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ЗАГРОЗА «ВЕЛИКОЇ 
ВІЙНИ»

ЧИ ПУТІН ПРОСТО ТЕСТУВАВ?

Тільки наприкінці квітня міністр 
оборони Росії Сергій Шойгу зая-
вив, що російські війська, які були 
сконцентровані Кремлем на укра-
їнсько-російському кордоні, почи-
нають відправлятися до місць 
своєї постійної дислокації. Це була 
безпрецедентна після 2014 року 
концентрація військ біля наших 
кор-донів. При цьому Шойгу зробив 

Останніми місяцями Росія до кор-
донів з Україною підтягнула близько 
120 тисяч військового контингенту з 
різних (навіть найвіддаленіших) ку-
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свою заяву під час широкомас-
штабних військових навчань в оку-
пованому Криму, що тільки підкрес-
лило незмінність агресивних намі-
рів Росії.

Можна сказати, що весь квітень 
Україна провела в очікуванні мож-
ливого російського нападу. Весь кві-
тень Україна і світ намагалися утри-
мати Володимира Путіна від війсь-
кових дій ‒ але при цьому самі намі-
ри російського президента залиша-
ються нез’ясованими і до цього дня. 
Чого насправді домагається Путін? 
Чи хотів він почати військові дії 
проти України ‒ наприклад, чергову 
спецоперацію «з примусу до миру», 
яка завершиться окупацією нових 

точків федерації. Тисячі і тисячі оди-
ниць військової техніки, у тому числі ‒ 
надпотужну та реактивну артилерію. 
Близько п’ятдесяти кораблів. Вини-
щувальну та стратегічну авіацію. 
Залізничні ешелони з паливом і бк. 
Усе це під виглядом планування 
навчань.

Україна та світ не повірили. Чи-
сельні попередження від розвідок 
різних країн казали про можливість 
повномасштабного вторгнення. Мас-
штаби підготовки свідчили про по-

By Hromada Editorial Board

With deep worry and grave concern, 
Ukrainian communities around the 
world have watched the recent amas-
sment of Russian troops along 
Ukraine’s borders and unpreceden-
ted escalation of anti-Ukrainian pro-
paganda by the Russian media. We 
prayed that this outright madness 
would go away and not explode into 
a full-scale war, which would transla-
te into a massive loss of lives.

What followed this monkey show of 
military prowess by Putin were many 
rumblings, useless rhetoric and open 
blackmail games. First came the Bal-
tic States expression of their full-pled-
ge support for Ukraine’s entrance into 
NATO and the statement by the White 
House that it supports Ukraine in 
NATO, but it is the decision of the en-
tire alliance; then came the news of 
first sending and then un-sending of 
the US military ships into the Black 

Sea, that was followed by silence 
on the Ukraine NATO matter by the 
French and German political estab-
lishments, then came the phone call 
from Biden to Putin, then another ro-
und of teethless sanctions by the US, 
then sending British military ships 
into the Black Sea, and ultimately the 
announcement of the Russian troops 
withdrawal, which is still dubious 
whether it will actually be followed 
through. And then the comes the 
statement by the likely successor to 
Angela Merkel Annalena Baerbock 
that Ukraine’s membership in NATO is 
not on the current agenda because 
of crossing Russia’s red lines.

One thing is crystal clear. Ukraine 
has become a bargaining chip in 
Putin’s war chessboard. President Bi-
den calls Putin a killer, and in the next 
few days several Ukrainian soldiers 

TIME FOR ACTION TIME FOR ACTION 
IS ON FOR UKRAINEIS ON FOR UKRAINE
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Незважаючи на те, що вже дру-
гий рік світ потерпає від кризи, ви-
кликаної пандемією Covid-19, укра-
їнські спеціалісти IT-галузі невпин-
но створюють нові проєкти, що ви-
знаються не тільки в Україні, а й на 
міжнародній арені. Компаніям вда-
ється зацікавити не тільки українсь-
ких, а й закордонних інвесторів у 
своїх продуктах та розробках. Про-
понуємо вам познайомитися з де-
кількома такими компаніями.

Одна з них ‒ Augmented Pixels, 
компанія в галузі доповненої реаль-
ності, що займається розробкою 
запатентованої технології одночас-
ної локалізації та 3D-відображення. 
Сьогодні компанія спеціалізується 
на технологіях, що нададуть робо-
там можливість автономно орієнту-
ватися в просторі за відсутності 
GPS-навігації, а також на техноло-
гіях, пов’язаних з 3D-картами. 

Компанія, створена одеситом Ві-
талієм Гончаруком, своєю техноло-
гічністю змогла не тільки приверну-
ти увагу таких світових лідерів 
ринку, як LG, Intel, Qualcomm та ін-
ших, а й налагодити з ними клі-
єнтські та партнерські відносини. 
За останні два роки компанія залу-
чила сумарно $7 млн інвестицій на 
продовження проведення дослід-
жень та розширення команди висо-
кокваліфікованими спеціалістами, 
як для українського, так і для офісу 
в США.

Esper Bionics ‒ українська компа-
нія, яка спеціалізується на аугмен-
тації людини, заснована в 2019 році 
Анною Белеванцевою, Дмитром Газ-

РУШІЇ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД 
УСПІШНИХ IT-ПРОЕКТІВ
Марія Дорош
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дою, Ігорем Ільченко та Борисом 
Лобановим. В тому ж році команда 
розробників підготувала прототип 
біонічної роборуки, особливістю якої 
є технологія інтуїтивного керування. 

Восени 2020 Esper Bionics вда-
лося залучити інвестиції від укра-
їнського венчурного фонду SMRK. 
Завдяки залученим коштам вдало-
ся розширити команду, розробити 
2 версії протезу ‒ більшу і меншу, та 
побудувати виробництво потужніс-
тю  ‒ 100 протезів на рік.

Вже сьогодні компанія виготови-
ла першу партію протезів та стрім-
ко розвивається, знаходячи закор-
донних партнерів. З двома амери-
канськими протезними клініками 
вже існують домовленості щодо тес-
тування протезів Esper Bionics.

Біонічна роборука ‒ це тільки пер-
ший крок, компанія планує розроб-
ляти й інші продукти, пов’язані із 
протезуванням та ортопедією. Гло-
бальною метою є розробка імплан-
тів-сенсорів, які будуть попереджа-
ти про хвороби, знімати, аналізува-
ти дані серцебиття і не тільки. Проте 
на шляху до цілі ще багато кроків, 
тому компанія у цьому році планує 
залучати інвестиції для подальшого 
розвитку.

Outloud.ai ‒ проєкт Ігоря Шел-
винського та Олександра Мягкого, 
який стартував у 2018 році. Outloud.
ai ‒ це платформа діалогового штуч-
ного інтелекту, яку створено на 
основі найсучасніших технологій з 
розпізнавання усної мови, а також 
клонування та генерування голосу. 

Outloud.ai розуміє не тількі без-
ліч мов, але й різноманітні діалекти 
та може спілкуватися дійсно “по-

людськи”, як зазначають співза-
сновники. Окрім того, він може вес-
ти бесіду голосами знаменитостей, 
вести як світську бесіду, так і ви-
користовувати жаргон ‒ усе це 
робить функції Outloud.ai не тільки 
зручними, а й додає веселості до 
спілкування.

Ця платформа стане у нагоді у 
багатьох сферах бізнесу, які перед-
бачають спілкування з клієнтами: 
це й готельно-ресторанний бізнес, 
й туристичний, й галузь розваг то-
що. За допомогою сучасних техно-
логій штучного інтелекту, розпізна-
вання мови та генерування голосу 
власники наведених бізнесів змо-
жуть оптимізувати усну комуніка-
цію з клієнтами.

Цей стартап вже у 2020 році за-
цікавив спільноту та отримав від 
Українського фонду стартапів $50 
тыс.

Legal Nodes ‒ стартап Нестора 
Дубневича, Маргарити Сивакової та 
Максима Малюка, який допомагає 
оптимізувати роботу як юристам, 
так і технологічним компаніям, які 
потребують юридичної допомоги. 
Для юристів платформа спрощує 
процес пошуку клієнтів, позбавля-
ючи потреби витрачати кошти та 
сили на маркетинг, оренду, утри-
мання офісу тощо. Для пошуку 
юриста певної спеціалізації чат-бот 
проводить опитування замовника, 
складаючи при цьому чек-лист, за 
допомогою якого потім знаходить 
спеціаліста, який надасть потрібну 
юридичну послугу та відповідати-
ме, встановленому користувачем, 
бюджету.

Стартап побачив світ у 2019 році 

і вже у 2020 отримав більше 100 
запитів від технологічних компаній 
та отримав грант $10 тыс, здобувши 
перемогу в конкурсі інноваційних 
ідей Lviv IT Arena. Окрім того, проєкт 
підтримав й Український фонд старт-
апів, а саме грантом на $50 тыс.

Компанія планує активно розви-
ватися на ринку Великобританії, а 
після того вже і в США. Проте, 
зважаючи на ситуацію з пандемією, 
співзасновники намагаються стра-
тегічно ставитися до розвитку про-
єкту та враховують цей фактор у 
продукті.

Restream ‒ сервіс, заснований 
двома вінничанами ‒ Олександром 
Худом та Андрієм Суржинським в 
січні 2015 року. Через всесвітню 
пандемію Covid-19 попит на вико-
ристання онлайн-трансляцій у різ-
них галузях почав стрімко зростати. 
За даними компанії, кількість корис-
тувачів Restream в 2020 році сягнула 
2 млн, які проводили близько 8 млн 
трансляцій щомісяця.

Сьогодні Restream надає можли-
вість користувачеві, про що і гово-
рить назва, ретранслювати потоко-
ве відео на 30-ти стрімінгових плат-
формах, таких як Twitch, YouTube, 
Periscope, Facebook та інших. Ще 
сервіс надає можливість використо-
вувати чат, який відображає пові-
домлення з усіх платформ, на які 
транслюється відео, та отримувати 
аналітику з цих ресурсів, що значно 
покращує взаємодію з аудиторією.

В 2018 році стартап залучив $4,5 
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Відпочинок в Мексиці і на Карибах

Туди, де співає душа!

Авіаквитки та відпочинок:
Київ, Варшава, Кишинів, та ін. міста

[Donbas Frontliner] 
початок на стор.1

тенційну можливість загострення 
збройного конфлікту з подальшим 
масштабуванням і підтягуванням до-
даткових військ.

Світ застерігав РФ, попереджав, 
слав ноти. Розпочалася масштабна 
дипломатично-політична гра. Гра з 
висилкою дипломатів. Гра з викрит-
тям терористично-ГРУшних опера-
цій РФ (підрив військових складів у 
Чехії). Усе, аби показати Путіну ‒ ми 
бачимо!

Україна теж не мовчала. Дуже гар-
но відпрацювало МЗС. Рада та пре-
зидент терміново прийняли закон 
щодо мобілізації резервістів. ЗСУ че-
кали напоготові. 

Російські навчання пройшли. Мі-
ністр оборони Шойгу заявив про 
відведення військ з Південного та 
Західного військових округів феде-
рації, розташованих поблизу укра-
їнського кордону. Чи це так? Звісно, 
що ні.

Техніка лишається. Склади з бк та 
ГСМ залишаються. Артилерія зали-
шається. Навіть у офіційних планах 
російської армії на найближчий час 

‒ розбудова близько 25 БТГ (ба-
тальйонно-тактичних груп) вздовж 
українського кордону. А ще Росія 
тримає навколо України цілу мережу 
з крилатих ракет малої та середньої 
дальності, здатних у лічені хвилини 

знищити протиповітряну оборону 
України та перетворити наступ на 
фактично «зачистку» з повним пану-
ванням у повітрі авіації РФ.

Що буде далі? Сценаріїв багато. 
Експертних думок теж. Одні вважа-
ють, що Путін просто грає м’язами і 
використовує «стратегію божевіль-
ного» для залякування та досягнен-
ня своїх цілей без масштабного 
вторгнення та застосування армії. 
Інші ж вважають, що наразі триває 
лише підготовка до швидкої атаки 
на Україну, і що цього разу Путін 
лише проробляв можливі сценарії 
і тестував реакцію міжнародної 
спільноти.

Ми не знаємо, що буде. Але фак-
ти залишаються фактами. РФ у ве-
личезному обсязі стягує сили та 
засоби наступального характеру до 
кордону з Україною. І сьогодні треба 
бути готовим до любих сценаріїв, 
навіть найгірших. Бути готовим у 
окопах, бути готовим у Києві, бути 
готовим за кордоном.

# # #
Donbas Frontliner ‒ незалежне ре-

портерське інтерактивне медіа про 
військовий конфлікт та гібридну 
війну РФ проти України. Репортери 
проєкту будуть постійно фізично 
присутні на лінії фронту.

Дуже потрібна ваша допомога 
внеском, контактами, порадами, по-
ширенням інформації про нас.

Деталі проєкту Donbas Frontliner 
та долучитися можна тут:

https://biggggidea.com/project/
donbas-frontliner/

Англомовна версія проєкту:
https://www.andriy-dubchak.

com.ua/ukraine-donbas-frontliner-
reporters-project/

# # #
Andriy Dubchak
photographer, journalist (based in 
Ukraine)

Tel.: +380-63-493-08-70;
e-mail: 
DubchakA@rferl.org
web-site: 
https://andriy-dubchak.com.ua/
Facebook: 
https://www.facebook.com/andriy.
dubchak
Instagram: 
https://www.instagram.com/andriy.
dubchak/

Український військовий спостерігає за активністю ворога в окопах під 
Маріуполем, 2020 рік.

База з військовою технікою поблизу містечка Каменськ-Шахтинський (18 км 
від «старого» корону з Україною). Супутниковий знімок на мапі Google Earth.

https://biggggidea.com/project/donbas-frontliner/
https://biggggidea.com/project/donbas-frontliner/
https://www.andriy-dubchak.com.ua/ukraine-donbas-frontliner-reporters-project/
https://www.andriy-dubchak.com.ua/ukraine-donbas-frontliner-reporters-project/
https://www.andriy-dubchak.com.ua/ukraine-donbas-frontliner-reporters-project/
https://andriy-dubchak.com.ua/
https://www.facebook.com/andriy.dubchak
https://www.facebook.com/andriy.dubchak
https://www.instagram.com/andriy.dubchak
https://www.instagram.com/andriy.dubchak
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Генсек НАТО 
відреагував на 
заяву РФ про 
відведення військ 
від України

Росія заявила 
про закриття 
Керченської 
протоки для 
військових та 
державних суден 
інших країн

COVID-19 в 
Україні

Інфляція стрімко 
зростає

В Україні 
чоловіки зможуть 
йти в декрет – 
прийнято закон

В Україні 
з’являться дві 
нові монети

Німеччина 
зажадала від 
Росії скасувати 
обмеження 
судноплавства у 
Чорному морі

Росія заявила, 
що за два роки 
видала понад 527 
тисяч паспортів 
жителям сходу 
України

15 квітня Нацбанк ввів у обіг дві 
пам’ятні монети номіналом 10 та 5 
гривень, присвячені килимарству 
Полтавщини.

Монети “Решетилівське кили-
марство” виготовлені зі срібла та 
нейзильберу. На аверсі на дзер-
кальному тлі зображене дерево 
життя – традиційний символ укра-
їнських тканих килимів, рушників і 
писанок. На монеті з нейзильберу в 
центрі знаходиться логотип моне-
тного двору Нацбанку. На реверсі 
монет розміщений дзеркальний 
абрис ткалі за роботою, праворуч 

– кольоровий фрагмент килима, по-
відомляє Музей грошей Національ-
ного банку України.

У місті Решетилівці на Полтавщині 
виготовляють килими з рослинами 
у вигляді ламаних гілок із квітами 
та листям. Традиції рослинного ки-
лимарства Решетилівки 2017 року 
внесли до Національного переліку 
елементів нематеріальної культурної 
спадщини України.

До створення монет долучилися: 
художниця Любов Андрощук, скульп-
тори Володимир Дем’яненко та 
Анатолій Дем’яненко, програмним 
моделюванням займався Віталій 
Андріянов.

Міністерство охорони здоров’я 
повідомило, що в Україну прибуло 
500 тис. доз вакцини CoronaVac 
виробництва компанії Sinovac Bio-
tech (Китай).

Про це йдеться в повідомленні 
пресслужби міністерства, переда-
ють Українські Новини.

“500 тис. доз вакцини CoronaVac 
прибуло в Україну... Не дивлячись на 
дефіцит вакцин у світі, ми робимо 
все можливе, щоб забезпечити гро-
мадян України вакцинами. Згідно з 
домовленостями і контрактами, що-
тижня плануємо отримувати нові 
надходження вакцин. Хочу нагада-
ти, що всі вакцини безпечні і ефек-
тивні. Це наш шанс врятувати своє 
здоров’я і повернутися до нор-
мального життя”, – сказав міністр 
охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначено, що перша партія вак-
цини CoronaVac прибула в Україну 
25 березня в розмірі 200 тиc. доз, 
прищеплювати цією вакциною по-
чали 13 квітня. Загалом Україною за-
контрактовано 1 915 тис. доз вакцини 
CoronaVac компанії Sinovac Biotech. 
Крім того, в Україні використовують 
вакцини виробників Pfizer і AstraZen-
eca (Covishield, SKBio).

Група компаній “Лекхім” є офіцій-
ним і ексклюзивним постачальни-
ком вакцини компанії Sinovac Bio-
tech в Україні. Вакцина прибула в 
аеропорт “Бориспіль”.

Як повідомляли Українськi Нови-
ни, 12 квітня в Україні завершився 
лабораторний контроль китайської 
вакцини CoronoVac виробництва 
фармацевтичної компанії Sinovac 
Biotech.

13 квітня в Україні почали при-
щеплювати вакциною проти коро-
навірусу CoronaVaс.

15 квітня Націона льний банк 
України збільшив облікову ставку до 
7,5%. До цього вона становила 6,5%.

Цей крок спрямований на пос-
тупове сповільнення інфляції в 2-му 
півріччі 2021 року та повернення її 
до 5% уже в 1-му півріччі 2022-го, 
повідомили в НБУ.

Стрімке зростання інфляції було 
пов’язане зі зростанням світових 
цін на продовольство та енергоносії. 
Пожвавлення глобальної економіки 
та погані врожаї підштовхували ціни 
вгору. Інфляційний тиск посилю-
вався через зростання споживчого 
попиту шляхом підвищення зарплат.

Нові хвилі пандемії та штами ко-
ронавірусу змусили країни знову 
повертатися до посилення каран-
тинних обмежень. Це заважає від-
новленню ділової активності. Низь-
кий темп вакцинації в Україні ство-
рює додатковий ризик для майбутніх 
економічних втрат.

Облікова ставка 7,5% протрима-
ється до кінця року, прогнозують у 
Національному банку.

Верховна Рада прийняла у дру-
гому читанні законопроєкт №3695 
щодо забезпечення рівних можли-
востей матері і батька по догляду за 
дитиною, тобто декретну відпустку 
для чоловіків.

Автори законопроєкту вказува-
ли на проблему в чинному законо-
давстві. Так, статтею 18 закону “Про 
відпустку” і статтею 179 Трудового 
кодексу передбачено декрет для 
батьків. Але це право “перебиває” ч. 
4 ст. 20 закону “Про відпустку”, яка 
вимагає надання довідки з місця ро-
боти матері дитини, що вона вийшла 
на роботу.

“Отже, закріпився дискримінацій-
ний підхід, згідно з яким право батька 
на відпустку по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку 
розуміється як похідне від права 
матері на таку відпустку, тобто 
тільки мати може делегувати право 
на відпустку батькові”, – йдеться в 
пояснювальній записці.

Що значить новий закон: При на-
родженні дитини одному з батьків 
(зокрема батькові) передбачається 
одноразова оплачувана відпустка 
тривалістю до 14 календарних днів 
без урахування святкових і вихідних.

Така відпустка надається одному 
з перелічених осіб: чоловікові, дру-
жина якого народила дитину; бать-
кові дитини в разі, якщо він не пе-
ребуває у зареєстрованому шлюбі 
з матір’ю дитини, але які спільно 
проживають, пов’язані спільним по-
бутом, мають взаємні права та 
обов’язки; бабусі або дідові, або 
іншому повнолітньому родичеві ди-
тини, який фактично доглядає за 
дитиною, якщо мати (батько) дитини 
є одинокою матір’ю (батьком).

Берлін обурило рішення Москви 
н а  п і в  р о к у  з а к р и т и  п р о х і д  у 
трьох районах Чорного моря для 
іноземних кораблів, де нібито бу-
дуть проходити військові навчання 
російського флоту.

За словами посла України у Ні-
меччині Андрія Мельника, уряд Ні-
меччини засудив “безпрецедентні” 
протиправні кроки Росії, спрямо-

За два роки Росія видала за 
спрощеною системою понад 527 
тисяч паспортів жителям сходу 
України, повідомило Міністерство 
внутрішніх справ Росії агентству 
ТАСС.

У відомстві заявили, що відхилили 
майже дві тисячі заяв. Близько 40 
відсотків з них відхилили через на-
явні в громадян обмеження на в’їзд 
до Росії. Третину відмов отримали 
люди з непогашеною судимістю.

Путін у травні 2019 року підписав 
указ, який дозволив у спрощеному 
порядку видавати російські паспор-
ти жителям контрольованої росій-
ськими гібридними силами частини 
Донбасу. МЗС України висловило 
протест у зв’язку з цим рішенням 

НОВИНИ УКРАЇНИ

У НАТО стурбовані такою моделлю 
поведінки Кремля. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 
заявив, що Північноатлантичний 
альянс підтримує відведення росій-
ських військ від кордону з Україною 
і вважає, що це призведе до деес-
калації ситуації.

“Ми спостерігали за зниженням 
напруги. І, звичайно, ми вітаємо це. 
У той же час ми продовжимо уважно 
стежити за розвитком ситуації”, – 
сказав Столтенберг.

У НАТО чекають від Росії припи-
нення нарощування своєї військо-
вої присутності навколо України і 
сподіваються, що Кремль проявить 
доброзичливість і участь у політич-
ному врегулюванні конфлікту на 
Донбасі, оскільки його вирішити 
можна тільки так.

Росія заявила про закриття з на-
ступного тижня і до жовтня час-
тини акваторії Чорного моря у на-
прямку Керченської протоки для 
військових кораблів та державних 
суден інших країн під приводом 
військових навчань. Про це заявили 
у Міністерстві закордонних справ 
України.

«Такі дії Російської Федерації є 
черговою спробою в порушення 
норм і принципів міжнародного пра-
ва узурпувати суверенні права 
України як прибережної держави, 
оскільки саме Україна наділена пра-
вами регулювати судноплавство в 
цих акваторіях Чорного моря. Також 
цей крок є грубим порушенням пра-
ва на свободу судноплавства, га-
рантованого Конвенцією ООН з 
морського права. Відповідно до Кон-
венції, Російська Федерація не по-
винна перешкоджати або заважати 
транзитному проходу через міжна-

родну протоку до портів в Азовсько-
му морі», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що на тлі 
нарощування військової присутнос-
ті біля кордонів України на суходолі, 
Росія почала ескалацію у морі.

«Вона перекидає військові кораб-
лі з Каспійського моря і посилює 
свій військовий потенціал в Азово-
Чорноморському регіоні, а також, 
попри відсутність правових підстав, 
вирішила закрити цю акваторію для 
військових кораблів інших держав, 
зокрема України», – йдеться у заяві.

На думку МЗС, дії Росії свідчать 
про відсутність намірів відмовитися 
від продовження агресії проти 
України, зокрема, з використанням 
військових та гібридних методів.

«Міністерство закордонних справ 
України висловлює рішучий протест 
у зв’язку із цими діями Російської 
Федерації та вимагає негайно ска-
сувати рішення про незаконне за-
криття окремих акваторій Чорного 
моря. 

Росія останніми тижнями активно 
нарощує військову присутність біля 
українських кордонів і в анексова-
ному Криму. За даними розслідува-
чів, вже стягнула 80 тисяч військо-
вих до східного кордону з Україною 
та у Криму. Також розслідувачам 
вдалося зафіксувати великий табір 
російських військових у Воронезь-
кій області, за 250 кілометрів від 
кордону з Україною.

вані на обмеження свободи судно-
плавства у Чорному морі в напрямку 
Керченської протоки.

Офіційний Берлін закликали вжи-
ти всіх можливих заходів задля не-
гайного скасування Москвою цього 
свавільного рішення. 

Тижнем раніше заступник мініст-
ра МЗС РФ Сергій Рябков заявив, 
що коли Росія перекрила Керчен-
ську протоку для проходу військо-
вих кораблів інших держав, у тому 
числі й України, то діяла згідно з 
міжнародними домовленостями. 
Однак при цьому він “заспокоїв” 
Київ, що заборони торгового судно-
плавства на Азові не буде.

Також повідомлялося, що Росія 
продовжує нагнітати ситуацію у при-
морських регіонах України. Вона 
стягувала в Чорне море військові ко-
раблі й авіацію, обмежила польоти 
над частиною Криму і Чорного моря.

Незважаючи на те, що в РФ за-
явили про відвід військ від кордону 
з Україною, країна перекинула 15 
кораблів Каспійської флотилії в 
Азово-Чорноморський регіон.

і вимагало, щоб такі документи не 
визнавалися іноземними держава-
ми. Частина країн ЄС оголосила, що 
підтримує Україну, і ці документи не 
визнаватиме.
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Мирослав(М.): Ви вже відвідува-
ли Американський континент, побу-
вали в Канаді, Південній Америці. 
Можете розповісти трішки детально 
і чи не плануєте завітати до нас?

Руслан (Р.): У 2009 році на за-
прошення оттавського оргкомітету, 
а також під патронатом посольства 
України в Канаді, спільно з Конґре-
сом українців Канади та іншими 
місцевими громадськими організа-
ціями мені вдалось здійснити 12 
доброчинних фотовиставок з лекці-
ями по всій Канаді, долучившись до 
зібрання коштів на встановлення 
пам’ятника в Оттаві та інформуван-
ня діаспори про цю потрібну справу. 
На той момент я мав у диспозиції 
300 відвіданих пам’ятників з Украї-
ни та 10 країн Євразії.

А в 2014 році за підтримки Світо-
вого Конґресу українців упродовж 
2 місяців тривала «Монументальна 
Шевченкіана» у Південній Америці, 
у найбільших діаспорних містах  Ар-
гентини, Парагваю та Бразилії. На 
цей континент нечасто прибувають 
українські діячі культури, тому міс-
цева діаспора дуже спрагла до 
подібних мистецьких проєктів. При-
ємно, що ця робота сприятливо 
відбилась на молоді, котра попро-
сила у своїх осередках розпочати 
інтенсивний курс вивчення укра-
їнської мови та виявила бажання 
ще більше поглибити знання про 
Україну і Кобзаря. За ці 5 років фо-
тодоробок подвоївся і складав вже 
понад 600 зафіксованих монумен-
тальних маркерів з більш як 20 країн, 
що знаходяться на 4 континентах 
світу.

У цей період я мав відвідати і 
США. Окрім проведення численних 
заходів з діаспорою, планувалось за 
допомогою УККА організувати фо-
товиставку зі 100 найкращих па-
м’ятників Кобзарю для дипломатів 
зі всього світу у штаб-квартирі ООН. 
Дуже наполегливо мене кликали 
і до Чикаго, але, на жаль, ще й досі 
не судилося завітати. Все відкладав 
на потім, і весь свій вільний час ске-
ровував, передусім, на підтримку 
наших військових, а в 2015 році 
очолив на рідній Волині великий 
напрямок волонтерської діяльності, 
заснувавши з однодумцями гро-
мадський рух під назвою «Меценати 
для солдата», який очолюю і надалі. 

Після закінчення пандемії планую 
повернутись до цього питання зно-
ву, щоби, принаймні, відвідати гро-
мади, котрим неодноразово обіцяв 
провести мистецький проєкт, а 
також, завітати до численних орга-
нізацій та інституцій, що носять ім’я 
Тараса Шевченка (в одному лише 
Українському Народному Союзі є 
більше 50 відділів під патронатом 
Кобзаря). Але найголовніша мета 
приїзду – щоби зібрати усі наявні 
шевченківські монументальні твори 
в США, аби поступово вже компо-
нувати ілюстровану книгу-довідник, 
до котрої увійде близько 2000 
Кобзаревих пам’ятників зі всього 
світу, які особисто зафіксую на ка-
меру. На даний момент мій сфото-
графований доробок складає по-
над 1,700 шевченківських монумен-
тальних об’єктів з 35 країн світу на 5 
континентах планети.

Тому я відкритий до співпраці та 
пропозицій, а при потребі можу за-
планувати свій вояж і до Каліфорнії. 
Бажаючі можуть написати на елек-
тронну скриньку: kоbzarуk@ukr.net, 
аби узгодити проведення лекцій та 
фотовиставок і у себе. Також заохо-
чую долучитись до відкритої групи 
на фейсбук «Шевченкіана Руслана 
Теліпського», де я часто виставляю 
різноманітні дописи та цікаві факти 
про Кобзаря.

Мирослав (М.): Розкажіть про па-
м’ятники Шевченка в США?

Руслан (Р.): Серед 50 країн світу, 
де встановлені монументальні мар-

ШЕВЧЕНКІАНА 
РУСЛАНА ТЕЛІПСЬКОГО

кери Шевченку (монументи, погруд-
д я, пам’ятні знак и, барельєфи, 
скульптурні портрети, меморіальні 
чи анотаційні дошки тощо) США 
займають гідне місце і входять у 

десятку за кількістю. У публічному 
просторі можна побачити Кобзаря 
у 12 містах та селищах Сполучених 
Штатів. А найзначиміші знаходяться 
у Вашингтоні, Клівленді, Бостоні, 

Елмірі-Гайтс, Кергонсоні (у примі-
щенні Союзівки), Монро, Сиракузах 
та Трої. Ще кілька унікальних скульп-
турних портретів, різця всесвітньо-
відомого митця Олександра Архи-
пенка є у приміщеннях Нью-Йорку, 
Детройту, Гантеру та Стемфорду.  

Перші спроби спорудити в країні 
Вашингтона пам’ятник Світочу укра-
їнської нації датуються ще 19-тим 
століттям! Саме у цей період 
українські емігранти масово почали 
прибувати з Галичини та Буковини, 
що були на той час під Австро-
Угорщиною. Вони об’єднувались у 
товариства і мріяли гідно пошану-
вати Шевченка. В Мілвілі (Нью-
Джерзі) земляки встановили храм 
та побудували Народний Дім, на-
звали в містечку центральну вулицю 
іменем Кобзаря та прикладали усі 
зусилля, щоби тут постав і па-
м’ятник. Проте, на жаль,  не вдалось 
назбирати потрібну суму та знайти 
митця, що взявся б за реалізацію 
задуму. З аналогічними проблема-
ми зіштовхнулось і одне з най-
перших американських товариств 
імені Т.Г.Шевченка з міста Оліфант 
(Пенсільванія) – їм навіть не вдалось  
назвати вулицю на честь «найбіль-
шого сина України-Руси» через 
постійні протести москвофілів. 
Вони в той час активно нав’язували 
в Америці тодішні наративи  росій-
ського імперського самодержавства, 
що ніякої вільної України не існує, а 
наша нація є невід’ємною чистиною 
«єдіной і нєдєлімой тюрми народів», 
де діяла офіційна заборона будь-
якого публічного вшанування па-
м’яті Шевченка.

Перший пам’ятник в Америці  у ви-
гляді погруддя постав лише у 1940 
році у Клівленді. До цієї події гро-
мада йшла довгих 12 років, а скульп-
туру створив Олександр Архипен-
ко. І розташований на території 
центрального парку – де розташо-
ваний меморіальний комплекс куль-
турних горóдів, що розбудували мі-
гранти міста і присвячували своїм 
країнам, звідки і прибули до США 
у пошуку кращої долі. Українці теж 
створили свій унікальний культур-
ний горóд, який гідно популяризує 
українську національну спадщину 
серед іноземців. А сам пам’ятник 
споруджений на горбку, на березі 
місцевої річки Довн і символізує 
могилу Кобзаря над Дніпром. Щодо 
останнього монументального мар-
керу Шевченка в США – то він да-
тований 2005-м роком. Українська 
діаспора встановила цей пам’ятник 
у місті Сиракузи (штат Нью-Йорк)! 
Тут навпроти храму УГКЦ Св. Івана 
Хрестителя повстав молодий Тарас 
у повний зріст, що тримає у ру-
ках свій Кобзар, а ноги зв’язані 
ланцюгом і перебувають у кайданах 

– як символ його нескореності під 
час російського поневолення нашо-
го багатостраждального народу! 
Автором цього чудового меморіалу 
став американських скульптор з 
Нью-Йорку Бенедікт Декстер.

Ну і як не згадати про найзна-
чиміший Шевченківський меморіал 
у світі, що розміщений у самому 
серці США – у її столиці і був від-
критий у 1964 році! Шевченко тоді 
об’єднав усю українську громаду 
та допоміг заявити на весь світ про 
поневолену совєтами нашу націю 
та боротьбу за Незалежність Укра-
їни! Лише до почесного комітету 
увійшло 50 найвпливовіших україно-
американських організацій, установ 
та велика кількість провідних діячів 
культури й науки – вихідців з нашої 
діаспори. Окрім того, доєдналось до 
проєкту численні американці: біль-
ше 100 осіб найвищого політичного 
істеблішменту США, починаючи від 
президентів, сенаторів,  конґресме-
нів та закінчуючи багатьма губерна-
торами штатів і мерів міст!

Комітет оголосив конкурс, у яко-
му перемогла команда канадських 

стoр.9

Діти Небесного  Легіону (ДНЛ) ‒ Копенгаген

Поштівка с.Давидів, Львівщина Поштівка  у Парижі на фоні того ж 
пам’ятника

Діти Небесного Легіону (ДНЛ) ‒ Луцьк

На полігоні з АТОвцями

(продовження інтерв’ю, 
початок в попередньому 
номері)
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Наша газета продовжує цикл 
інтерв’ю про цікавих людей, в да-
ному випадку, про українок, які в 
Америці знайшли своє покликан-
ня, утвердились морально і мате-
ріально, заснували свою улюбле-
ну справу, і можна сказати, реалі-
зували певну соціальну функцію. 
В попередніх номерах ми розка-
зували вам про успіхи музичної 
школи Аліни Ільчук, про перший 
український дитячий садок Альо-
ни Цимбалюк, а тепер наш корес-
пондент Мирослав Грех взяв ін-
терв’ю в Ольги Тимощук і Тетяни 
Таганської, які є співзасновниками 
художньої студії в м. Newark, CA.

М. (Мирослав): Давайте спочат-
ку поговоримо про вас. Де живете? 
Коли приїхали в Америку? Чим за-
ймалися до приїзду?

О. (Ольга): Я приїхала в США в 
2013 році, спочатку ми жили в Теха-
сі, а в 2014 переїхали в Каліфорнію, 
зараз я живу в м. Лівермор. Я наро-
дилася і виросла в Києві, а після за-
міжжя переїхала в передмістя Киє-
ва. Після народження дітей я захо-
пилася рукоділлям, особливо шит-
тям. Ці знання мені стали у нагоді, 
коли в 2012 році Православна церк-
ва в м.Боярка відкрила Недільну 
школу, де я викладала рукоділля, 
допомагала організовувати теат-
ральні постановки, робити декора-
ції і костюми для виступів, так що 
моя кар’єра роботи з дітьми поча-
лася ще в Україні. По приїзді в США 
мені не вистачало знань англійської 
мови і я пішла навчатися в коледж. 
В коледжі я закохалась в мистецтво, 
тому стала інтенсивно навчатися 
малюнку, живопису і кераміці. Мій 
український диплом магістра з ме-
неджменту зараз мені допомагає 
в моїй бізнес діяльності. Ми з Те-
тяною в нашій спільній діяльності 
доповнюємо одна одну, балансуємо, 
хоча у кожної є свій улюблений на-
прямок, в якому ми почуваємо себе 
професіоналами, при цьому одна 
одній допомагаємо.

Т. (Тетяна): Я родом з Кривого 
Рогу, зараз живу у м.Фрімонт. Я по-
чала свій шлях як художник, ще 
в Україні, навчалась в студії Свя-
тослава Брахнова. Сюди приїхала в 
2010 році, і тут продовжую займати-
ся художньою діяльністю, приймаю 
участь у виставках і конкурсах. По-
чала навчати дітей малюванню 
п’ять років тому у власній вітальні, 
куди до мене приходили діти моїх 
друзів, сусіди і знайомі. Моя діяль-
ність поступово розширилася і я 
орендувала приміщення в місцевій 
галереї Fremont Art Association. Але 
з часом і цього стало замало і я 
вирішила розпочати свою власну 
справу.

М.: І тоді у Вас з’явилася ідея ство-
рити художню студію. Так?

ХУДОЖНЯ СТУДІЯ ДВОХ УКРАЇНОК

Т.: Ідея у мене з’явилася раніше, 
але ціленаправлено нею ми почали 
займатися вже разом з Ольгою. Ме-
ні одній було страшнувато це почи-
нати. Ольга дала поштовх і сміли-
вість взятись за цю справу.  В 2018 
році ми створили свою художню 
студію, Ольга взяла більше на себе 
менеджерський напрямок, а я ху-
дожній.

М.: Зараз у вас окреме примі-
щення?

Т.: Так, зараз у нас власне примі-
щення, декілька кімнат. Зараз ми мо-
жемо вести чотири класи одночасно.

М.: Коли ви починали свою справу 
чи були у вас якісь спонсори? Чи 
допомагає вам зараз уряд, штат, 
може діаспора?

О.:  Ми організовували роботу за 
власні кошти. Під час пандемії ми 
отримали допомогу, яку давали ма-
лим бізнесам і в той нестабільний 
час це нас дуже підтримало. Майже 
з самого початку карантину ми пе-
ревели наші класи в онлайн, але 
вже влітку 2020 працювали в студії 

і вели літні табори. Наприкінці 2020 
ми отримали грант в підтримку 
художньої діяльності від Alameda 
county. Ми дуже вдячні за підтримку, 
за відчуття, що ти не один.

М.: Радий, що ви успішно пере-
жили цей час, і що у вас зараз все 
наладилось. Розкажіть, будь ласка, 
детальніше про роботу вашої студії.

Т.: Зараз у нас є біля 25 класів, які 
ведуть 4 вчителі по різних напрям-
ках, у нас навчається близько 80 уч-
нів різного віку. За навчання ми бере-
мо плату 100-120 доларів за місяць.

М.: Я виходив на ваш сайт, зна-
йомився з роботою. Знаю що у вас 
є анімація, ліпка, малюнки, живопис 
та майстер класи. А скажіть ‒ у вас є 
літні табори для дітей в студії?

О.: Так, цього року, крім наших 
звичайних творчих таборів, ми має-
мо анімацію, академічний малюнок 
і ліплення. Малюнок і анімація дуже 
популярні серед підлітків.    

М.: Я читав, що у вас є табори 
онлайн. Як там ви працюєте?

О.: Ні, цього року у нас немає та-
борів онлайн, це ми робили мину-
лого року. Взагалі, онлайн класів у 
нас небагато, більшість хоче вчити-
ся в студії, що дає можливість без-
посереднього живого спілкування, 

більш ефективного навчання. Але в 
нас є люди з інших штатів, навіть з 
інших країн, які можуть підключати-
ся до онлайн класу і бути на наших 
заняттях.

М.: Як часто ви проводите ви-
ставки?

Т.: У нас є декілька напрямків шоу-
виставок. Раз на рік ми проводимо 
виставку робіт всіх учнів студії. Це 
гарна нагода подивитися, чого сту-
дія досягла за рік, наш творчий 
доробок.  Діти дуже радіють цьому, 
виставка дає можливість показати 
свої роботи рідним і друзям, це 
надихає їх і дає поштовх рухатись 
далі. Також у нас є виставки кура-
торські, тематичні. Наприклад, зараз 
ми оголосили тему Connected ‒ про 
ізоляцію, зв’язок та спілкування між 
людьми під час пандемії. Це шоу 
буде проводитися онлайн і в студії з 
15 травня по 14 червня. Участь в цій 
виставці безплатна для художників. 
У нас є амбіційна мета ‒ сформува-
ти творчу спільноту навколо нас, 
надати можливість місцевим худож-
никам показати свої роботи. В та-
ких виставках приймають участь і 
відомі професійні художники, і зов-
сім молоді, і навіть діти. Це дуже 
цікаво, як різні люди розкривають 
тему, цікаво побачити їх емоції та 
трактовку теми. У вересні, зазвичай, 
ми робимо виставку робіт наших 
вчителів. Це гарна можливість пока-
зати, що ми вміємо, над якими 
проектами працюємо, також, це і 
реклама для студії. І це нас теж і на-
дихає, і стимулює. Ще один напря-
мок ‒ це виставки-продажі місце-
вих художників і майстринь. Ми ін-
тегровані в місцеву художню спіль-
ноту, знаємо багато художників і 
запрошуємо їх виставлятися два-
три рази на рік. Приймаємо участь 
в подіях Newark Open Studio та East 
Bay Open Studio. 

М.: Чи є у вас зв’язки з художни-
ками в Україні?

Т.: Так. Я обожнюю харківську сту-
дію “Aza Nizi Maza”. Я навіть їздила 
до них знайомитись, мені подоба-
ється їхній підхід, вони вчать дітей 
мислити як художники, це мені дуже 
імпонує і я хотіла перейняти у них 
цей досвід. В нас багато друзів ‒
українських художників. Ми слідкує-
мо за процесами в цьому середо-
вищі, зараз я спостерігаю за гру-
пою «СільСоль», яка показує зріз су-
часного українського мистецтва. 
Ми намагаємось не відставати від 
сучасних світових тенденцій. 

Також, ми співпрацюємо з україн-
ськими художниками, які живуть тут, 
в Каліфорніі: Юлія Косівчук, Софія 
Огородник. Юлія веде активну бла-
годійну діяльність і допомагає дітям 
в Україні. Софія має свою художню 
студію. 

О.: Всі наші чотири вчителі мають 
свій напрямок, і кожен слідкує за 
світовими новинками, тенденціями, 
подіями. Наприклад, Альона викла-
дач з анімації, продовжує розвива-

Мирослав Грех

Orest Balytsky D.M.D.

(707) 763�2170

Diplomate, American Board of Endodontics

www.petalumaendo.com
orbendo17@msn.com
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[Огляд успішних IT-проектів] 
початок на стор.2

[Художня студія двох українок] 
початок на стор.6

млн інвестицій від закордонних 
фондів, таких як Silverton Partners, 
Liquid2 та Anorak Ventures. А в 2020 
році проєкт підтримали Sapphire 
Ventures та Insight Partners на сумму 
в більш ніж 10 разів більшу ‒ $50 млн. 

Засновники компанії прагнуть 
динамічно розвиватись свій сервіс, 
тому планують подвоїти кількість 
спеціалістів своєї команди вже до 
кінця 2021 року. Головними цілями 
є збільшення кількості користувачів 
та розвинення Restream до 
такого сервісу, який дозволить 
користувачам без спеціальних 
технічних компетенцій створювати 
якісний лайв-контент.

У статті ми познайомилися лише 
з 5-ма амбіційними та сильними 
технологічними українськими 
проєктами, які вже на сьогодні 
отримали зовнішню підтримку та 
активно розвивають свої продукти. 
А таких проєктів ‒ безліч, що 
знову переконує нас у неабиякій 
талановитості українських 
спеціалістів.

тися, вдосконалювати свої знання і 
класи, слідкує за новаціями; Марія 
веде класичний малюнок, працює 
олівцями, вугіллям, пастеллю, теж 
працює над своїм ростом; Тетяна 
працює в живописі, здебільшого 
масляними фарбами і акрилом. Моя 
сильна сторона ‒ це кераміка і я 
більше слідкую за роботами міс-
цевих художників-керамістів. Треба 
сказати, що українська кераміка від-
стає від американської і найбільш 
цікаві роботи тут знаходяться. Так, 
що ми постійно знаходимось в по-
шуку, в розвитку.

М.: Я тут відмітив, що у вас про-
водиться гральна діяльність Що це? 
Це діти граються під час навчання, 
так?

О.:  І так, і ні.  Це не погратися бук-
вально з ляльками чи іграшками, а 
це такий проект, який ми зробили в 
2020 році, коли діти після кількох 
годин малювання, можуть пограти-
ся з фарбами, релаксувати, попус-
тувати, спробувати зробити щось 
нове, поекспериментувати. І вони це 
дуже люблять і задоволені.

M.: У вас є класи анімації, роз-
кажіть про них.

Т.: Цей клас веде Олена Кіселева, 
яка навчає дітей різним способам 
створення анімації, Діти навчаються 
техніці stop motion ‒ це коли робиться 
багато кадрів і вони з’єднуються в 
один мультфільм, і другий ‒ digital 
animation ‒ коли діти малюють на 
планшетах в спеціальних додатках. 
Діти обожнюють ці класи, яка 
дитина не мріє зробити свій власний 
мультфільм? До речі, мультфільми, 
зроблені дітьми в студії, можна 
подивитися на нашому facebook.

М.: У вас ще є такий напрямок ро-
боти, як малювання писанок. Що ви 
можете сказати про це? 

О.: Тут ми співпрацювали з худож-
ницею Софією Огородник. Софія 
має великий досвід писанкарства, 
вона знайомить місцеву публіку, не 
лише українців, з технікою створення 
писанки. Софія проводила майстер 
класи в нашій студії ‒ віск, яскраві 
фарби, запалені свічки ‒ це було схо-
же на магію або таїнство.    

М.: У вас все є: живопис, скульп-
тура, кераміка, анімація, писанкарст-
во, залишилось ще зайнятись ви-

are killed.  The West teases Putin with 
contemptuous statements, makes 
him cringe, and he sneezes it out by 
blackmailing the West with Ukraine.  
These signaling and international 
power games completely overshadow 
the fact that a 40 million European 
nation has to live and build its 
democratic society with the constant 
fear of being invaded by Putin’s Russia 
every single day.  Ukraine, who has 
given up its nuclear weapons, in the 
promise of keeping its sovereignty, 
now finds itself in the situation where 
its mere existence is threated by 
Putin’s ambitions while the protection 
of the West is strong on rhetoric yet 
weak on action.

As this recent exercise of Putin’s 
military muscle has showed, the 
only way to shield the nascent 
Ukrainian democracy  and counter 
the imperialistic aspirations of Putin’s 
and curtain his blackmail ability, is 
to give Ukraine the prospects of 
entering NATO.  The time of rhetoric 
and finding excuses that Ukraine 
has to do reforms before it is let into 
NATO, has passed.  The Russian threat 
to a 40 million democratic nation is 
real and omnipresent, and it is the 
responsibility of the entire democratic 
free world not to let it succumb into the 
Russian occupation ‒ not in the 21st 
century and not in the heart of Europe.  
If history has taught us one thing, that it 
has propensity of repeating itself yet on 
a new level of spiral; therefore, it is time 
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шивкою і буде повний набір творчості.
О. і Т.: Хіба що так! (сміються…)
М.: Я читав про Fremont Art Asso-

ciation. Ваша студія входить до неї?
Т.: Ми входимо до неї як окремі 

художники. Це волонтерська органі-
зація, їй пона д 50 рок ів, вона 
об’єднує місцеву художню спільно-
ту. Ми там волонтерим, допомага-
ємо в галереї. 

О: В цьому році ми отримали ви-
знання від нашого округу – 2020 
Arts Leadership Award, який щороку 
відбирає художників, які роблять 
вклад в розвиток мистецтва. Мину-
лого року, коли почався карантин, 
ми робили безкоштовні класи он-
лайн для дітей і дорослих, щоб під-
тримати їх під час пандемії і ство-
рити творчий осередок. Заняття 
розтягувались на три, чотири годи-
ни, тому що люди прагнули спіл-
кування. В Zoom зустріч для дорос-
лих іноді приходило до 30 людей, а 
для дітей ми вели безкоштовний арт-
клас по вихідних днях. Це ми робили 
для всіх бажаючих, в тому числі це 
було корисно і для нас особисто. До 
нас приєднувались не тільки люди 
з Фрімонту, а з інших міст, штатів і, 
навіть, інших країн.

М.: У вас є такий вид діяльності, 
як  paint night по п’ятницях. Це що 
таке, це дорослі збираються вечо-
рами і малюють?

О.: Як ми знаємо арт має роз-
слабляючі, цілющі властивості. На 
цей клас до нас приходять дорослі, 
які вечорами хочуть не тільки роз-
слабитись і поспілкуватися з дру-
зями, але й спробувати щось нове, 
спробувати себе в живописі. 

М.: Чи є якісь проблеми, труднощі 
у роботі?

О.: Як таких проблем немає, якщо 
з’являються якісь виклики в робо-
ті, як і в кожному бізнесі, то ми нама-
гаємось їх оперативно вирішувати.

М.: Ну що ж, дівчата, дякую за 
інтерв’ю, за змістовну розповідь! Ви 
чудові! Дуже приємно провів свій 
час, багато дізнався від вас. Ви мо-
лодці! Бажаю вам подальших плід-
них успіхів у вашій діяльності, вер-
шин у вашій творчості, розвою і 
благополуччя!

А нашим читачам пропоную вий-
ти на сайт цієї художньої студії 
www.imaginook.us  або їхній face-
book, думаю, кожен знайде щось ці-
каве для себе.

for the world democratic powers to 
take in the lessons and ACT.  Ukraine in 
NATO is the only way out of this puzzle, 
and the time to do it now. The West 
should be setting up the redlines for 
Russia and not the other way around; 
to do anything otherwise is yet further 
encouragement of Putin’s imperialistic 
ambitions.

http://www.imaginook.us
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українських регіонів? Зводить ра-
хунки з Білим домом і намагається 
демонстрацією сили біля кордонів 
принизити американського прези-
дента, який погодився з визначен-
ням кремлівського правителя як 
«вбивці»? Або таким чином відпо-
відає на санкції, які український пре-
зидент запровадив проти лідера 
проросійської партії ОПЗЖ Віктора 
Медведчука? Останніми днями полі-
тики і спостерігачі висловили вже 
десятки версій, які покликані були 
пояснити наміри Кремля.

Але, насправді, ніякої правдопо-
дібної відповіді на це питання 
просто не існує. Як, між іншим, не 
існувало ніякої правдоподібної від-
повіді на складні питання більше 
ста років тому, перед початком Пер-
шої Світової війни, коли політики 
обмінювалися войовничими заява-
ми і накопичували війська на кор-
донах. Зіткнення могло б і не ста-
тися, якби все закінчилося тільки 
демонстрацією сили ‒ але зараз, 
після двох світових війн ХХ століт-
тя, ми можемо говорити про це хіба 
що умовно. І зараз ми прекрасно 
розуміємо, що концентрація військ 
на чужих межах ‒ це ще не війна, 
але вже психологічна атака.

Саме тому настільки інтенсивни-
ми були міжнародні зусилля щодо 
запобігання можливому конфлікту. 
Уже сам факт першої телефонної 
розмови президентів Сполучених 
Штатів і України ‒ Володимир Зе-
ленський очікував цього дзвінка 
кілька місяців поспіль, з моменту 
вступу Джозефа Байдена на посаду 
глави держави ‒ підкреслив всю 
серйозність ситуації, яка склалася 
на російсько-українському кордоні 
після концентрації там російських 

військ. Але насправді дзвінок Бай-
дена Зеленському був тільки «ви-
шенькою на торті» після кількох 
днів безпрецедентної дипломатич-
ної активності.

30 березня тема врегулювання на 
Донбасі була однією з головних на 
відеоконференції, яку провели пре-
зидент Франції Еммануель Макрон, 
федеральний канцлер Німеччини 
Ангела Меркель і президент Росії 
Володимир Путін ‒ з офіційних пові-
домлень про ці переговори можна 
було зробити висновок, що взаємо-
розуміння так і не вдалося досягти. 
А 31 березня ‒ 1 квітня міністр 
закордонних справ України Дмитро 
Кулеба спілкувався з державним 
секретарем США Ентоні Блінкеном, 
міністр оборони України Андрій Та-
ран ‒ з міністром оборони США 
Ллойдом Остіном, а глава українсь-
кого Генштабу генерал Руслан Хом-
чак ‒ з головою Об’єднаного коміте-
ту начальників штабів збройних сил 
США генералом Марком Міллі. У 
всіх трьох випадках американські 
співрозмовники українських чинов-
ників висловлювали тверду під-
тримку Україні і обіцяли допомогти 
зміцненню її обороноздатності у 
захисті від російської агресії.

Але що є найцікавішим ‒ того ж 
дня, коли відбулася бесіда голови 
Об’єднаного комітету начальників 
штабів з начальником українського 
Генштабу, генерал Марк Міллі роз-
мовляв із начальником Генерально-
го штабу збройних сил Росії гене-
ралом Валерієм Герасимовим. В 
офіційному повідомленні Україна, 
зрозуміло, не згадується, але можна 
легко припустити, про що йшла мова.

І вже після цього обміну думками 
генералів президент США Джозеф 
Байден подзвонив російському пре-
зиденту Володимиру Путіну. Цей 
дзвінок теж можна вважати жестом 
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“�I�wholeheartedly�recommend�Oksana.�She�helped�me�to�close�the�deal�on�my�first�home�
in San Francisco. San Francisco real estate market is complex and inelastic. Oksana is very 
proficient,�prompt�and�has�all�required�skills�to�be�successful.�She�guided�me�through�the�
process,�was�accommodative�of�the�situation�and�provided�me�all�the�necessary�guidelines�
to�get�the�deal�right.“ 

— Alexei B.

Oksana Melnyk
Realtor®

925.378.9777
oksana.melnyk@compass.com
DRE 01955526

“�Oksana�was�a�pleasure�to�work�with�on�my�first�house�purchase,�ensuring�a�worry-free�and�
amiable�process�for�all�the�parties�involved.�Resourceful�and�detail-oriented,�she�was�quick�to�
respond�to�any�inquiries�and�provide�all�the�updates�necessary.�Oksana�wasn’t�shy�to�negotiate�
better�terms�for�me�as�a�buyer,�which�is�extremely�rare�to�come�across�in�today’s�competitive�
market.�Her�knowledge�and�confidence�in�closing�the�deal�got�us�through�the�escrow�with�no�
glitch.�In�a�heartbeat,�I�would�recommend�her�to�anyone�looking�for�realtor�services 

— Kat G.

підтримки України ‒ тим більше, що 
незабаром після розмови прези-
дентів були запроваджені нові аме-
риканські санкції проти Росії. З ін-
шого боку, Москва та Вашингтон 
почали підготовку до можливого 
російсько-американського саміту. 
Цікаво, що в Росії від підготовки 
цієї зустрічі Байдена і Путіна не 
відмовилися навіть на тлі введення 
нових американських санкцій ‒ що, 
звичайно ж, свідчить про особливий 
інтерес російського президента до 
саміту. І спостерігачі вже говорять 
про те, що, можливо, завдяки Бай-
дену Україна отримала черговий «пе-
репочинок». І що Кремль тепер не 
буде форсувати агресивні дії, щоб не 
зірвати зустріч Путіна і Байдена.

Але чи відмовиться він від цих дій? 
Скажу впевнено ‒ ні. Не випадково 
у відповідь на пропозицію українсь-
кого президента Володимира Зе-
ленського Володимиру Путіну зу-
стрітися на Донбасі і поговорити 
про мир, Путін порадив українсь-
кому колезі розмовляти про кон-
флікт із ... керівниками так званих 
«народних республік». А після цієї 
заяви Володимира Путіна заступ-
ник глави адміністрації президента 
Росії Дмитро Козак запропонував 
радникам глав держав ‒ членів «нор-
мандського формату» зустрітися 
на Донбасі для обговорення питань 
перемир’я у присутності представ-
ників «народних республік». Цю про-
позицію відразу ж було відкинуто 
офісом президента України, бо ж 
вона фактично «розмиває» формат 
переговорів радників керівників 
країн «нормандської четвірки». Та й 
сам «нормандський формат» перед-
бачає присутність представників чо-
тирьох країн ‒ Франції, Німеччини, 
України та Росії. І все. Але, як бачимо, 
для Кремля ідея легітимізації учас-
ті представників «народних респуб-

лік» у переговорному процесі є 
важливою політичною ідеєю. І це 
при тому, що в самих Мінських 
угодах, про прихильність яким не-
одноразово заявляли у Москві, нія-
ких «народних республік» взагалі 
не згадується. А згадуються окре-
мі райони Донецької і Луганської 
областей. 

На ідеї участі своїх маріонеток у 
переговорах по Донбасу і на прямих 
переговорах представників укра-
їнського керівництва з «ДНР» і «ЛНР» 
Москва послідовно наполягає ще з 
2014 року. І зрозуміло ж чому ‒ тоді 
вона з учасника конфлікту негайно 
перетворюється на «посередника» і 
може наполягати на знятті західних 
санкцій.

І тиск на Україну, в тому числі і за 
допомогою військ, які Путін пере-
міщує до її кордонів, триватиме і 
для того, щоб змусити нашу краї-
ну сісти за стіл переговорів з ма-
ріонетками. І від того, що цього не 
буде відбуватися, тиск буде не змен-
шуватися, а збільшуватися.

Це і є та політична реальність, в 
якій ми знаходимося сьогодні ‒ ре-
альність великих загроз. І ця атмос-
фера напруженості і очікування вій-
ни означає повний і безповоротний 
крах ілюзій про те, що можна про 
щось домовитися з Володимиром 
Путіним і що російський президент 
зацікавлений у припиненні конфлік-
ту. Ілюзій, в які вірили багато укра-
їнських громадян і які допомогли 
Володимиру Зеленському перемог-
ти на президентських виборах 2019 
року. Втім, схоже, тоді Зеленський 
нікого не обманював ‒ він і сам в ці 
ілюзії вірив. І ось саме зараз укра-
їнці були змушені повернутися до 
реального життя, до розуміння 
справжнього рівня протистояння з 
Кремлем. Це і є, насправді, голов-
ний підсумок квітня 2021 року.



HROMADA N°42 | San Francisco | May 2021

To place ads, advertisement, and other messages: info@hromada.us or  (415) 480-4552
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

9

Aa Bb Cc Dd 
Ee Ff Gg Hh 

Ii Jj Kk Ll 
Mm Nn Oo 

Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww 

Xx Yy Zz

Lynn’s School 
of English

Lynn’s School 
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» ВИКЛАДАЧ У ВАШОМУ ДОМІ / УРОКИ ОНЛАЙН 
   З ВИКЛАДАЧЕМ / ZOOM ФОРМАТ
» ТИСЯЧІ УСПІШНИХ ВИПУСКНИКІВ
» ВСІ РІВНІ НАВЧАННЯ
» ЗРУЧНИЙ РОЗКЛАД
» ДОСТУПНІ ЦІНИ

Для безкоштовного тесту і з будь-якими запитаннями:
Дзвоніть: (916) 879-2892
Website: www.lynnjenglish.com
Facebook: @LynnsSchoolOfEnglish
Кількість місць обмежена.

УНІКАЛЬНА ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ, 
ПЕРЕВІРЕНА 20 РОКАМИ ПРАЦІ В АМЕРИЦІ.
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українців: скульптор з Вінніпегу Ле-
онід Молодожанин (знаний за ме-
жами України як Лео Мол) у тандемі 
з архітектором Ростиславом Жуком 
з Монреалю. Більше 20 тисяч діас-
порян зібрали усю необхідну суму, 
а на всі заходи було витрачено не-
ймовірні кошти, що якщо перера-
хувати на сьогоднішній день – то 
становило б в еквіваленті біля 3 
мільйонів доларів!

День відкриття став незабутньою 
датою і найвеличнішою подією у 
житті української діаспори всіх часів! 
До Шевченка, як на сповідь і за 
напуттям, зійшлися різні покоління 
українців і за підрахунками свідків 
та численних репортерів – сягнуло 
100 тисяч осіб! Наші земляки 
прибули не тільки зі всіх куточків 
США та Канади, але й прилетіли, 
щоби вклонитись Кобзарю, численні 
делегації українських громад з різ-
них континентів: з Австралії, Ла-
тинської Америки і навіть Європи!

А на церемонії відкриття виступив 
сам президент США Дуайт Ейзен-
хауер, котрий ще у 1960-му році 
власноручно підписав закон, офіцій-
но дозволивши зведення пам’ятни-
ка. Він був впевнений, що українці 
зможуть реалізувати цей амбітний 
проєкт, який відповідав би величі 
Тараса Шевченка та пришвидшить 
нашу Свободу. Але навіть і пан 
президент не міг уявити, яку по-
тужну урочистість влаштують під час 
відкриття наші співвітчизники. Він 
назвав Шевченка героєм України 
та заявив, що Кобзар «запалить тут 
новий світовий рух, невпинний рух 
до незалежності й волі всіх народів 
і всіх поневолених націй у світі». І 
запалив! Провідні американські ЗМІ 
на своїх шпальтах настільки були 
вражені подією, що прирівняли за 
значимістю наш пам’ятник Шевчен-
кові до своєї статуї Свободи! А че-
рез чверть століття ці слова втіли-
лись у життя: тоталітарний союз по-
чав тріщати по швах і, невдовзі, 
Україна  відновила свою Незалеж-
ність!

Свого часу мав приємність запіз-
натись з архітектором цього мону-
менту – паном Ростиславом Жуком, 
під час експонування фотовиставки 
у Монреалі, а також відвідав садибу 
покійного Лео Мола у Вінніпезі, по-
спілкувавшись з його вдовою – пані 
Маргарет Шолтес.

М.: Це все дуже цікаво! З того, що 
ви розповіли, то пам’ятники Шев-
ченку зосереджені,  в основному, на 
східному побережжі  США.

Р.: Так. На разі на західному не-
має жодного. Була єдина спроба у 
90-х роках встановити погруддя у 
містечку Сонома, що в Каліфорнії – 
це місто побратим Канева. Тут хоті-

ли обмінятися пам’ятниками – в 
Каневі поставити погруддя Джека 
Лондона, а в Сономі – Кобзаря. Од-
нак, на жаль, цю ініціативу не вда-
лося реалізувати.

М.: Ну що ж, напевно потрібно  
прикласти більше зусиль, щоб ство-
рити пам’ятний маркер Шевченку 
бодай в Сан-Франциско, потрібно 
зробити це перспективним напрям-
ком діяльності «Громади». Чи могли б 
Ви підключитися до цього?

Р.: Звісно! Я завжди готовий до-
помогти, просвітити і згуртувати 
діаспору, а також проконсультувати 
щодо плану дій. Пишаюсь, що мав 
дотичність до спорудження 5 закор-
донних пам’ятників Кобзаря: в Отта-
ві, Загребі, Ризі, Лісабоні та Анталії 
вже стоять і милують око наших 
земляків! Сподіваюсь, що невдовзі 
постане оргкомітет в Лондоні, то 
чому б не сприяти українцям і у Ка-
ліфорнії! В сучасних реаліях можна 
за 20-25 тисяч доларів створити 
дуже пристойне авторське погруддя 
Шевченка. Знаю і кількох скульпто-
рів з Канади, котрим за честь буде 
створити монумент Поету! Я міг би 
розробити поштівки-цеголки для 
збору коштів на пам’ятник чи при-
святити своє турне Америкою, аби 
за старою доброю традицією за 
допомогою фотовиставок і лекцій 
інформувати громадськість про іні-
ціативу встановлення пам’ятника, 
привертати увагу жертводавців і 
допомогти збирати кошти на про-
єкт! У березні я вже мав розмову 
на цю тему з паном Яремою Кузи-
шиним, з котрим познайомився на 
волонтерській ниві, в рамках бла-
годійної акції «Ангелик» – сприяючи 
в отриманні фінансової допомоги 
майже 150 волинським діткам не-
бесних воїнів. А у квітні поспілку-
вався зі всім керівництвом «Грома-
ди», і схвально відгукнувся, щоб во-
ни очолили цей процес. Маю надію, 
що мої аргументи щодо ролі і 
значення пам’ятника Шевченку для 
української діаспори в цілому, а 
також для популяризації України 
зокрема, дадуть певний поштовх і 
пришвидшать цю ініціативу! Адже 
пам’ятник Кобзарю – це не просто 
черговий пам’ятник одному з поетів, 
а подія виняткової ваги у культурно-
му і політичному житті українців, що 
розпорошені по всьому світу!

А д же примножуючи монумен-
тальну спадщину, простежується 
певна закономірність і її позитивні 
наслідки: будь-який пам’ятник ви-
датній постаті, що споруджений ді-
аспорою у своїй новій країні про-
живання – це не тільки увічнення 
самої постаті, зв’язок зі своєю істо-
ричною батьківщиною, розвиток дво-
сторонніх добросусідських міждер-
жавних контактів та престиж для 
майбутнього покоління! Але це та-
кож і увічнення доброї згадки про 
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саму діаспору, що взяла велику 
відповідальність на себе – це гово-
рить про її рівень свідомості та са-
моповаги, згуртованості та патріо-
тизму, економічного піднесення та 
менеджерських здібностей під час 
лобіювання дозволу на споруджен-
ня пам’ятника у владних кабінетах в 
органах місцевого самоврядування! 
Американське суспільство завжди 
гідно оцінює діаспору, що допов-
нює своєю культурною, економіч-
ною, науковою та духовною різнома-
нітністю місцеві громади, а також 
збагачує крізь призму монументаль-
ного спадщини привабливість та 
неповторний шарм міста!

Я промоніторив пам’ятники іно-
земцям, що встановлені у Сан-
Франциско і прийшов до висновку, 
що інші діаспори активно само-
стверджуються, увічнюючи своїх ви-
значних земляків. Мексиканці, ки-
тайці, індійці, євреї, болівійці, чехи, 
італійці, німці, норвежці, греки та 
іспанці вже мають тут свої мемо-
ріальні маркери. А чим українська 
діаспора гірша? До речі, найбільша 
кількість монументів іноземцям ком-
пактно розташована у місцевому 
Ґолден Ґейт парку – припускаю, що 
там відносно легше буде отримати 
дозвіл на зведення, проторувавши 
шлях інших діаспор. 

Зрештою, якщо надто проблема-
тично буде отримати дозвіл у пар-
ку, або ж спорудити десь на віль-
ному місці у Сан-Франциско чи 
десь поряд (впевнений, що можна 
пошукати такі площі чи сквери, які 
б потенційно міг прикрасити бюст 
Кобзаря), то є ще запасний варіант 

– спробувати встановити на терито-

рії садиби «Україна», що знаходить-
ся в паку Гаріна, неподалік міста 
Ґейвард. Саме тут був будинок і міс-
це останнього спочинку першого 
українського православного свя-
щенника в США Агапія Гончаренка, 
котрий знав друзів Тараса Шевченка 

– Пантелеймона Куліша та Михайла 
Драгоманова і де б він не був – 
збірник Кобзаря завжди мав з со-
бою. Він став “батьком” української 
діаспори в Північній Америці, а ще 
саме завдяки отцю Агапію були не 
тільки видрукувані за океаном перші 
твори Шевченка для земляків, але 
й перекладені у прозі на англійську 
мову уривки з «Кавказу» та «Мертвим 
і живим…» для місцевого населення.

М.: Я прочитав, що Ви провели 
більше 200 заходів, лекцій, виставок 
на шевченківську тематику. Які з них 
були найбільш вдалими? 

Р.: В принципі ‒ усі! Бо, навіть, 
якщо я одну людину змотивував до 
якоїсь патріотичної дії, надихнув  на 
саморозвиток, чи розкрив сутність 
шевченківського феномену – то це  
вже було недаремно організовано! 
У мене вже 2 книги вражень списані. 
Всі заходи були по-своєму цікавими 
і вдалими. Найменша кількість, що 
прийшла на зустріч через недопра-
цювання співорганізатора – це чет-
веро людей у Барселоні, при тому, 
що один з них був повноцінним ка-
талонцем, котрий безмежно зако-
ханий в Україну. Я для них провів 
рівнозначну лекцію з тією, що була 
організована в Бразильському місті 

Діти Небесного Легіону (ДНЛ) - Варшава
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BORROW UP TO $20,000 
FOR AS LOW AS
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GET CASH
NOW

FOR 5 YEARS

ОТРИМАЙТЕ ГОТІВКУ ДЛЯ 
ВАШИХ ВИТРАТ!

For Your Expenses!

PERSONAL LOAN SPECIAL

Прудентополіс, коли на захід заві-
тало близько півтисячі осіб.

Але хочеться відмітити саму мо-
тивацію їх проведення – для чого це 
все я роблю. Вона для мене цінна, 
тому що мені своїм покликанням і 
любов’ю до Кобзаря вдається від-
крити людські душі, надихнути спів-
вітчизників, щоб навернулись до 
Шевченка і духовних вартостей на-
шого народу. Стимулюю, щоб від-
кривали його книги, вивчали твори 
та замислились над його жертовною 
місією заради нашої держави, спо-
нукаю відвідати його могилу, щоб 
в обличчі Кобзаря вшанувати всю 
нашу багатостраждальну Неньку-
Україну та всіх її героїв! 

Я неодноразово виступав біля па-
м’ятників Кобзарю – під час своїх 
експедицій чи коли був запрошений 
зі святковою промовою місцевою 
громадою, діаспорою чи посольст-
вом з нагоди урочистих відслонень 
монументів. Проводив виставки та 
мультимедійні лекції на шевчен-
ківську тематику в приміщеннях 
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шкіл, університетів, бібліотек, музе-
їв, будинків культури чи у наших ди-
пломатичних установах.

Випускав на замовлення громад 
поштівки зі світлинами «їхніх» па-
м’ятників Кобзаря, або ж дарував 
свої фотоекспозиції картин, започат-
ковуючи серед земляків шевченкові 
світлиці у різних куточках світу.  

Для мене однаково важливі слу-
хачі, котрим виповнилось 5 рочків 
чи кому вже за 80; що знаходяться 
в Україні чи закордоном. Я обов’яз-
ково знайду час та можливості, 
щоби відвідати громаду у столиці, 
чи організую захід в маленькому 
районному центрі. Для мене одна-
ково важливо дібратися до пам’ят-
ника Шевченку на іншому континен-
ті чи віднайти у найвіддаленішому 
селі України, де, можливо, створили 
невиразний бюст місцеві самоуки. 
Не відмовився я провести шевчен-
ківський захід і навіть за 5 кіломет-
рів до лінії фронту. За рік до пандемії 
я відвідав зі своїм мистецьким 
проєктом 7 громад на Луганщині та 
Донеччині, а також провів напутню 
лекцію нашим захисникам безпосе-
редньо на полігоні під час їхнього 

військового бойового вишколу. 
Також з великою приємністю при-

гадуються моменти моїх піших по-
дорожей до Чернечої Гори під час 
патріотичного паломництва «Тара-
сів дороговказ». Коли я щодня про-
ходив по нашій землі від 20 до 40 
кілометрів пішки, люди спілкувались 
зі мною і виражали піднесення та 
солідарність, підтримували та спри-
яли, допомагаючи у потребах, а 
ще по-новому відкривали Кобзаря. 
Кожен в свій спосіб знаходив свою 
дорогу до Шевченка, а відповідно 
осмислював своє призначення. І це, 
як на мене, цінно. 

Опікуючись вже 6-й рік на Волині 
дітками та підлітками, у котрих 
війна відібрала назавжди татусів і 
вкрала їхнє безтурботне дитинство, 
наш волонтерський рух разом з 
благодійниками намагається в міру 
можливостей допомагати, цікавити-
ся їхніми потребами і  мріями, 
підтримувати їхні таланти, вирішу-
вати нагальні проблеми та не 
забувати про героїчний вчинок 
їхніх батьків. Одним з напрямків 
дієвої психологічної реабілітації 
Дітей Небесного Легіону (ДНЛ) є 

мандри Україною та Зарубіжжям. 
Кілька разів на рік при першій ліп-
шій нагоді я намагаюсь організо-
вувати такі подорожі в Карпати, на 
наше славетне озеро Світязь, до 
Львова чи Києва. Бувають поїздки 
і по Європі із залученням моїх 
друзів та партнерів у діаспорі. Тому, 
коли в цих містах мені відомо про 
шевченківські об’єкти, я залюбки їм 
показую, розповідаю про Кобзаря 
та робимо спільні світлини на згадку. 
А якщо ще вдається організувати 
повноцінне таборування за кордо-
ном наших підопічних дітей в інте-
грації з діаспорними однолітками 

– то інколи для всієї юрби проводжу 
й повноцінну «Монументальну Шев-
ченкіану».

М.: Чи вплинула на Вашу діяль-
ність пандемія?

Р.: Так – пандемія внесла нега-
тивні дії і спантеличила усі плани, 
зрештою, як і всім на цьому світі. 
Я планував побувати в Середній 
Азії і ще задовго до початку Кові-

стoр.11
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Дякую! Thank You!
The San Francisco and Los Angeles 

Friends of Ukrainian Catholic University and the 
Ukrainian Catholic Education Foundation are so very grateful 

to our West Coast friends and donors for your support of 
UCU in these very challenging times!  Your strong commitment 

to UCU’s continued development is enabling Ukraine’s best 
and brightest students to achieve academic excellence, 

experience spiritual growth and become 
tomorrow’s leaders! 

For more information and to donate, 
please go to: UCEF.org

Ukrainian Catholic Education Foundation
2247 W. Chicago Ave.

Chicago, IL 60602
(773) 235-8462

[Шевченкіана Руслана 
Теліпського] початок на стор.5

стoр.14

Діти Небесного  Легіону (ДНЛ) - Афіни

ду придбав авіаквитки. Мав позна-
йомитись з українськими громада-
ми та планував закарбувати на ка-
меру пам’ятники в Казахстані, Узбе-
кистані, Таджикістані та Туркмені-
стані.

У зв’язку з початком пандемії за-
кордонна шевченкіана практично 
уся була призупинена, за виклю-
ченням березневих лекцій у Бельгії 

Ростислав Жук - Монреаль, Канада, 2009 З пані А.Кісіль на виставці в Торонто

Лекція у м. Патри, Греція

та Франції, які ще встиг провести. 
А заходи в Італії, Німеччині, Данії 
прийшлось повністю відмінити. Шко-
да, що у квітні 2020 року мав бути 
на відкритті шевченківського ба-
рельєфу в турецькій Анталії. Укра-
їнська громада теж придбала авіа-
квитки, але прийшлось все скасу-
вати. 

За попередній рік я практично не 
мандрував, хоча планував по мак-
симуму охопити південні регіони 
України. За цілий 2020 рік провів у 
мандрах менше 3 тижнів та за-
фіксував близько лише 80 нових 
пам’ятників Шевченку. Ці нечислен-
ні експедиції відбувались на терито-
рії західних областей України, віднос-
но недалеко від мого рідного дому. 

Але все це можна пережити, аби 
всі були живі і здорові. Найприкріше 
те, що в листопаді 2020 року я 
втратив дуже близьку людину, 
велику патріотку та споріднену душу 

по Шевченкіані – Анну Михайлівну 
Кісіль, котра відійшла у засвіти за 3 
дні до свого 60-ліття...

Пані Анна проживала в Торонто 
і довгий час очолювала Світову 
раду культури СКУ. У 2013 році на 
X Світовому Конґресі Українців, що 
відбувся у Києві, саме за її сприяння 
було одноголосно прийнято 
резолюцію, в якій зазначено, що 
СКУ рекомендує мистецький 
проєкт Руслана Теліпського 
«Монументальна Шевченкіана» 
для всіх діаспорних організацій-

членів Світового Конґресу, аби 
велично відзначити 200-річчя з дня 
народження Кобзаря. У 2018 році, її 
обрали Головою  Світової Федера-
ції Українських Жіночих Організа-
цій, а також вона продовжила свою 
діяльність як Друга заступниця Пре-
зидента СКУ Павла Ґрода.

Вдячний Всевишньому, що по-
слав Анну Михайлівну на мій жит-
тєвий шлях. Ми плідно співпрацю-
вали упродовж 10 років. Шкода ли-
ше, що так мало земного часу 
відміряв їй тут, проте велику вдяч-
ність за підтримку проєкту, дружбу 
і фінансову підтримку я збережу до 
своїх останніх днів. Щиро поділяю 
біль усіх рідних, близьких та одно-
думців Анни Кісіль та молюся за 
упокій її душі.

Початок 2021 року теж не ква-
питься обнадіювати нас втішними 
прогнозами, тому на даний момент 
великих планів через коронавірус 

на разі не вибудовую. Єдиним пози-
тивним моментом, мабуть, у цей 
нестабільний час, можу зазначити 
про проведення у березні-квітні 

“Монументальної Шевченкіани” для 
діаспорних громад в режимі онлайн! 
Цей уперше набутий досвід дає свої 
гарні результати, цікавий досвід 
для застосування у майбутньому, а 
також  бодай уявно стирає між нами 
кордони. 

Щиро вдячний організаторам па-
тріотичних заходів за запрошення 
провести віртуальні лекції на шев-
ченківську тематику для своїх діас-
пор в Ольштині (Польща), Мельбурні 
(Австралія), Гамбурзі (Німеччина) 
та Вінніпегу (Канада). Окремо хочу 
відмітити онлайн презентацію для 
Торонто. Приємно вражений участю 
великої кількості учасників: майже 
150 учнів та вчителів українських 
шкіл, котрі упродовж 1,5 години бу-
ли уважними слухачами, а декотрі 

– ще й активно задавали запитання!
Також хотів би відмітити чудові 

контакти з американськими діас-
порними організаціями у Каліфор-
нії, що з’явились у цьому році. Спо-
чатку на запрошення пана Андрія 
Шегери 11 квітня відбулось жваве 
спілкування з дітками Української 
Школи Сан-Франциско на тему «Та-
рас Шевченко – наш супергерой». 
А 7 днів по тому, за сприяння пана 
Яреми Кузишина, був проведений 
онлайн захід для членів та сим-
патиків громадської організації 
«Громада». Під час  лекції було роз-
крито суть шевченківського фено-
мену, проаналізовано його мону-
ментальну спадщину, підкреслено 
важливу роль і значення Кобзаре-
вих пам’ятників закордоном у по-

http://UCEF.org
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Колись був у Києві 
якийсь князь, лицар, і був 
коло Києва змій, і щороку 
посилали йому дань: 
давали або молодого 
парубка, або дівчину.

Ото прийшла черга вже 
й до дочки самого князя. 
Нічого робить, коли давали 
городяни, треба й йому 
давати. Послав князь 
свою дочку в дань змієві. 
А дочка була така хороша, 
що й сказати не можна. То 
змій її й полюбив. От вона 
до нього прилестилась та 
й питається раз у нього:

— Чи є, — каже, — на світі 
такий чоловік, щоб тебе 
подужав?

— Є, — каже,— такий — 
у Києві над Дніпром... Як 
вийде на Дніпро мочити 
кожі (бо він кожум’яка), то 
не одну несе, а дванадцять 
разом, і як набрякнуть 
вони водою з Дніпрі, то 
я візьму та й учеплюсь 
за них, чи витягне-то він 
їх? А йому байдуже: як 
поцупить, то й мене з ними 
трохи на берег не витягне. 
От того чоловіка тільки 
мені й страшно.

Князівна і взяла собі 
те на думку й думає, як 
би їй вісточку додому 
подати і на волю до батька 
дістатись? А при ній не 
було ні душі, — тільки один 
голубок. Вона згодувала 
його за щасливої години, 
ще як у Києві була. 
Думала-думала, а далі і 
написала до отця.

— От так і так, — каже, 
— у вас, тату, є в Києві 
чоловік, на ймення Кирило, 
на прізвище Кожум’яка. 
Благайте ви його через 
старих людей, чи не схоче 
він із змієм побитися, 
чи не визволить мене, 
бідну, з неволі! Благайте 
його, таточку, і словами, 
і подарунками, щоб не 
образився він за яке 
незвичайне слово! Я за 
нього і за вас буду довіку 
богу молитися.

Написала так, прив’язала 
під крильцем голубові 
та й випустила у вікно. 
Голубок злинув під небо 
та й прилетів додому, на 
подвір’я до князя. А діти 
саме бігали по подвір’ї та й 
побачили голубка.

— Татусю, татусю! — 
кажуть. — Чи бачиш 

КИРИЛО КОЖУМ’ЯКА
(Українська народна казка)

— голубок від сестриці 
прилетів!

Князь перше зрадів, а 
далі подумав-подумав та 
й засумував:

— Це ж уже проклятий 
ірод згубив, видно, мою 
дитину!

А далі приманув до себе 
голубка, глядь, аж під 
крильцем карточка. Він за 
карточку. Читає, аж дочка 
пише: так і так. Ото зараз 
покликав до себе всю 
старшину.

— Чи є такий чоловік, що 
прозивається Кирилом 
Кожум’якою?

— Є, князю. Живе над 
Дніпром.

— Як же б до нього 
приступитись, щоб не 
образився та послухав?

Ото сяк-так порадились 
та й послали до нього 
самих старих людей. 
Приходять вони до його 
хати, відчинили помалу 
двері зо страхом та й 
злякались. Дивляться, аж 
сидить сам Кожум’яка 
долі, до них спиною, і мне 
руками дванадцять кож, 
тільки видно, як коливає 
отакою білою бородою! 
От один з тих посланців: 

«Кахи!»
Кожум’яка жахнувся, а 

дванадцять кож тільки 
трісь! Обернувся до них, 
а вони йому в пояс:

— От так і так: прислав до 
тебе князь із просьбою...

А він і не дивиться: 
розсердився, що через 
них та дванадцять кож 
порвав.

Вони знов давай 
його просити, давай 
його благати. Стали 
навколішки... Шкода! 
Просили-просили та й 
пішли, понуривши голови.

Що тут робитимеш? 
Сумує князь, сумує і вся 
старшина.

— Чи не послати нам іще 
молодших?

Послали молодших 
— нічого не вдіють і ті. 
Мовчить та сопе, наче 
не йому й кажуть. Так 
розібрало його за ті кожі.

Далі схаменувся князь 
і послав до нього малих 
дітей. Ті як прийшли, 
як почали просити, як 
стали навколішки та 
як заплакали, то й сам 
Кожум’яка не витерпів, 
заплакав та й каже:

— Ну, для вас я вже 

зроблю. Пішов до князя.
— Давайте ж, — каже, — 

мені дванадцять бочок 
смоли і дванадцять возів 
конопель!

Обмотавсь коноплями, 
обсмолився смолою добре, 
взяв булаву таку, що, може, 
в ній пудів десять, та й 
пішов до змія.

А змій йому й каже:
— А що, Кирило? 

Прийшов битися чи 
миритися?

— Де вже мириться? 
Битися з тобою, з іродом 
проклятим!

От і почали вони 
биться — аж земля гуде. 
Що розбіжиться змій та 
вхопить зубами Кирила, 
то так кусок смоли й 
вирве, що розбіжиться 
та вхопить, то так жмуток 
конопель і вирве. А він його 
здоровенною булавою як 
улупить, то так і вжене в 
землю. А змій, як вогонь, 
горить, — так йому жарко, і 
поки збігає до Дніпра, щоб 
напиться, та вскочить у 
воду, щоб прохолодиться 
трохи, то Кожум’яка вже 
й обмотавсь коноплями і 
смолою обсмоливсь. Ото 
вискакує з води проклятий 
ірод, і що розженеться 
проти Кожум’яки, то він 
його булавою тільки луп! 
Що розженеться, то він, 
знай, його булавою тільки 
луп та луп, аж луна йде. 
Бились-бились — аж 
курить, аж іскри скачуть. 
Розігрів Кирило змія ще 
лучче, як коваль леміш 
у горні: аж пирхає, аж 
захлинається, проклятий, 
а під ним земля тільки 
стогне.

А тут у дзвони дзвонять, 
молебні правлять, а по 
горах народ стоїть, як 
неживий, зціпивши руки, 
жде, що то буде! Коли ж 
зміюка — бубух! Аж земля 
затряслась. Народ, стоячи 
на горах, так і сплеснув 
руками: «Слава тобі, 
Господи!»

От Кирило, поборовши 
змія, визволив князівну 
і віддав князеві. Князь 
уже не знав, як йому й 
дякувати. Та вже з того-
то часу і почало зваться 
те урочище в Києві, де він 
жив, Кожум’яками.

Ілюстрація 
Владислава Ерко
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ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1. Особа, що очолює апарат якої-небудь пар-
тії, профспілки і т. ін. 4. Туристична подорож 
за визначеним маршрутом у конкретні тер-
міни, забезпечена комплексом туристичних 
послуг. 6. Міцний напій із соку, що перебро-
див, або з патоки тростинного цукру. 8. Про-
зора речовина, яку одержують плавленням 
і хімічною обробкою кварцового піску з де-
якими іншими домішками. 10. Позитивно за-
ряджений електрод. 12. Скандинав (норман). 
13. Святий ... Чудотворець. 15. Розділовий 
сполучник. 17. Гострий психоз, що виникає 
після переляку. 19. Малий острів у південно-
західній частині Ла-Манша. 20. У народів Се-
редньої Азії — мудра шанована літня люди-
на, а також форма ввічливого звертання до 
чоловіків. 23. Міжнародна одиниця елек-
тричного опору. 25. Частина доби після 
ночі, початок, перші години дня. 26. Я і ти. 
27. Поросла травою та кущами лука, що ви-
користовується як пасовисько й сіножать. 
29. Самовдоволений франт, джиґун. 30. Ка-
міння, яке спадає з гір лавиною. 31. Секретне, 
умовлене сполучення цифр чи букв, що дає 
право доступу куди-небудь або до чого-
небудь. 32. Промах, помилка. 34. Міра зе-
мельної площі. 35. Країна в західній Азії, 
що межує на півночі і сході з Сирією, на 
півдні з Ізраїлем, на заході омивається 
Середзем-ним морем. 38. Сімнадцята літера 
грецької абетки. 39. Досвідчений, бувалий 
воїн, який брав участь у багатьох боях. 41. 
Африканець. 42. Вузенька смужка шкіри, яка 
пришивається, з’єднуючи верх взуття з 
підошвою. 43. Індіанське плем’я. 45. Гора на 
Південному березі Криму. 48. Хижак родини 
собачих, що живиться переважно падаллю. 
51. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лан-
гедок-Руссільйон. 52. Проста речовина еле-
мента Нітрогену. 53. Стан надмірного збуд-
ження, хвилювання. 54. 12 місяців. 55. Китай-
ська Народна Республіка.

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
2. Жаляча комаха. 3. Складні, тяжкі обстави-
ни, труднощі. 4. Чоловічий верхній одяг гро-
мадян у Стародавньому Римі. 5. Примітивне 
знаряддя для оранки землі. 6. ...-сходження 
(авто). 7. Урочистий вірш, присвячений якійсь 
видатній події, відомій особі. 9. Шостий звук 
музичної гами, а також нота, що позначає 
цей звук. 11. Франкфурт-...-Майні. 12. Бри-
танський державний діяч, найбільш могутня 
постать у британському політичному житті 
1720-их і 1730-их років. 14. Вибухова речо-
вина. 16. Муніципалітет у Франції, у регіоні 
Південь-Піренеї, департамент Тарн. 18. Оди-
ниця виміру земельної площі в Англії і 
Північній Америці. 19. Риболовна снасть із 
сітки, що має форму конусоподібного мішка, 
натягнутого на обруч і прикріпленого до 
держална. 21. Супутник планети. 22. Робіт-
ник, що обслуговує печі парових котлів. 24. 
Рід нижчих грибів родини мукорових. 26. Те 
саме, що угорець. 28. Земноводна тварина 
або плазун. 29. Трос, мотузка для підняття 
вітрил, сигнальних прапорів і т. ін. 31. Повна 
залежність. 33. Архітектурне обрамлення 
сцени, яке відокремлює її від залу для гля-
дачів. 35. Бруд, що вкриває спітніле, довго не 
мите тіло. 36. Дикий кабан. 37. Тринадця-та 
літера грузинської абетки. 39. Людина, яка 
знищує, руйнує культурн          і цінності. 40. Рап-
товий напад на кого-, що-небудь. 43. 
Місто на північному сході Угорщини. 44. 
Назва віслюка у тюркських народів. 46. Пів-
денна вічнозелена деревна рослина роди-
ни лілійних з довгим колючим листям і жов-
тувато-білими квітками. 47. Назва серії лі-
таків авіаконструктора Антонова. 49. Стара 
назва літери «а«. 50. Академія технологічних 
наук.

ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
1. Бос. 4. Тур. 6. Ром. 8. Скло. 10. Анод. 12. Варяг. 13. Лазар. 15. Або. 17. Лата. 19. Сарк. 20. Аксакал. 
23. Ом. 25. Ранок. 26. Ми. 27. Луг. 29. Фат. 30. Каменепад. 31. Код. 32. Ляп. 34. Ар. 35. Ліван. 38. Ро. 39. 
Ветеран. 41. Арап. 42. Рант. 43. Ері. 45. Аюдаг. 48. Шакал. 51. Кане. 52. Азот. 53. Шал. 54. Рік. 55. Кнр.

ертикаллю:
2. Оса. 3. Скрута. 4. Тога. 5. Рало. 6. Розвал. 7. Ода. 9. Ля. 11. На. 12. Волпол. 14. Рексит. 16. Блан. 18. 
Акр. 19. Сак. 21. Сателіт. 22. Кочегар. 24. Мукор. 26. Мадяр. 28. Гад. 29. Фал. 31. Кабала. 33. Портал. 
35. Леп. 36. Вепр. 37. Нар. 39. Вандал. 40. Наскок. 43. Егер. 44. Ішак. 46. Юка. 47. Ан. 49. Аз. 50. Атн.
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КНИГИ

«ЗАЛІЗНА ВОДА»
Мирослав Лаюк

«КАМІННИЙ ХРЕСТ. 
НОВЕЛИ»

Василь Стефаник«ВІЛЛА ДЕККЕРА»
Юрій Винничук

«ЦАРІВНА»
Ольга Кобилянська

У романі розгортається історія, 
пов’язана з головною жінкою укра-
їнської культури. Театральна режи-
серка та молодий чоловік, який піс-
ля довгої відсутності повертається 
у рідні краї, — як далеко вони го-
тові зайти у пошуках унікального 
листа, що міг би внести ясність в 
один із найтаємничіших і найбільш 
резонансних сюжетів історії нашої 
літератури? Як на початку минулого 
століття йшли за Лесею невідома 
поетка, проста гуцулка, плотогон і 
черниця-бернардинка? Дізнаєтеся 
у новому романі автора книжок «Ба-
борня» та «Світ не створений» Ми-
рослава Лаюка.

Ольга Кобилянська (1863–1942) — 
відома українська письменниця де-
мократичного напряму. Однією з 
проблем, які глибоко її хвилювали, 
була доля жінки, її право на освіту, 
працю, на громадське життя. Цій 
проблемі й присвячено повість пись-
менниці «Царівна» (1895), про яку 
свого часу Леся Українка писала: 
«Краса цієї повісті не так в її ідеях, 
як у глибокій, тонкій, логічній пси-
хології героїні Наталки. Читаючи 
історію думки Наталчиної, я немов 
бачила перед собою історію цілого 
нещасливого нашого інтелігентного 
жіноцтва».

Український письменник-реаліст 
Василь Стефаник (1871—1936) був 
новатором у літературі, неперевер-
шеним майстром стислої, драма-
тичної за змістом і глибоко лірич-
ної за звучанням соціально-психо-
логічної новели. 

До видання увійшли новели зі 
збірок «Синя книжечка», «Камінний 
хрест», «Дорога», «Моє слово» та 
ін. Автор зачіпає теми самотньої 
старості та трагедії зайвих ротів у 
бідних селянських родинах («Са-
ма-саміська», «Ангел», «Осінь», «Ка-
труся», «Новина»), еміграції за океан 
галицького селянства на межі XIX та 
XX ст. («Камінний хрест») тощо. 

Як і властиво Юрію Винничуку, 
«Вілла Деккера» віртуозно балан-
сує на межі ретродетективу й по-
літичного трилера — так само, як ге-
рої книжки балансують у невизна-
ченому межичасі буквально за кіль-
ка днів до початку Другої світової. 
Вир драматичних подій та яскравий 
гумор, глибоке знання таємного 
життя передвоєнного Львова, соко-
вита мова, кримінальні та любовні 
інтриги — усе це читач знайде в 
новому романі визнаного майстра.

[Шевченкіана Руслана 
Теліпського] початок на стор.5

зитивному іміджі діаспори та Укра-
їни. Хто пропустив – може відвідати 
сторінку «Громади» на фейсбуку та 
переглянути відеозапис.

М.: Не хочеться завершувати ін-
терв’ю на мінорні ноті. А чи можете 
пригадати якісь кумедні випадки, 
що пов’язані з вашими виступами чи 
шевченківськими експедиціями? 

Р.: Найкумедніший, мабуть тра-
пився 13 років тому, коли я нео-
чікувано забрів на весілля. Це ста-
лося на Тернопіллі, коли я неза-
плановано забуксував в одному з 
сіл району під час експедиції, і шу-
кав нічліг. Багато хат, на мій подив, 
були чомусь зачинені, а далі я 
з’ясував, що півсела гульбасило на 
місцевому весіллі. Вже починає 
смеркати – а я й надалі в активному 
пошуку і навіть не клеїлось зачепи-
тись за бодай якусь стодолу, тому, 
не довго вагаючись, я наважився 
податися «у запорожці».

Звернувшись з даною форсма-
жорною ситуацією до господарів, 
пояснивши всі обставини. І на моє 
полегшення вони мене з радістю 
прийняли, показали місце нічлігу і 
навіть сердечно запросили долучи-
тись до святкування весілля своєї 
доньки. Коли мене провели до 
намету-шатра, то місцеві музиканти 
почали грати козацький марш, а 
потім і надали слово. Всі гості по-
думали, що це якийсь розіграш від 
тамади, і довго не могли повірити, 
що хтось з Волині справді випадко-
во забрів до них в тернопільське 
село, мандрує шевченківськими міс-
цями і прибився на свято, бо не мав 
де переночувати.  Мене представи-
ли, я сказав для всіх тост, а також 
розказав про свою шевченківську 
місію. Потім присів скраю, аби ніко-
го лишній раз не турбувати і ви-
слизнути спати на підлозі у літній 
коморі. Проте молодята запросили 
за свій центральний пишний стіл, 
я їм ще раз розповів про Кобзаря, 
побажав подружньої вірності, шале-
ного кохання та благословив на дов-
ге і щасливе спільне життя.

Вони мене ще довго вмовляли 
дочекатись танців, бо багато врод-
ливих дівчат знаходились на святі 
без пари. Але я чемно відмовився, 
через втому в експедиції і вранішнім 
підйомом. Було весело і «спекотно», 
але Тарас мене від різних спокус та 
пропозицій вберіг ))! Одним словом, 

буде що на старості згадати! ))
М.: Ви знаєте, у мене таке вра-

ження, що ви своєю заповзятістю і 
щирістю всіх нас пробуджуєте від 
певного «летаргічного сну» відносно 
Шевченка. Я особисто теж не був 
у Каневі, але при першій ж нагоді 
зроблю це. Може ми дуже зайняті 
повсякденними, побутовими спра-
вами і про велике часом забуваємо. 
Дякую Вам, що нагадуєте нам про 
це.  А як часто ви самі були у Каневі та 
коли востаннє відвідували Тарасову 
могилу?

Р.: Більше 10 разів. Востаннє тут 
побував  у січні, коли привозив шев-
ченківську меморіальну дошку, що-

би вона пройнялася шевченківсь-
ким духом на місці його вічного 
сну, і саме з цього святого місця 
розпочала свою подорож до кін-
цевого пункту призначення. Цей 
меморіальний маркер створило То-
вариство дослідження монумен-
тальної спадщини Кобзаря «Братія», 
яке я заснував у 2019 році разом з 
кількома однодумцями. 

В рамках проєкту «Згадайте, бра-
тія моя…», популяризуючи Шевчен-
ка і культурну спадщину закордо-
ном, ми подарували цю дошку То-
вариству Українців у Бельгії (ТУБ) 
з нагоди їхнього 75-ліття, а також 
175-тої річниці написання Тарасом 

Ш е в ч е н к о м  б е з с м е р т н о г о 
«Заповіту». 

21 квітня 2021 року відбулося 
офіційне прийняття меморіальної 
дошки в домі ТУБу головою това-
риства паном Ігорем Хохоляком та 
за участю Надзвичайного і Повно-
важного Посла України в Королівстві 
Бельгія та у Великому Герцогстві 
Люксембург (за сумісництвом), 
Представника України при ЄС Ми-
колою Тучицьким. Цим символічним 
спільним заходом українська діас-
пора відмітила кульмінацію багато-
літньої співпраці з паном послом, 
дипломатична місія якого у Брюссе-
лі підійшла до завершення. 

Після закінчення пандемії ТУБ 
має узгодити з місцевою мерією 
офіційний дозвіл, аби встановити 
меморіальну дошку на будівлі то-
вариства, що знаходиться практич-
но у самому центрі Брюсселю. А 
відстань, що вигравірувана на цій 
дошці буде сповіщати кожного 
українця подолати шлях до могили 
Кобзаря, яких становить рівно 2215 
кілометрів.

М.: Цікава ініціатива і задум! А 
де ви ще плануєте такі меморіальні 
дороговкази встановити? 

Р.: Якщо знайдемо фінансування, 
то подаруємо наступним нашим 
громадам – передусім у ті діаспори, 
де ще не має жодної шевченківсь-
кої меморіальної згадки. Вже по-
передньо була обговорена домов-
леність про співпрацю з місцевими 
представниками громад з Ісландії, 
Німеччини, Люксембургу, ПАР та 
Мексики. Але Ковід вносить свої 
корективи і тимчасово відтерміно-
вує продовження проєкту та пошуку 
коштів. В принципі, ми можемо ви-
готовити на замовлення будь-кому 
в діаспорі чи в Україні. Бо у по-
рівнянні з великими витратами на 
закордонний пам’ятник Світочу нації, 
а також зважаючи на те, що не у 
кожній країні легко отримати дозвіл 
на спорудження бодай погруддя – 
це оптимальний варіант розширяти 
географію шевченкіани.

Ми впевнені, що навіть меморі-
альні дошки сприятимуть згуртова-
ності громади навколо духовних 
заповідей Тараса Шевченка, та за-
кликатимуть співвітчизників бодай 
раз в житті відвідати могилу Коб-
заря, яка б відстань на них не була 
вигравірувана!

Поштівка Руслана Теліпського - Тбілісі, Грузія
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ОГОЛОШЕННЯ | ANNOUNCEMENT

To place ads and other announcements, please 
contact info@hromada.us

Для розміщення рек лами, оголошень та інших 
повідомлень звертайтесь info@hromada.us

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ | DISCLAIMER

«Громада» існує для обслуговування потреб української громади Сан-
Франциско та всіх, кого цікавить українська історія, культура і українські 
новини. Ми резервуємо за собою право на відмову друкувати будь-
які матеріали. Газета «Громада» не може нести відповідальності за 
достовірність публікацій третіх осіб.

«HROMADA» exists to serve the needs of our Ukrainian community of San 
Francisco and all those interested in Ukrainian history, culture and Ukrainian 
news. We reserve the right to refuse to print any materials. «Hromada» 
newspaper cannot be held liable for the reliability of third-party publications.

ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ВІВСЯНИЙ ПИРІГ
ЧАС ПІДГОТОВКИ: 25 ХВИЛИН
ЧАС ПРИГОТУВАННЯ: 40 ХВИЛИН
ПОРЦІЇ: 4-6 

ІНГРЕДІЄНТИ
420 мл Молоко
2 шт. Яйця
100 г Мед
50 г Вершкове масло (або олія, 
плюс для змащування форми)
1 шт. Банан
250 г Вівсяні пластівці («Супер 
Геркулес Добродія»)
1 ч. л. Розпушувач
1 ч. л. Кориця мелена
1 ч. л. Цукор ванільний
150-200 г Заморожені ягоди (або 
свіжі, асорті)
100 г Волоські горіхи
1 дрібка Сіль

1. У мисочку висипте 250 г вівся-
них пластівців «Супер Геркулес» і 

додайте до них 50 г м’якого верш-
кового масла і 100 г меду.

2. Потім додайте 1 ч. л. розпу-
шувача і 2 яйця, по 1 ч. л. кориці та 
ванільного цукру, дрібку солі.

3. Банан (1 шт.) розімніть видел-
кою в пюре і потім додайте до за-

гальної маси.
4. Порубайте ножем або розімніть 

долонями 100 г волоських горіхів до 
бажаного розміру. Додайте до тіста 
і перемішайте.

5. Додайте до загальної маси 420 
мл молока і добре перемішайте.

6. Половину ягід додайте в тісто 
і акуратно перемішайте, щоб не 
пошкодити цілісність ягід. Залиште 
масу на 20 хвилин, щоб вівсяні 
пластівці розбухнули.

7. Форму для випікання рясно 
змастіть вершковим маслом або 
олією, можна спочатку вистелити 
форму пергаментом. Акуратно роз-
поділіть тісто формою і додайте дру-
гу половину міксу ягід. Злегка втис-
ніть їх у тісто, щоб вони не приго-
рали під час випікання. Поставте у 
духовку з температурою 180 гра-
дусів на 35-40 хвилин. Готовність 
пирога визначайте дерев’яною 
шпажкою. Готовий остиглий пиріг 
при подачі за бажанням посипте 
цукровою пудрою і подавайте з ме-
дом або згущеним молоком.

https://klopotenko.com/uk/
vivsyanyj-pyrig/

https://klopotenko.com/uk/vivsyanyj-pyrig/
https://klopotenko.com/uk/vivsyanyj-pyrig/
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Ви можете підтримати нашу газету, якщо 
зробите одноразовий PayPal внесок чи 
виставите повторний щомісячний внесок і 
якщо перейдете на сторінку після сканування 
QR коду. Газета «Громада» є некомерційною 
організацією з правом на списання 501(c)(3) 
податків.

You could support our newspaper by following 
QR code to PayPal link where you could make one 
time payment or reoccuring mothly payments.
Newspaper Hromada is a tax-deductible 501(c)(3) 
non-profit organization.

ПОДІЇ / EVENTS 2021

ТРАВЕНЬ/MAY
Нд/Su Пн/Mo Вт/Tu

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 29

30 31

25 26 27

27

28

Ср/We Чт/Th Пт/Fr Сб/Sa

12 ЧЕР/JUN

22 СЕР/AUG

18 ВЕР/SEP

18 ГРУ/DEC

2 ЖОВ/OCT

13 ЛИС/NOV

UKRAINIAN BON-
FIRE "VATRA" 2021 | 
SAN FRANCISCO

UKRAINIAN DAY 
IN GOLDEN GATE 
PARK

«ГРОМАДА»
БЛАГОДІЙНА ГАЛА

МИКОЛАЙ
ПРИХОДИТЬ ДО
ДОРОСЛИХ / 
«ГРОМАДА» 
БЛАГОДІЙНИЙ 
ВЕЧІР

HONCHARENKO’S 
PARK UKRAINA 
MEMORIAL 
PANAKHYDA HIKE 
AND PICNIC HOLODOMOR RE-

MEMBRANCE DAY

Ukrainian American Coordinating 
Council

Де: Ocean Beach, San Francisco, 
CA 94121

Коли: Субота / Saturday
8 PM – 1 AM

Fifth Annual Ukrainian Bonfire 
“Vatra”

Join us for Sand, Sun, Volleyball, 
Bonfire/Vatra, Roasting 
Marshmallows, Singing and Music! 
You bring the Picnic Blanket and 
Basket. Tickets will include the 
Fire, Chips, Kovbasa, Roasted Fire 
Potatoes with Bacon (Pechena 
Kartopla) Hot Dogs, Smore’s Water 
and Good Company! We will provide 
roasting sticks for all!

Kid Friendly activities for 4-14.
No Host Pyvo and Soda.
Bring some warm clothes for when 

the sun sets.
$15.00 Adults, $5.00 Students 12-18 

(Includes College Students with ID), 
Kids 0-12 Free.
https://www.facebook.com/
events/590260465110881/

Ukrainian American Coordinating 
Council

Де: Speckels Temple of Music 
(Bandshell), San Francisco, CA

Коли: Вівторок/ Tuesday 1PM
Concert Celebrating the 

30th Anniversary of Ukraine’s 
Independence with the Golden Gate 
Park Band 139th Season!

FREE TO THE PUBLIC!

Ukrainian American Coordinating 
Council

Де: Garin Regional Park, Eas Bay 
Regional Park District - Hayward

Коли: Субота / Saturday 11 AM
Honcharenko’s Park Ukraina, 

California Registered Historical 
Landmark #1025. The Rev. Father 
Agapius Hocharenko (1832-1916). 
Panakhyda Requiem Memorial 
service, hike and picnic.

Ukrainian American Coordinating 
Council

Де: Koret Auditorium, Main Branch 
of the Public Library, San Francisco, 
CA

Коли: Субота / Saturday 2 PM
Remembering over 10 million 

Victims of the Genocidal Famine of 
1932-1933 in Ukraine

2 ТРА/MAY
ВЕЛИКДЕНЬ
[за Юліанським календарем]

30 ТРА/MAY
ТРІЙЦЯ 
[за Григоріанським 
календарем]

Hromada
Де: Tiburon Yacht Club
Коли: 4 PM - 10 PM

Hromada
Де: Tiburon Yacht Club
Коли: 4 PM - 10 PM

INTERNSHIP OPPOR-
TUNITY AT «HROMADA»
part time flexible hours • 
various openings • hands on 
experience for students who 
study communication and 
journalism / design / web 
etc. • good for high school 
students who plan to apply 
for colleges
To apply please email: 
info@hromada.us

https://www.facebook.com/events/590260465110881/
https://www.facebook.com/events/590260465110881/

