоспвиробни-
ками.

За інформацією ПАТ «ДПЗКУ».
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