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МОЛИМОСЯ ЗА УКРАЇНУ І ТРИ ПІДСУМКИ 
ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОГО ТУРУ ВИБОРІВ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: КВІТЕНЬ 2019 РОКУ

ББС (політичний блог «БАБА-БАБІ-СКАЗАЛА»)

Ось і закінчилися вибори Пре-
зидента України, приголомшли-
ві результати яких вразили 
не тільки самих українців, але 
й увесь світ. Ось три основні 
підсумки, які можна підрезю-
мувати:

1. Одним із базисних критеріїв 
будь-якого президента є його 
проходження тесту на патріо-
тизм.

Звичайно, повинно бути бага-
то інших характеристик і рис, і 

досвіду, але патріотизм і безу-
мовна любов до свого народу 
і землі є фундаментальною 
цеглиною для будь-якого 
президента.

Пан Зеленський, який свого 
часу обзивав Україну «повією», 
а українців «хохлами»,  планку 
патріотизму не долає. Його 
дружина – пані Зеленська, була 
занесена в списки «Миротвор-

Борися Дужа

ПРЕС-РЕЛІЗ КМІС

З 9 по 14 квітня 2019 року 
Київський міжнародний інсти-
тут соціології (КМІС) провів 
всеукраїнське опитування гро-
мадської думки. Методом осо-
бистого інтерв'ю опитано 2004 
респондентів, що мешкають у 
129 населених пунктах усіх регі-
онів України (крім АР Крим) за 
3-х ступеневою стохастичною 
вибіркою з квотним відбором 
на останньому ступені, що 
репрезентативна для населення 

України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій облас-

тях опитування проводилося 
тільки на території, що контро-
люється українською владою.

Статистична похибка вибірки 
(з імовірністю 0,95 і за дизайн–
ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% 
для показників близьких до 50%, 
2,8% — для показників близьких 

https://www.facebook.com/HromadaSF/
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ДІТИ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ - ЦЕ НАШІ ДІТИ

ФУНДАЦІЯ «АНГЕЛИК»
ДЛЯ ДIТЕЙ ГЕРОÏВ УКРАÏНИ

ТРАДИЦІЙНІ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ, КВИТКИ НА ПРИВАТНУ ПОДОРОЖ 
ЧОВНОМ, ДВОДЕННИЙ ВІДПОЧИНОК В "TIME SHARE", ТА ІНШЕ

СУБОТА 1 ЧЕРВНЯ 2019 4PM – 10 PM
TIBURON YAHT CLUB, 
400 TRINIDAD DR, TIBURON, CA 94920
$80 (з 4 години, обід та музична програма)
$35 (з 7 години вечора, тільки музична програма)

«ГРОМАДА»
БЛАГОДІЙНА ГАЛА
ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Аничка

Гурт «Бурима»
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За даними ЦВК, 21 квітня 
участь у голосуванні за кор-
доном взяли майже 60 тис. 
українців. 

За Порошенка проголосува-
ли 54,73% виборців. Його 
опонент Володимир Зеленсь-
кий отримав 43,78% голосів.

Повідомляється, що Поро-
шенко переміг на виборчих 
дільницях у 45 країнах, 
зокрема, в Австрії, Італії, Кана-
ді, Нідерландах, Німеччині, 
Британії та США. Зеленському 
дісталася більшість голосів у 
24 країнах, серед яких Грузія, 
Білорусь, Польща, Словаччина 
та країни Балтії.

Закордонна виборча дільни-
ця 900091 м.Сан-Франциско. 
Загальна кількість виборців 
23,893. 21 квітня проголо-
сувало 580 виборців.

Ось вже п'ятий рік як в Україні 
йде війна. Загинуло близько 
3,680 українських воїнів. При-
близно стільки ж їхніх  діточок 
залишилися без батька або 
матері.

Нам, українській діаспорі, 
яка живе в США, інколи важко 
уявити і до повної міри відчути 
всю глибину людського горя, 
коли тисячі родин втратили 
своїх найрідніших людей. Лише 
щоденні новини нагадують 
нам про постійні втрати, котрі 
приходять до багатьох родин. І  
тільки десь там, до самого низу 
падає нам серце, коли читаємо 
новини, як мама у Львові не 
могла впізнати свого єдиного 
21-річного сина Богдана, коли 
їй привезли його тіло. Або, коли 
бачимо фотографію молодих 
жінок з маленькими діточками, 
які приходять до асоціації воїнів 
АТО, щоб отримати допомогу. 
І найуразливішими в цих тра-
гедіях є діти.

Що ми, як українська діас-
пора в Америці, можемо 
зробити для цих дітей і цих 
родин?

Три роки тому, в 2016-му, 
Українська школа і Українська 
Православна Церква в Сан-
Франциско отримали від Інни 
Бібик з Українського Консульст-
ва списки близько 100 родин зі 
всієї України, які втратили своїх 
батьків на війні на сході. Саме 
тоді зародилася ідея зібрати па-
кунки для цих дітей і відправити 
їм на Різдвяні свята ― так і взяла 
свій початок акція «Твори  Доб-

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ В САН-ФРАНЦИСКО, 21 КВІТНЯ 2019

ГРОМАДА ПРЕЗЕНТУЄ ФУНДАЦІЮ «АНГЕЛИК» 
НА КОРИСТЬ ДІТЕЙ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Петро Порошенко: 
493 [85%]
Володимир Зеленський: 
85 [14.65%]
Зіпсутих бюлетенів: 
2 [0.35%]
Загалом по Україні голо-

сувало  понад 18,5 мільйонів 
виборців (63% населення). 
З них ≈73,2% голосів було 
віддано за Володимира Зе-
ленського та ≈24,5% за Петра 
Порошенка.

ро». Ініціаторами її виступили 
отець Георгій Тяпко, священик 
Української Православної церк-
ви в Сан-Франциско, і вчителі 
Української школи – Світлана 
Найда і Наталія Аньон. Вся 
Українська школа в Сан-Фран-
циско на чолі з директором 
Андрієм Шегерою і багато-
багато членів Православної 
Церкви долучилися до цієї акції 
і в результаті, починаючи з груд-
ня 2016 року, було надіслано 
понад 200 пакунків допомоги 
цим сім’ям. Також, протягом 
всіх цих років, для тих сімей із 
списків, яким не були надіслані 
пакунки було переказано по 
$50 на дитину на Різдвяні та 
Новорічні свята.

Із заснуванням  «Громади», як 
благодійної неприбуткової орга-
нізації, її волонтери задумалися 
над тим як і далі масштабувати 
цю допомогу дітям війни. Як 
зробити так, щоб охопити дітей 
героїв по всій Україні?

Пересилання пакунків із 
речами є трудомісткою пра-
цею і має свої обмеження. Як 
зробити так, щоб охопити 
якнайбільше дітей? Також є 
вже багато досліджень різних 
неприбуткових організацій 
в США, які показують, що 
ефективніше слати допомогу 
грішми, щоб родини могли 
самі визначити на які нагальні 
потреби та речі їх витратити.

Так і зародилася ідея ство-
рення фундації «Ангелик» під 
парасолькою благодійної орга-
нізації Громада, яка паралельно 
з акцією «Твори Добро», буде 
спрямовувати всі свої зусилля 
на збір коштів та пересилку їх 
на Різдвяні свята. В грудні-січні 
2018-2019 року фундація пе-
реслала по $50 допомоги 132 
дітям на загальну суму $6,600.  
Також, в грудні 2018 року було 
надіслано 66 пакунків акцією 
«Твори Добро»  (Українська 
школа в Сан-Франциско  і 

Українська Православна Церк-
ва в Сан-Франциско) зібрали 
$6,020 на їх пересилку (з них 
$560 було наколядовано і 
передано  дітьми Української 
школи в Сан-Франциско).

На 2019 рік Громада організо-
вує цілу серію заходів, де 
всі зібрані кошти підуть на 
фундацію «Ангелик». Це і 
1-червнева Gala в Тібурон Яхт 
Клубі, це і серія лекцій, таких 
як «Містки інновації: Силіконова 
Долина ― Східна і Центральна 
Європа», на теми імміграційно-
го права і придбання або оренди 
нерухомості.

Але, щоб охопити всіх дітей 
героїв України, Громада пропо-
нує «франшизи» фундації 
«Ангелик» для інших громад в 
українській діаспорі США, і для 
всіх, хто бажає долучитися до 
цієї благодійної акції.  Ви можете 
скористатись вже створеною 
некомерційною організацією 
і долучитись до фундації 
«Ангелик».

Ми пропонуємо наступне:
1. Напишіть нам на hromada.

sf@gmail.com і коротко розка-
жіть про себе.

2. Для вашої громади буде 
створено окремий рахунок, до 
якого у вас буде повний доступ, 
куди ви  зможете зробити депо-
зит зібраних вашою громадою 
коштів.

3. Ближче до Різдвяних та 
Новорічних свят вам буде 
надано списки дітей з загаль-
ного реєстру, і ви зможете 
вибрати в яку саме область ви і 
ваша громада бажає перевести 
гроші, виходячи з розрахунку 
$50 на дитину. Всі списки будуть 
мати інформацію про дітей 
(ім’я, прізвище, вік), обставини 
загибелі батька чи матері та 
контактні дані.

4. Після переведення грошей 
ваша громада отримає звіт із 
підписами і телефонами батьків, 
які отримали кошти.

5. Так як Громада є 501(с)(3) 
благодійною організацією, всі 
пожертви не оподатковуються. 
Громада перешле вам листи, що 
підтверджують суму вкладів для 
всіх, хто пожертвував. Також, всі 
пожертви підлягають списанню з 
податків.

6. «Громада» надасть вам 
і вашій громаді максимальну 
юридичну та бухгалтерську 
підтримку у зборі коштів.

7. Фундація «Ангелик» оголо-
сить про всі зібрані вами кошти 
в січневому випуску газети  
«Громада». Вас буде згадано як 
лідера вашої громади в зборі 
коштів і забезпечено макси-
мальний розголос, котрий 
допоможе привернути більше 
уваги до вашої  благодійної 
діяльності.

Долучайтеся до нас і нашої 
благородної справи!

Тільки разом ми зможемо 
допомогти більшій кількості 
дітей героїв України!

Є запитання? Пишіть нам 
на hromada.sf@gmail.com або 
телефонуйте (415) 480-4557. 

Не стійте осторонь, фундація 
«Ангелик» дає Вам платформу 
і можливість зробити вагомий 
внесок в майбутнє України. 
Згадки про Вашу допомогу 
залишаться з цими дітьми на 
все життя, а у нас плекатимуть 
співчуття, милосердя і любов.

Діти Героїв України ― це наші 
з вами діти.

Слава Україні!

Наталія Аньон
Леся Кастілло
Ярема Кузишин

Дані ЦВК по закордонних виборчих дільницях
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кратичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва». Наукове керівництво 
проектом, розробку вибірки і 
координацію опитування вико-
нує КМІС. Опитування виборців 
на виході з виборчих дільниць 
провели Київський міжнарод-
ний інститут соціології (КМІС) і 
Центр Разумкова.

Національний екзит-пол під 
час президентських виборів 
2019 проводиться Фондом 
«Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва в рамках про-
екту «Національний екзит-пол 
2019», що здійснюється за 
фінансової підтримки Про-
грами сприяння громадській 
активності «Долучайся!», що 
фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) 
та здійснюється Pact в Україні, 
Представництва Європейського 
Союзу в Україні, Міжнародного 
фонду «Відродження», Посольс-
тва Канади в Україні.

 * * *

ПРЕС-РЕЛІЗ 
(українська/English)

21 квітня 2019 року, у день 
виборів Президента  України, 
Консорціум, до якого входять 
Фонд «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва», Київський 
міжнародний інститут соціології 
(КМІС) та Український центр 
економічних і політичних до-
сліджень імені Олександра 
Разумкова, провів  Національний 
екзит-пол’2019.

Генера льна су к у пніс ть 
екзит-пол у – виборц і,  як і 
проголосували на виборчих 
дільницях на території України 
(крім спеціальних дільниць). 
Теоретично вибірка репре-
зентативна для України в 
цілому,  для всіх тих дільниць, 
на яких відбулися вибори. 
Опитано 14 561 респондентів 
на 300 виборчих дільницях. 
Застосовувалася методика «та-
ємного голосування».

Статистична  похибка вибірки 
не перевищує  3%. 

Управління проектом, його 
фінансовий і медійний менедж-
мент здійснює  Фонд «Демо-

 Прізвище, ім'я та по батькові [name]: % голосів [votes] 

     Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
     [Ukraine total] [West] [Center] [South] [East]

 ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир 73,0%  56,9% 70,2% 85,4% 87,3%
 [Volodymyr ZELENSKY]

 ПОРОШЕНКО Петро  25,5%  41,3% 28,0% 13,5% 11,5%
 [Petro POROSHENKO]

 викреслив(ла)  обох,   1,5%  1,8% 1,8% 1,1% 1,1%
 перекрес-лив(ла) весь список або зіпсував(ла) бюлетень
 [have crossed out everyone/spoiled the bulletin]

On April 21, 2019, the day of 
elections of the President of 
Ukraine, the National Exit Poll-
2019 Consortium, which is made 
up of the Ilko Kucheriv Democratic 
Initiatives Foundation (DIF), the 
Kyiv International Institute of 
Sociology (KIIS) and the Oleksandr 
Razumkov Economic and Political 
Studies Center (Razumkov Centre), 
has conducted the National Exit 
Poll-2019.

Constituents who voted at pol-
ling districts (except for special 
polling districts) make up total 
population of exit poll. Theoreti-
cally, the sample is representative 
for the whole Ukraine, for all the 
voting stations, where elections 
were conducted.  14 561 of 
respondents were polled at 300 
polling stations. The methodology 
of “secret ballot” was used. 

Statistical sample error doesn’t 
exceed 3%. 

DIF is responsible for financial 
and media management of the 
exit poll. KIIS is responsible for 
scientific management of the 

project, development of the 
sample, and coordination of the 
polling. The polling of voters at 
the exits of polling stations has 
been conducted by the KIIS and 
Razumkov Center.

The National exit poll 2019 was 
conducted with financial support 
of the following international do-
nors: Enhance Non-Governmental 
Actors and Grassroots Engage-
ment “ENGAGE” activity, funded 
by US Agency for International 
Development (USAID) and 
implemented by Pact in Ukraine; 
Delegation of the European 
Union to Ukraine; International 
Renaissance Foundation; Embas-
sy of Canada in Ukraine.

 * * *

Учасники Консорціуму при 
проведенні екзит полу були 
незалежними від політичного 
впливу, спираючись на фінансу-
вання об’єднання міжнародних 
донорів. 

Національний екзит пол – 
єдиний в Україні екзит пол, кот-
рий надає відкритий доступ до 
даних і можливість професійного  
аудиту  українським та закордон-
ним спеціалістам.

Категорії виборців, не охоплені 
екзит полом – це ті, хто голосу-
ють в спеціальному режимі: 
зарубіжні виборчі дільниці, 
ув'язнені, віськовослужбовці; ті, 
хто проголосували вдома; ті, хто 
перебувають у лікарнях. 

Вибірка репрезентативна 
для України в цілому й для 
її 4 регіонів (Захід, Центр, 
Схід, Південь). Результати 
опитування представлені в 
загальнонаціональному мас-
штабі та в розрізі чотирьох 
регіонів: Західний регіон – 
Закарпатська, Волинська, Рі-
вненська, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська, 
Чернівецька та Хмельницька 
області; Центральний регіон 

– Житомирська, Вінницька, 
Кіровоградська, Черкаська, Пол-
тавська, Сумська, Чернігівська, 
Київська області та місто Київ; 
Південний регіон – Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, За-
порізька і Дніпропетровська 
області; Східний регіон – 
Харківська область, Донецька і 
Луганська області (підконтрольні 
українській владі).

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ’2019, РЕЗУЛЬТАТИ 2-го ТУРУ 
ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, 20:00, 21 КВІТНЯ 2019
NATIONAL EXIT POLL - 2019, DATA ON THE RESULTS OF 2ND 
ROUND OF PRESIDENTIAL ELECTIONS, 8 PM, APRIL 21, 2019

Для HROMADA, - Світлана 
Хутка, котра входить до числа 
ключових офіційних спікерів 
Національного екзит полу // 
Comment by Dr. Svitlana Khutka, 
Kyiv International Institute of 
Sociology spokeseperson, CEO 
of Social Indicators Research 
Center.
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до 25%, 2,0% — для показників 
близьких до 10%, 1,4% — для 
показників близьких до 5%.

Очікувані кроки від Прези-
дента в перші 100 днів

• На запитання «Що з 
переліченого на картці Ви 
хотіли б, щоб наступний 
Президент зробив у свої перші 
100 днів? Оберіть, будь ласка, 
не більше 3-х відповідей.» 
відповіді респондентів 
розподілилися наступним 
чином:

• Знизити тарифи на 
комунальні послуги – 39,1%;

• Подати до парламенту 
законопроекти про зняття 
недоторканості з депутатів, 
суддів, Президента  – 35,5%;

• Розпочати / пришвидшити 
розслідування найбільш 
резонансних корупційних 
злочинів – 32,4%;

• Розпочати переговори з 
Росією – 23,3%;

• Знизити зарплату топ-
чиновникам – 18,4%;

• Розпочати переговори з ЄС 
та США щодо Донбасу і Криму – 
16,4%;

• Пришвидшити розслідування 
злочинів проти Майдану – 9,4%;

• Ініціювати зміну системи 
парламентських виборів – 
скасування мажоритарних 
виборів і перехід до 
пропорційної системи з 
відкритими списками – 8%;

• Виставити на продаж 
приміщення, автівки та інші 
активи Державного управління 
справами, яке займається 
забезпеченням Президента – 
5,5%;

• Ініціювати перезапуск 
антикорупційних органів (НАБУ, 
САП) – 5,2%;

• Арештувати російські активи 
в Україні  – 4,6%;

• Внести до парламенту 
законопроект про референдуми 
в Україні – 4,2%;

• Розпочати переговори про 
вступ до ЄС – 3,3%.

[ПРЕС-РЕЛІЗ КМІС] 
початок на стор.1

• Що з переліченого на картці Ви хотіли б, щоб наступний Президент зробив у свої перші 100 
днів? Оберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей. (% серед усіх респондентів)

% у стовпчику Респондент    Україна Захід Центр Південь Схід Донбас
міг обрати до 3-х відповідей    в цілому

Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш 32,4 39,8 30,6 36,3 30,4 12,1
резонансних корупційних злочинів

Ініціювати зміну системи парламентських  8,0 7,8 10,3 9,2 4,7 4,5
виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід 
до пропорційної системи з відкритими списками

Подати до парламенту законопроекти про зняття 35,5 39,2 35,6 50,4 30,9 7,6
недоторканості з депутатів, суддів, Президента

Пришвидшити розслідування злочинів проти  9,4 18,4 6,8 10,8 2,5 6,8
Майдану

Здійснити візит у Вашингтон та Брюссель  1,3 2,1 1,9 0,8 0,0 0,0

Розпочати переговори з Росією    23,3 19,7 22,1 34,6 20,3 31,8

Змінити будівлю Адміністрації Президента  0,9 0,8 1,7 0,4 0,0 0,8

Виставити на продаж приміщення, автівки та  5,5 5,3 5,5 14,2 1,5 3,8
інші активи Держав-ного управління справами, яке 
займається забезпеченням Президен-та

Внести до парламенту законопроект про   4,2 2,3 5,9 6,7 2,0 6,1
референдуми в Україні

Розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу 16,4 17,6 18,4 10,4 16,9 10,6
і Криму

Арештувати російські активи в Україні    4,6 8,9 4,0 1,3 3,2 0,8

Арештувати Віктора Медведчука   1,6 2,8 2,0 0,8 0,2 0,8

Знизити тарифи на комунальні послуги   39,1 38,4 34,9 37,1 47,3 41,7

Ініціювати перезапуск антикорупційних   5,2 4,2 6,8 6,3 5,1 0,0
органів (НАБУ, САП)

Знизити зарплату топ-чиновникам   18,4 18,9 19,1 20,4 19,4 6,1

Розпочати переговори про вступ до ЄС   3,3 7,2 3,4 2,1 0,0 0,0

Розпочати переговори про вступ до НАТО  2,8 4,9 2,7 3,3 0,7 0,0

Інше       15,0 14,2 7,0 20,8 25,2 18,2

ВАЖКО СКАЗАТИ     6,3 3,8 6,9 1,3 8,8 15,2

ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ     0,4 0,9 0,4 0,0 0,2 0,0

25 квітня Верховна Рада 
України ухвалила закон «Про 
забезпечення функціонування 
української мови як державної». 
Закон, що зміцнює позиції 
державної мови в Україні, нази-
вають «історичним рішенням».

Де домінуватиме українська 
мова?

∎ У державному секторі 
та в органах місцевого 
самоврядування

∎ В комунальному секторі та 
на підприємствах всіх форм 
власності

∎ В громадських та інших 
організаціях

∎ В освіті та науці
∎ В медицині
∎ У сфері послуг
∎ В енергетиці та 

промисловості
∎ В кіно та театрі

ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ – №5670-Д
“ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 
ДЕРЖАВНОЇ”. "ЗА" ПРОГОЛОСУВАЛИ 278 НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

∎ В медіа та на інтернет-
сайтах

∎ У діяльності війська та 
силових структур

Іноземні мови та мови 
національних меншин 
використовуються вільно:

∎ У приватному спілкуванні
∎ У релігійних обрядах
∎ У сфері вивчення іноземних 

мов
∎ У наукових виданнях (якщо 

ідеться про мови Ради Європи)
∎ У назвах і зображеннях 

зареєстрованих в Україні 
торгових марок.

∎ У культурному житті 
національних меншин: їхні 
потреби захищає окремий закон 
«Про національні меншини».

∎ У роботі прикордонників, 
правоохоронців, медиків тощо, 
які мають справу з людьми, які 

не знають української. 

Українською мають вільно 
володіти:

∎ Посадовці та кандидати на 
посади: зокрема, президент, 
прем’єр, спікер та віце-спікери, 
міністри, керівники всіх 
центральних органів влади та 
органів Автономної республіки 
Крим.

∎ Особи, які хочуть отримати 
громадянство

∎ Адвокати і нотаріуси
∎ Працівники патронатних 

служб і освітяни
∎ Медики
∎ Менеджмент державних та 

комунальних підприємств
∎ Простих громадян та 

приватне спілкування не 
чіпатимуть, а посадовці 
зобов'язані вчити мову

Громадяни України також зо-
бов’язані володіти українською 
мовою на базовому рівні, однак, 
за незнання мови для них немає 
жодних санкцій. Інша річ, що без 
іспиту з української на базовому 
рівні жоден іноземець чи особа 
без громадянства не зможе 
стати громадянином України.

Що ж до посадовців та 
представників бізнесу, освіти, 
медицини чи сфери послуг – то їх 
перевірятимуть мовні інспекто-
ри. Штрафи та інші покарання 
за незнання мови в перші три 
роки не застосовуватимуться 

– натомість в Україні діятимуть 
безкоштовні мовні курси для всіх 
охочих. За три роки українську  
мову можна вивчити, упевнені 
автори закону.
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WH Y NATIONALISM? (OR, NOT SO) 
FAST TIMES IN DONETSK OBLAST

I didn’t ask to come here. It’s 
honestly in my blood. I set out 
East. I let Alma Mater Ukraine tend 
to my needs. Like a loving, yet 
strict mother she provided. I have 
wandered through Death Valley, 
yet I survived. I am of Ukrainian 
descent. My wife used to say there 
was a part of me that nothing 
could kill. There is an old saying 
that you can push a Ukrainian 
down for a long time, but when his 
head reaches the ground, he will 
rise up, and NOTHING will stop him. 
I agree.

I don’t like fruits or vegetables. 
Yet, the apricots have water and 
sugar I need for energy and 
hydration. I stay off the road, it 
is not safe. I hear gunshots and 
artillery in the field before me.  
There is a report, and I realize 
they are shooting in my direction. 
I am alone.  I’ve never felt more 
alive, nor more aware. I sleep on 
the ground.  In the desert, you do 
not forgo water.  Food yes, but 
water, no. It is a miserable way to 
die. Nevertheless, I run out.  Re-
gardless, every 100-200 meters 
Alma Mater provides.  Literally, 
water every time I need it. I am not 
a mystic nor religious, but I cannot 
explain this.

I am a Nationalist. My family is 
from western Ukraine. I make no 
apologies. I am "Pravvy Sektor". I 
don’t need an official flag because 
on my own, I see the beautiful 
fields of wheat, the blue sky. 
Sunflowers, gardens like that of 
my grandparents, and a simple 
freedom I have never felt before.

I get closer to the front. Tensions 
rise… I decide to ride a Marshrut-
ka (if you don’t know, then I’ll 
give you a tour lol, it is a cultural 
experience) into town proper, as 
walking into it on foot with bags 
looks... suspicious. There are 
men with AK-74’s and more. I feel 
tension.

We pass the checkpoints, and 
then when I get off, immediately 
two men in black follow behind me. 
I see them.  Going this way had risk, 
but trains leave a paper trail.

They pursue me to a pizza parlor, 
and ask in Google Translate, “Who 
are you, and what are you doing 
here?” What indeed my black clad 
friends.

I’m 95% honest. I show my 
faculty ID from two United States 
universities. What I tell them is 
mostly truth. My family is Ukraini-
an, and I am looking for my family. 
It IS mostly true. It is my great-
grandparents, stories from my fa-
mily, and personal memories, but 
my grandparents had 10 brothers 
and I want to know if any of them 
are still alive. Holodomor, Stalin, 
WW2, and more. I avoided and 
lived through because my family 
left. I do feel survivor’s guilt. Not 
my fault, but I do feel an obligation 
to return when my family’s count-
ry needs me. What can I say? 
Through no action of my own, I (and 
many other diaspora like me) won 
the lottery and were born in the 
United States. It took coming back 
to fully realize it, and now, I think 
many of us SHOULD return. Whe-
ther they know it or not Ukraine 
needs its children, and some have 
answered the call. I will anyway.

So, the police put me on a 4 
grivna (26 to a dollar) marshrutka 
and make sure I get a front seat.  
I tell them thank you. “Spasiba.” 
They could have shot me with their 
AKs and thrown me in a ditch, ta-
ken me to the station, or an entire 
slew of other unpleasantries. 
Other "Pravvy Sektor" volunteers 
they just might. I hope not. We 
need the firepower.

I immediately walk into a local 
hotel. There are OCSE trucks 
out front. These are technically 
neutral foreign observers at the 
front for the Minsk Agreements. I 
walk inside, curious. Two soldiers 
in garb immediately rise up and 
scream in Ukrainian “Go! Go! Find 
another hotel!”

I am not armed and am alone. 
Okay.

I decide I immediately need to 
ditch my American military uni-
forms and gear. I’m fortunate the 
police didn’t open my bags. I go 

We begin series of personal 
accounts from the frontline in 
Ukraine by a "Right Sector" volun-
teer, Aaron Harfort, who left his 
comfortable life in California follo-
wing his heart when his ancestral 
land sent out a call for help at the 
imminent danger of occupation 
from an enemy.

To contact Aaron Harford: 
mojaverocketman@gmail.com

to the wild fields of Ukraine, and 
set up a camp. Some would be 
ashamed. I love the wildlands. Only 
place I feel free. I hide my bags 
and go about reconnoitering town. 
The town, so close to the front, is 
oddly silent.

Like most Ukrainian cities, there 
are women in 6-inch heels who are 
more highly educated than any 
average American, more beautiful, 
could beat us in chess, kick our 
ass in martial arts, and truthfully, 
make us like it.

But, in the fatalism that I see in 
Ukrainians, I see the strength that 
made my family survive. We WILL 
survive.

I call the base. "Right Sector" is 
technically an illegal participant 
on the front. However, I am of the 
persuasion that a nation cannot, 
should not exist unless its own 
people will rise up to defend 
it.  Call me an idealist, but the 
numbers make sense. As a gra-
duate student at the University of 
Arkansas, I read Bill Clinton’s letter 
to his ROTC commander and I felt 
it so amazingly cognizant of the 
modern state. A nation cannot 
deserve to exist if it requires for-
ced labor to exist.

In 2013 and early 2014, Ukraine 
needed its volunteers. We would 
not have a country otherwise, and 
even now in 2019 they play a vital 
and important role.

I wait 3 days. A dormouse (I 

hope) crawls across my face at 
night. I hide in the woods. I go 
hungry. It does not matter. I am 
Ukrainian. I am a volunteer. I go to 
the Orthodox Church. They give 
me water and bread. I am proud to 
go without. I will survive. How can I 
do any less?

Fast forward a year.  It is been 
almost a year to the day I am wri-
ting this. There is so much to tell. To 
be quite frank, I am unsure what to 
write. How do I convey to the ave-
rage American, what things are 
like here, and what we are doing? 
It DOES seem complicated, until 
you break it down into fundamen-
tal principles.

Freedom, by and large, is a good 
thing.  It is not an abstract concept; 
this I have learned the hard way. 
In a fundamental way, Ukraine is 
fighting for its freedom from an 
oppressive, thuggish, brutish, and 
Stalinesque government. Let the-
re be no doubt about this. I have 
seen firsthand what 70 years of 
Communism did to the mentality 
of the people. The challenges are 
enormous, but the progress and 

promise are very real. There is no 
doubt in the long run, Ukraine will 
be free.

My reasoning goes as follows. 
Any time in history a government 
or group attempted “turning 
back the clock” to an earlier 
time (whether for better or for 
worse), it NEVER succeeded 
long-term. There are simply too 
many variables. How does one 
intentionally produce the Renais-
sance? America’s rise in the mid-
20th century? The Roman Repub-
lic and subsequent Empire? One 
simply cannot. It is outside the 
scope of our limited controls. All of 
the variables must come together 
at the correct time and place. It 
simply happens.

In this case, Putin’s government 
is trying to turn back the clock to 
a more repressive and brutal time, 
and in the modern age of internet 
and instantaneous communicati-
on nonetheless! Indeed, the world 
is moving towards a more open 
and democratic society; and this 
progress will not be deterred by 
any nation long-term. Attempting 
to bring back the “glory days” 
of the Soviet Union and Czarist 
Russia, if you can call them that 
(though there were some bright 
moments of accomplishments), 
will not work. It was based on 
a flawed model then, and most 
certainly has no place in the 
modern world now.

Anyone who lived under it, or 
has seen firsthand what that 
model of government did to the 
people under it can have no honest 
love for Russian oppression. A 
government like Putin’s is unfit 
to exist, and must be resisted 
and eventually overthrown by the 
Russian people themselves.

What I will attempt to do, dear 
reader, is share with you my 
experience as both participant 
and passionate (and sometimes 
dispassionate) observer. I wish 
someone more qualified and of 
greater abilities were chosen for 
this task, but alas, it appears to 
have fallen on me. Indeed, it has 
taken the better part of a year to 
find my place here, if one can call 
it that.

I serve with a medical unit, 
and am honored to be accepted 
and live among such Ukrainian 
patriots. Some days we hear 
shelling, and some days there are 
casualties. To be sure, it is static, 
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А ви пробували, панове, наро-
дившись у російськомовній ро-
дині в Києві, Харкові, Одесі чи 
Дніпрі перейти у школі на укра-
їнську мову? Відразу: ги-ги-ги, 
тупой сєлюк, жлоб, дебіл, чмо, 
казьол, утирок…

В школі таке цькування мало 
хто витримає, запам’ятавши 
на все життя, що українська 

— то небезпека бути підда-
ним обструкції, стати посміхо-
виськом, парією, чумним чи 
прокаженим, відторгнутим соці-
умом та колективом.

Ця дитяча травма дуже боліс-
на. Багато хто з мого покоління її 
так і не подолав. Навіть вроджені 
українці з питомо українськими 
прізвищами і генеалогією, що 
пройшли через антиукраїнський 
вишкіл радянської школи, 
несуть на собі цю печатку паніч-
ного страху у разі переходу 
на українську почути на свою 
адресу ці образливі, закарбо-
вані в підсвідомості слова — 
жлоб, рагуль, селюк, чмо, казьол 
та утирок.

Зараз в моді англійське слівце 
“булінг”, що означає “цькування”. 

МУХАРСЬКИЙ: А ВИ ПРОБУВАЛИ, ПАНОВЕ, 
НАРОДИВШИСЬ У РОСІЙСЬКОМОВНІЙ 
РОДИНІ В КИЄВІ, ХАРКОВІ, ОДЕСІ…

Так от за моїх часів цькування за 
мову було нещадним. Та й зараз 
це потворне явище нікуди не 
зникло…

Далі — інститут і молодіжне се-
редовище, яке, наче і ставиться 
до цього толерантніше, але 
все одно… так на рівні КВНщи-
ни дає тобі зрозуміти, що 
українське то таке — щось 
провінційне, недорікувате, як 
ото…. (далі слідує ряд прізвищ 
українських артистів, смішних 
радикалів-націоналістів, висмі-
ювання українських слів та 
словосполучень на кшталт 

“гвинтокрил”, “летовище” чи 
“цап-відбувайло”).

І от ти вже толеруєш бухого 
товариша з Херсона, що о 
третій ночі врубає на повну 

“Любе” чи “Цой жив” із словами 
“вот ето бляха музика, а нє 
вакарчуковская хрєнь”!

Або ніяково усміхаєшся, 
коли подруга з Одеси на весь 
вагон метро заявляє: “Да я 
русскоговорящая украінка і 
любому, кто мнє что-то пізданьот 
про мову я глаза вицарапаю. 
Патаму шо я люблю Украіну 

большє многіх сраних патріотов 
в вишіванках… Русскій язик —
вєлікій язик культури, балєта і 
Пушкіна на котором я виросла 
і імєю право говоріть в етой 
странє!”

І весь вагон толерантно 
мовчить українською, тому що в 
підсвідомості спливають слова… 
ну ви знаєте, з першого абзацу..

Далі — влаштування на робо-
ту. Де тобі однозначно дають 
зрозуміти, що головна комуні-
каційна мова — російська. Укра-
їнською — будь ласка. Але в 
обідню переврву і не в офісі. “Нє 
надо нам етой політікі. Ми внє 
політікі і вообщє етот язиковой 
вопрос нас раздєляєт. Главноє, 
чтоби ми панімалі друг друга, 
правда? Вон прогрєссівний 
Марат Гєльман вчєра об етом 
напісал… Ви нє чіталі Марата 
Гєльмана? Фу-у-у-у, провінціа-
лізм какой…”.

І це так… дрібні побутові речі: 
скукожені мармизи офіціантів, 
коли до них звертаєшся укра-
їнською, вперта російська ад-
міністраторів банків, зверхня 
російська водіїв маршруток, 
нахабна російська переселенців 
з Донбасу (не всіх, але більшої 
частини) у Львові, іронічна 
російська поціновувачів поезій 
Ахматової та Бродського, 
булгаковців та спадкових 
сатаністів. Віщунок, поп-ар-
тистів, дизайнерів одягу та 
іншої гламурної наволочі, що 
показово повбиравшися у 
вишиванки кілька разів на 
рік демонстративно ліпить 
вареники чи святить паски у 
церкві, красиво посмішаючись 
у камери робочою стороною 
перекраяного пластичними 
хірургами обличчя.

Потім ці світлини розходяться 

мільйонними накладами серед 
населення, яке бере приклад 
із своїх “кумирів”. Ось вона 
ознака удаваної українськості —
вишиванка двічі на рік, пасочка 
чи кулічік (какая разніца), борщ, 
русскій язик, варєнікі, сало ну 
і Марат Гєльман для особєнно 
продвінутих. А і забил… журнал 

“ВІВА” і “95-й квартал”.
Завершую: дорогіє русско-

язичниє соотєчєствєннікі, обра-
щаюсь к вам как ваш в прошлом 
дорогой русскоговорящій соо-
тєчєствєннік. Питання мови як 
раз ОБ”ЄДНУЄ Україну. Я не 
зустрічав жодного російсько-
мовного воїна, що побував в зоні 
АТО чи брав участь в ООС, і був 
проти закону про мову. (Якщо 
такі є викладіть, будь ласка, 
ваші аргументи у коментарях). 
Бо розділяє нас не українська, 
а саме російська мова агресії, 
ненависті, цькування та дискри-
мінації, яку я чув на свою адресу, 
чи не все життя, коли починав 
спілкуватися українською.

Тому від цього дня я буду 
об'єднувати Україну, як можу. 
Не вірю, що українці не здат-
ні написати декілька слів 
українською, бо вчора, навіть 
мій друг з Москви (культурна, 
освічена людина), написав мені 
українською, привітавши з прий-
няттям закону “ПРО МОВУ”.

Тому УВАГА!!! ПОПЕРЕДЖЕН-
НЯ!!!: ВІД 26-го квітня всі 
російськомовні дописи на цій 
сторінці БУДУТЬ ВИДАЛЯТИСЯ, 
оскільки я персона публічна, і 
шаную закони України!

Всім гарного дня)))
Антін Мухарський

Передрук: https://startko.
co.ua/26/18/1415/bogun/

trench-type warfare with each 
side dug in. Nevertheless, it could 
flare up into World War III and this 
fact is not lost upon us. We simp-
ly want to serve and make Ukraine 
a better place. Nationalism is not 
a dirty word. Indeed, I fail to see 
how wanting one’s own country, 
language, and culture is some-
how reviled and a negative thing.

There is so much to tell, dear 
reader. For those who have ears 
to hear and eyes to see, let 
them hear and let them see. I will 
attempt to share the experiences I 
have had, and continue to have but 
only with the intent of educating 
and raising awareness. I am no 
hero, and have no desire to be 
famous or even well-known. The 
real heroes are those who have 
served for 5 years under difficult 
circumstances, and my only regret 
is that I cannot fully convey their 
sacrifices, struggles, and hope for 
a free Ukraine. Ukraine will be free.

Slava Ukraini!
Heroyiam Slava!

[Why Nationalism...] 
початок на стор.6

ця» за свій видалений репост у 
Фейсбуці, в якому пропонується 
премія в рублях за інформацію 
про знаходження українських 
військ, про це повідомляє ка-
нал «Life Hовини». Її незграбні 
пояснення щодо цього, на 
основі яких її  потім видалили 
з «Миротворця», все одно до 
кінця не відповідають на пи-
тання чому там був цей репост 
з самого початку і чому потім 
він був видалений.  У кожного 
президента за час його каден-
ції стаються надзвичайно 
складні ситуації, коли потрібно 
приймати важкі критичні 
рішення, і без міцного стержня 
патріотизму можна фатально 
схибити. Такий критичний 
тест постав вже пе-ред 
Зеленським на третій день після 
виборів, коли Росія оголосила 
видачу російських паспортів 
українським громадянам на 
окупованих територіях Донба-
су. А другий критичний тест 
з’явився на наступний день: чи 
намагатиметься Зеленський 
якимось чином завадити впро-
вадженню в життя довгоочі-
куваного поколіннями вистраж-
даного закону про Українську 
мову, який було прийнято Вер-
ховною Радою 25 квітня.

Нам, українській діаспорі, 

наразі, не залишається нічого 
іншого, як молити Бога, щоб 
вберегти Україну і вимагати від 
наших конгресменів і сенаторів 
в США посилювати санкційний 
тиск на Росію.

2. Виборці, де б вони не були: 
чи то в Україні, чи то в США, 
голосують своїми гаманцями.

 «Це економіка, дурню!» («It’s 
economy, stupid!»). Так свого часу 
знаменито охарактеризували 
передвиборчу кампанію Біла 
Клінтона в 1992 році. Незважаю-
чи на тверду 5-ку в зовнішній 
політиці та протистояння агресії 
Росії, Порошенко з тріском 
провалився тому, що більшість 
українців або не відчули еконо-
мічного покращення у своєму 
повсякденному житті, або стали 
жити гірше за останні п’ять років.

3. Потрібно змінити правила 
голосування для українців за 
кордоном

Українська діаспора налічує 
близько 5 мільйонів. Надрукова-
но було лише близько 500 
тисяч бюлетенів (≈10%), а про-
голосували лише близько 1%! 
Це великий нереалізований 
потенціал, який міг би стати 
потужною виборчою силою. 
Для того, щоб його реалізувати, 
потрібно змінювати правила 
голосування для українців за 
кордоном: дати можливість 
проголосувати, виславши свій 

бюлетень поштою, як це можна 
зробити виборцям у США або 
проголосувати віддалено елек-
тронно. З сучасним розвитком 
новітніх технологій, я впевнена, 
що це можливо зробити, щоб 
захистити кожен голос і від 
фальсифікацій, і від втручання 
іноземних агентів.

Слава Україні!

[підсумки виборів Президента 
України] початок на стор.1

https://startko.co.ua/26/18/1415/bogun/
https://startko.co.ua/26/18/1415/bogun/
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soundcloud.com/petroivanovich

"Нікому не підвладно знати, 
напевно, коли і як життя 
розпочнеться чи закінчиться. 
І буває навіть так, що кінець 
одного дає початок іншому."

Українсько-литовській фільм 
про давню спільну легенду 
виробництва українських митців, 
авторів документального фільму 

"Російський Дятел", котрий 
отримав приз гранд-жюрі на 
2015 Sundance Film Festival.  "The 
Serpent's Bride" готується до 
виходу у 2019 році.  Фільм на 
етапі створення музики знаним 
композитором Гедрюсом Пуску-
нигесом.  Продюсерами стрічки 
є Федір Александрович та Артем 
Рижиков.

«THE SERPENT'S BRIDE»

https://soundcloud.com/petroivanovich/
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ДЛЯ ДІТЕЙ

Лисичка з Журавлем 
дуже заприятелювали. 
От Лисичка і кличе 
Журавля до себе в гості:

— Приходь, Журавлику! 
Приходь, любчику! Чим 
хата багата, тим і вгощу.

Іде Журавель на 
прошений обід, а 
Лисичка наварила кашки 
з молочком, розмазала 
тоненько по тарілці 
та й поставила перед 
Журавлем.

— Призволяйся, не 
погордуй. Сама варила.

Журавель стук, стук 
дзьобом — нічого не 
спіймав. А Лисичка тим 
часом лиже та й лиже 
кашку, аж поки сама 
всієї не з'їла.

А коли кашки не стало, 
вона й мовить:

— Вибачай, кумочку, 
більше не маю чим 
угощати.

— Спасибі й за 
те,— пісним голосом 
промовив Журавель.— А 
ти б, Лисичко, до мене 
завтра в гості прийшла.

— Добре, Журавлику, 
прийду, чому не 
прийти,— каже Лисичка.

Другого дня приходить 
Лисичка, а Журавель 

Українська народна 
казка в обробці Івана 
Франка. Художник Наталя 
Сердюкова

Лисичка і Журавель
(збірка "Коли ще звірі говорили")

наварив м'яса, буряків, 
квасольки, картопельки. 
Покришив дрібненько, 
склав у високий глечик 
з вузькою шийкою та й 
поставив на столі перед 
Лисичкою.

— Їж, кумонько. Не 
погордуй, люба моя,— 
припрошує Журавель.

Нюхає Лисичка 
— смачно пахне. 
Встромляє голову в 
глечик — не йде голова. 
Пробує лапкою — не 
витягне. Крутиться 
Лисичка, скаче навколо 
глечика, а Журавель 
їсть собі шматочок за 
шматочком, поки всього 
не виїв.

— Вибач, любонько,— 
каже, випорожнивши 
глечика,— чим хата 
багата, тим і рада, а 
більше на цей раз нічого 
немає.

Розсердилася Лисичка, 
навіть не подякувала 
за гостинність. Вона, 
бачите, думала, що на 
цілий тиждень наїсться, 
а тут прийшлося додому 
йти, облизня спіймавши. 
Відтоді й зареклася 
Лисичка з Журавлями 
приятелювати.
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Розмальовка "Вибори Гетьмана"
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КРОСВОРД І СУДОКУ

ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1. Південне плодове дерево родини яблуневих. 
3. Дія ваги на кого-, що-небудь. 5. Тринадцята 
літера грузинської абетки. 6. Слухове відчуття, 
що викликається механічними коливаннями. 
7. Статуя, що зображує бога. 8. Сьома літера 
грецької абетки. 9. Розмінна монета США. 
11. Календарний час якої-небудь події. 13. 
Група довгохвостих папуг. 15. Руда фарба. 17. 
Чотирнадцята літера вірменської абетки. 19. 
Висловлена у стислій формі ідея, політична 
вимога, завдання. 20. Неосвітлений простір; 
темрява. 22. Ріка в Єгипті. 24. Китайська 
Народна Республіка. 26. Високий віз на двох 
або чотирьох колесах. 27. Опера Верді в 4 діях 
та 7 картинах на лібрето А. Гісланцоні та К. дю 
Локля. 29. Довга глибока канава, розмита 
водою або викопана в землі. 30. Дорога з 
твердим покриттям, призначена для руху 
будь-якого безрейкового транспорту. 31. 
Розплавлена силікатна маса, що виливається 
на земну поверхню під час виверження вулкана. 
32. 2+1. 33. Одна з двох нижніх кінцівок людини. 
34. Старовинний урочистий, головним чином 
релігійний спів.

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
1. Відступ управо на початку першого рядка для 
відокремлення однієї частини тексту від іншої. 
2. Бланк установленої форми для запису в 
ньому певних біографічних та інших відомостей. 
3. Назва гонконгівської мафії. 4. Куляста або 
конічна скляна чи кварцова посудина з довгою 
шийкою для хімічних робіт. 10. Персонаж 
давньогрецької міфології, син Лікімнія. 12. Тонкі 
дошки. 14. Представник автохтонного етносу 
України, переважно християн східного обряду. 
15. Зухвала, груба, нахабна людина. 16. Вигук, 
що виражає подив, здогад, пригадування. 17. 
Звук, що утворюється періодичним коливанням 
повітря і відзначається певною висотою. 18. 
Назва села в деяких тюркських народів у 
Середній Азії та на Кавказі. 21. «Вухогорлоніс». 
23. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й 
впадає в Індійський океан. 24. Закритий з усіх 
боків чотириколісний кінний повіз на ресорах. 
25. Молюск, який має черепашку, дуже повільно 
пересувається і живе переважно у болотах. 
26. Давня східнослов'янська міра довжини, 
яка вживалася до запровадження метричної 
системи. 28. Сильне захоплення чим-небудь; 
запал, завзяття.
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ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
1. Айва. 3. Тиск. 5. Нар. 6. Звук. 7. Ідол. 8. Ета. 9. 
Цент. 11. Дата. 13. Ара. 15. Хна. 17. Тса. 19. Гасло. 
20. Мла. 22. Ніл. 24. Кнр. 26. Арба. 27. Аїда. 29. 
Рів. 30. Шосе. 31. Лава. 32. Три. 33. Нога. 34. 
Кант.
За вертикаллю:
1. Абзац. 2. Анкета. 3. Тріада. 4. Колба. 10. Еон. 
12. Тес. 14. Русин. 15. Хам. 16. Ага. 17. Тон. 18. 
Аул. 21. Лор. 23. Інд. 24. Карета. 25. Равлик. 26. 
Аршин. 28. Азарт.
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КНИГИ

«БУРШТИН» 
Василь Тибель

[Фабула]

«Я І КОНСТИТУЦІЯ» 
Денисенко Лариса , 
Ільков Олександр, 

Стельмащук Андрій, 
Шуліма Альона
[Видавництво 
Старого Лева]

«МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ 
ШЕПТИЦЬКИЙ І ПРИНЦИП 

"ПОЗИТИВНОЇ СУМИ" » 
Мирослав Маринович

[Видавництво 
Старого Лева]

«ЖІНКА В ТРАДИЦІЙНІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 
(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - 

ПОЧАТОК XX СТ.) » 
Оксана Кісь

[Інститут народознав-
ства НАН України]

Захоплюючий роман Василя 
Тибеля, відзначений премією між-
народного конкурсу «Коронація 
слова» (2018), — чи не найперша 
в українській літературі спроба 
поглянути на «бурштинову 
проблему» на Поліссі в люд-
ському, а не політичному ви-
мірі. Віртуозно збудований 
сюжет, що обертається нав-
коло «сонячного каменя», 
динамізм оповіді, органічне 
використання «народної демо-
нології», відчутний зв’язок із 
«наївним мистецтвом» — все це 
не залишить байдужим навіть 
найвибагливішого читача.

«Бурштин» – історія про життя 
копачів бурштину на Поліссі – 
захопливий динамічний бойовик, 
сюжет якого розгортається 
на тлі прадавньої демонології, 
сучасних політичних оборудок 
та інших наслідків на зразок 
сумнозвісної золотої лихоманки 
на Клондайку. Місцеве насе-
лення давно вже проміняло 
звичне життя на полювання за 
скарбами, всі змалечку стають 
«старателями», незаконно добу-
вають бурштин, ігноруючи будь-
яку владу.

Чому відбувається бурштино-
ва лихоманка на Заході України? 
Які надприродні сили задіяні 
у цьому кривавому бізнесі? Та 
що, окрім наживи, штовхає 
людей до нелегального видо-

Чи знаєш ти, що таке Кон-
ституція України? І як в одній 
книзі може поміститися все 
наше життя і життя всієї краї-
ни? Адже Конституція — це 
не просто набір правил про 
державу, про вибори, права і 
обов’язки суспільства та кожно-
го громадянина. Це найвищий 
закон, який встановлює та 
визначає державний устрій, 
контролює владу, нагадує про 
повагу і який, наче компас, 
дозволяє тобі почуватися у 
безпеці та здійснювати усі свої 
мрії.

Конституція як компас? Так! Бо 
у ній про те, хто ти як особис тість 
і хто ми як народ на карті світу, 
яка наша точка відліку і який 
керунок маємо обрати, щоб іти у 
правильному напрямку.

Монографія — перше в Украї-
ні комплексне історико-етноло-
гічне дослідження становища 
жінок у середовищі українського 
селянства, здійснене на заса-
дах гендерного підходу. Книга 
знайомить з основними етапами 
становлення феміністської пара-
дигми в соціальній та культурній 
антропології, а також розкриває 
ґенезу та сучасні тенденції 
розвитку жіночих студій в укра-
їнському народознавсті. Авторка 
висвітлює правовий, соціально-
демографічний та світоглядний 
контекст життя української 
селянки, аналізує джерела і 
зміст традиційного стереотипу 
фемінності. У фокусі дослідження 

— функції та повноваження, 
права і обов’язки жінки на 
різних етапах життєвого циклу 
(дівчинка, дівчина, жінка, баба). 
Особлива увага — процесові 
ґендерної соціалізації дівчат. 
Книга розкриває особливості як 
нормативних (дівчина, дружина, 
мати, господиня), так і девіантних 

Книга містить ґрунтовний 
аналіз проповідницької спад-
щини Митро полита Андрея 
Шептицького з точки зору її 
відповідності (чи невідповідності) 
методологічному принципу, що 
в нинішній час отримав назву 
«позитивної суми», або «win-
win». Генезу цього способу 
думання Митрополит виводив 
із богослов’я, а приклади 
його застосування самим 
Митрополитом автор знаходить 
у посланнях Кир Андрея у 

ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ

ЛЬВІВСЬКИЙ 
СИРНИК

Якщо сир домашній, змолоти 
його в блендері або пропустити 
через м’ясорубку. З магазинним 
це робити необов’язково. До-

ІНГРЕДІЄНТИ

СИРНА МАСА:
Кисломолочний сир 
найвищої жирності: 500 гр. 
Масло вершкове: 100 гр. 
Яйця курячі: 5 шт.
Цукор: 150 гр. 
Лимон: 1 шт.
Манна крупа: 1 ст.л.
Родзинки: 100 гр. 
Ванілін: на кінчику ножа

ГЛАЗУР:
Масло вершкове: 50 гр. 
Сметана: 3 ст.л. 
Порошок какао: 2 ст.л. 
Цукор: 2 ст.л. 

дати до сиру м’яке масло 
(заздалегідь дістаньте його з 
холодильника) і ще раз змолоти 
в блендері або просто ретельно 
вимішати лопаткою. Білки 
обережно відокремити від 
жовтків. Жовтки збити з цукром в 
густу піну. З лимона зняти цедру 
(тільки жовтий шар!), потерши 
його на найдрібнішій тертці, і 

додати до жовтків. Родзинки 
ретельно вимити, змінюючи 
воду кілька разів. Викласти на 
рушник, щоб просохли. У сирну 
масу всипати манку, додати 
жовтки з лимонною цедрою, 
вимиті і перебрані родзинки 
і ще раз ретельно вимішати. 
Окремо збити білки з дрібкою 
солі і обережно ввести їх в сирне 

(вдова, самотня матір, відьма) 
жіночих соціальних ролей у 
сім’ї та сільській громаді. У 
дослідженні показано засадни-
чу неможливість однозначної 
оцінки гендерних відносин 
та становища українських 
жінок у минулому, розкриті 
суперечливі та складні аспекти 
жіночого повсякдення, які 
досі перебували поза увагою 
дослідників. Написана на 
основі різноманітних джерел 
(етнографічних і фольклорних 
матеріалів, історичних докумен-
тів, законодавчих актів, ста-
тистично-демографічних відо-
мостей тощо) книга дозволяє 
скласти доволі цілісне уявлення 
про буденне життя української 
селянки у другій половині ХІХ — 
напочатку ХХ ст.

тісто, акуратно перемішавши. 
Тісто виходить досить рідке, як 
сметана. Форму для випікання 
змастити вершковим маслом і 
трішки притрусити борошном. 
Викласти сирну масу. Не до 
країв (у процесі випікання вона 
значно підніметься), поставити у 
духовку, заздалегідь розігріту до 
170°С (350°F).

Випікати сирник близько 1 
години. Коли зарум’яниться, 
вимкнути вогонь і залишити 
його в духовці на 30 хв. Повністю 
охолодити у формі і лише тоді 
обережно дістати. Поставити на 
кілька годин у холод.

Шоколадна глазур: цукор змі-
шати з какао, додати сметану, 
масло і варити на мінімальному 
вогні, постійно помішуючи. 
Коли маса стане однорідною і 
ледь почне закипати, відразу ж 
зняти з вогню і полити глазур’ю 
охолоджений сирник.

http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_
syrnyk_5_retseptiv_kultovogo_

desertu_83237.html

бутку «сонячного каменя»? 
Що залишиться в остачі, якщо 
відкинути від цього явища 
політику та гроші?

У книзі «Бурштин» Василь 
Тибель шукає відповіді на ці та 
інші питання і доходить неочі-
куваного висновку…

сфері економічних стосунків, 
національних взаємин, дер-
жавного будівництва, міжкон-
фесійних та міжрелігійних 
відносин. Цю наукову розвідку 
автор доповнив своїм власним 
баченням того, яку роль принцип 
«позитивної суми» та формули 
Митрополита Андрея можуть 
відіграти в найближчому май-
бутньому України та світу.

http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_syrnyk_5_retseptiv_kultovogo_desertu_83237.html
http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_syrnyk_5_retseptiv_kultovogo_desertu_83237.html
http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_syrnyk_5_retseptiv_kultovogo_desertu_83237.html
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ПАРЄ прого-
лосувала проти 

повернення Росії

ЄС відреагував 
на рішення 

"суду" РФ щодо 
полонених 

моряків

Нацбанк дозво-
лив відкривати 

рахунки в 
українських 

банках 
компаніям, не 

зареєстрованим 
в Україні

В українців 
заборонили 

відбирати житло 
без суду

Суд скасував 
арешти рахунків 

ліквідованого 
банку сина 
Януковича

Приватні грошові 
перекази в 

Україну з-за 
кордону станов-

лять близько 
8,3 % ВВП

Рівень офіційного 
безробіття в 

Україні почав 
скорочуватися

Скільки Україна 
має виплатили 

держборгу в 
2019 році

Радбез ООН 
завершив 

засідання щодо 
указу Путіна про 

паспорти РФ, 
не ухваливши 

рішень

Євросоюз 
зняв санкції з 
дев'ятьох осіб 

з оточення 
Януковича

Парламентська асамблея 
Ради Європи ухвалила резолю-
цію "Про виклики перед Парла-
ментською асамблеєю Ради 
Європи". Вона містила норми, 
які мали зняти санкційний тиск 
з Російської Федерації. Проте, 
перед голосуванням небезпечні 
правки прибрали.

За документ, який готував 
проросійський дипломат Тіні 
Кокс (Нідерланди) і чиї поло-
ження на користь Росії виклю-
чили, проголосували 105 членів 
ПАРЄ, 30 — проти, 16 утрима-
лися.

Замість чинної санкційної про-
цедури пропонували ввести ін-
шу — складнішу за механізмом 
запровадження. Складну про-
цедуру таки запровадять, але 
вона існуватиме паралельно із 
чинним алгоритмом введення 
санкцій. Також ПАРЄ зберегло 
за собою право самостійно 
вводити санкції проти Росії.

У заяві наголошується, що 
Лефортовський районний 
суд Москви продовжив до 
кінця липня арешт всіх 24 
українських моряків. Дипломати 
представництва Євросоюзу в 
Москві разом з представниками 
інших дипломатичних місій 
країн-членів ЄС спостерігали за 
судовим процесом до моменту, 
поки судове засідання не 
було оголошено закритим для 
широкого загалу.

Європейський Союз продов-
жує закликати владу Російської 
Федерації негайно звільнити 
всіх захоплених у полон 24 укра-
їнських моряків.

В ЄС відзначили, що укра-
їнських моряків утримують з 
25 листопада 2018 року, коли 
Росія захопила їх і три їхні судна, 
застосувавши без підстав 
військову силу.

В ЄС відзначають, що Росія має 
забезпечити безперешкодне та 
вільне проходження через Кер-
ченську протоку.

Через недостатні докази 
Європейський Союз виключив 
дев'ятьох осіб з оточення екс-
президента Віктора Януковича 
зі свого санкційного списку. 
Загалом у списку санкцій ЄС 
на даний час налічується 170 
чоловік та 44 організації, які 
підозрюються у завданні шкоди 
територіальній цілісності Украї-
ни та стали причиною збройного 
конфлікту у країні.

4 березня Європейський Союз 
продовжив на рік санкції у виг-
ляді заморожування активів за-
судженому в Україні на 13 років 
президенту-втікачеві Віктору 
Януковичу та його одинадця-
тьом соратникам. Таким чином 
активи будуть заморожені до 6 
березня 2020 року.

Минулого року Євросуд зняв 
санкції з екс-прем'єра-втікача 
Азарова.

Україна в 2019 році виплатить 
459, 6 млрд. грн. боргу, в тому 
числі в рахунок погашення — 
330,9 млрд. грн. У першому 
кварталі 2019 року всі видатки 

Постійний представник Укра-
їни при ООН Володимир Єльчен-
ко наголосив, що указ Путіна 

— це «ще один епізод великої 
картини повзучої окупації 
Донбасу Росією». Він додав, 
що підписання указу є актом 
втручання РФ у внутрішні справи 
незалежної держави.

Перед засіданням низка країн 
ЄС в Раді Безпеки — Німеччина, 
Франція, Велика Британія, Бель-
гія, Польща, а також колишні 
члени — Швеція, Італія та Ні-
дерланди засудили рішення 
Кремля про видачу паспортів 
на окупованому Донбасі та 
наголосили, що воно підриває 
суверенітет України.

Виконувач обов'язки постій-
ного представника США в ООН 
Джонатан Коен назвав указ 
Путіна про паспорти для меш-
канців окупованого Донбасу 
«провокацією». Дипломат також 
додав, що такі дії підривають 
принципи Мінських угод і 
анонсував продовження дії 
санкцій.

«Це провокаційне рішення 
прийняте відразу ж після виборів 
нового президента в Україні», — 
зазначив представник Франції 
в ООН Франсуа Делатра. Він 
зазначив, що таке рішення 
російської сторони не може 
сприяти врегулюванню кон-
флікту.

Приєднався до засудження 
дій Росії також і постійний 
представник ФРН в ООН Крістоф 
Хойсген.

24 квітня президент Росії 
Володимир Путін підписав указ 
про спрощений порядок отри-
мання громадянства РФ для 
мешканців окупованих Росією 
територій Донецької і Луганської 
областей. Помічник президента 
РФ Владислав Сурков назвав 
це рішення «справедливим та 
неминучим», а «очільники ДНР» 
та «ЛНР» подякували за нього.

Шевченківський районний 
суд Києва скасував арешти 
рахунків ліквідованого банку 

"Всеукраїнський банк розвитку", 
власником якого був старший 
син екс-президента Віктора 
Януковича Олександр.

На рахунках цього банку було 
заарештовано 1,2 мільярда 
гривень.

Держстат повідомляє що в 
березні 2019 року в Україні було 
офіційно зареєстровано 340,7 
тисяч безробітних, що на 26,3 
тисяч менше, ніж у лютому 2019 
року (367,0 тисяч).

Українці, що працюють за кор-
доном, надсилають все більше 
коштів в Україну, зокрема, обсяги 
грошових переказів в Україну, за 
даними Світового банку, в 2018 
році зросли на 19% і досягли 
рекордного рівня в млрд.

Відтепер іноземні компанії та 
інвестиційні фонди не повинні 
створювати в Україні окремих 
компаній-представництв. Це 
має спростити їхню діяльність в 
Україні та інвестування коштів як 
в державні цінні папери, так і в 

В Україні не мають права 
віднімати житло без постанов 
суду. Банкам остаточно забо-
ронили застосовувати виконав-
чий напис нотаріуса, і тільки 
на підставі неї (без судового 
рішення) стягувати нерухомість 
за проблемними іпотечними 
кредитами. 

Щоб у жодного з банків — і 
Приватбанку в тому числі — не 
виникало сумнівів і різночитань, 
Верховний суд у справі №11-
174ас18 підкреслив: виконавчий 
напис за постановою Кабміну 
№662 — незаконний.

НОВИНИ УКРАЇНИ
державного бюджету профі-
нансовані своєчасно і в повному 
обсязі. Далі плани такі.

Найбільші виплати по дер-
жавному боргу України в 2019 
році припадають на травень 
і вересень — відповідно 77,8 
млрд грн і 58,5 млрд грн, 
повідомляється в матеріалах 
Міністерства фінансів України.

Мінфін також уточнює, що 
за зовнішнім держборгом в 
поточному році необхідно спла-
тити 149,8 млрд грн, у тому 
числі в пікових травні і вересні 

— відповідно 43,2 млрд грн і 52,2 
млрд грн.

Найменші виплати з держ-
боргу в цьому році припадають 
на серпень — 9,7 млрд грн, 
жовтень — 17,5 млрд грн, 
грудень — 8,6 млрд грн.

Мінфін зазначає, що у першо-
му кварталі при плановому 
обсязі виплат у 125,6 млрд грн 
і плані запозичень в 125,9 млрд 
грн йому вдалося залучити 
112,4 млрд грн: план внутрішніх 
запозичень виконаний майже 
повністю — 87,3 млрд грн з 90,5 
млрд грн, тоді як зовнішніх — на 
71%: 25,2 млрд грн з 35,4 млрд 
грн.

За підсумками першого квар-
талу Мінфін залучив 112,9 млрд 
грн запозичень і сплатив 125,6 
млрд грн за держборгом. На кі-
нець кварталу за оперативними 
даними держборг за підсумка-
ми кварталу зменшився на 900 
млн грн — до 1 трлн 859 млрд 
400 млн грн.

У Мінфіні також зазначили 
зменшення частки боргу до 
ВВП. На кінець 2018 року спів-
відношення склало 52,3% за-
мість прогнозованих 62%.

За роки свого життя гривня 
девальвувала в 16 разів, спо-
живчі ціни при цьому зросли в 
15 разів, а ціни в промисловості 

— в 27 разів.

За даними статистичного 
відомства, кількість вакансій 
склала 100 тисяч (у лютому 
84,5 тисячі), а навантаження 
зареєстрованих безробітних на 
одну вакансію — 3,0 (у лютому — 
4,0).

Рівень безробіття серед еконо-
мічно активного населення у віці 
15-70 років в IV кварталі 2018 
року в порівнянні з IV кварталом 
2017 року скоротився на 0,6 п. п. 
і склав 9,3%.

У грудні 2018 року в Україні бу-
ло офіційно зареєстровано 341,7 
тисячі безробітних, що на 40,7 
тисячі більше, ніж у листопаді. 
За даними Державної служби 
статистики України, офіційне 
безробіття становило 1,3% від 
населення працездатного віку.

На початок 2019 року мак-
симальний розмір допомоги з 
безробіття в Україні становить 
7,7 тис. грн. Розмір допомоги 
залежить від зарплати на 
останньому місці роботи і 
загального стажу.

Згідно з цими даними, Україна 
є найбільшим одержувачем гро-
шових переказів в регіоні Євро-
пи та Центральної Азії.

Минулого року приватні 
грошові перекази в Україну, 
за методологією платіжного 
балансу, досягли рекордних 
10,89 млрд. долл., що на 17,5% 
перевищує показник 2017 року 
і становить близько 8,3% ВВП 
порівняно з 8,2% ВВП роком 
раніше.

За три останніх роки обсяги 
переказів зросли з менш ніж 6% 
ВВП до майже 11%.
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Латвія вважає депортацію 
кримських татар у 1944 році 
геноцидом з боку СРСР.

Крім того, комісія схвалила 
внесений депутатом від Нац-
блоку Янісом Домбравою про-
ект заяви про те, що "СРСР в 
XX столітті цілеспрямовано 
проводив геноцид по відно-
шенню до всіх народів і етнічних 
груп, які жили на окупованих 
територіях".

Парламентський секретар 
Міністерства закордонних справ 
Занда Калнін-Лукашевич під час 
обговорення документа заявила, 
що кримські татари зазнають 
жорстких репресій, які часто 
межують з порушеннями прав 
людини.

"Ми постійно стежимо за 
ситуацією і ми особливо стурбо-
вані репресіями російської вла-
ди безпосередньо проти кримсь-
ких татар. На жаль, ситуація в 
Криму тільки погіршується. Має 
бути міжнародне засудження", — 
сказала вона.

Валовий національний дохід 
України за минулий рік збільшив-
ся на 19,3% у порівнянні з 2017 
роком.

Згідно з уточненими даними 
Держстату, за минулий рік вало-
вий національний дохід України 
становив 3,64 трлн грн, що на 
19,3% більше, ніж за 2017 рік.

За даними Держстату, у 2017 
році валовий національний дохід 
становив 3,05 трлн грн, що на 
29,2% більше, ніж у 2016 році.

Дані наведено без урахування 
тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тим-
часово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській 
областях.

Президент України Петро По-
рошенко підписав указ «Питання 
європейської та євроатлантич-
ної інтеграції», в якому затвердив 
План заходів щодо реалізації 
стратегічного курсу держави.

«Глава держави затвердив 
План заходів щодо реалізації 
стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членст-
ва України в Європейському 
Союзі і в Організації Північноат-
лантичного договору з метою 
забезпечення незворотності 

Провадження відкрито за по-
данням 49 депутатів Верховної 
Ради і стосується закону, який 
зобов’язує УПЦ (МП) вказати 
в назві свою приналежність до 
Росії.

Цей закон фактично зобов’я-
зує УПЦ (МП) вказати в назві 
свою належність до Російської 
православної церкви.

В оприлюдненому звіті Комісії 
США з питань міжнародної 
релігійної свободи (USCIRF) 
(незалежний і надпартійний ор-
ган федерального уряду США) 
серед найбільших порушників 
назвали, зокрема, Китай та 
Росію.

Найбільшої критики зазнав 
Китай через ставлення до му-
сульманської меншини уйгурів, 
але також до інших, переважно 
мусульманських за вірою, 
меншин, зокрема, китайських 
казахів.

Щодо Росії, зокрема, в до-
кументі зазначено, що влада 
країни «продовжила пере-
слідувати «нетрадиційні» релі-
гійні меншини штрафами, 
затриманнями і кримінальними 
звинуваченнями під приводом 
боротьби з екстремізмом», 
причому «російське законо-
давство, спрямоване проти 
«екстремізму», не дає належно-
го визначення цього терміну, 
що дає державі можливість пе-
реслідувати за широкий обсяг 
ненасильницької, неполітичної 
релігійної діяльності».

Окрема увага звертається 
на переслідування релігійних 
меншин в анексованому Криму, 
а також в окупованих районах 
Донбасу.

"В окупованому РФ Криму 
російська влада продовжує 
викрадати, катувати й ув'яз-
нювати кримськотатарських 
мусульман", — зазначається в 
документі.

Крім того, на Донбасі триває 
експропріація церковних буді-
вель та залякування релігійних 
громад, указали в USCIRF.

економіку загалом.
«Положення документа не 

містять також режимів рахунків 
клієнтів (тобто обмежень сто-
совно проведення операцій з 
рахунками), а лише визначають 
деякі особливості здійснення 
операцій за рахунками окремих 
клієнтів», — уточнюють в НБУ.

Також, відповідно до нових 
правил, при зміні назви компанії 
їй не потрібно закривати свій 
банківський рахунок.

Водночас Нацбанк запровадив 
оновлений механізм валютного 
нагляду за операціями з бан-
ківськими рахунками.

«Нова система валютного 
нагляду ґрунтується на ризи-
коорієнтованому підході та за-
проваджує кардинально новий 
підхід, який відповідає принципу 

— менше ризиків — менше уваги, 
більше ризиків — більше уваги», 

— зазначають у Нацбанку.
Зміни положень відбулось в 

межах валютних послаблень в 
Україні після того, як 7 лютого 
2019 року набув чинності новий 
закон про валюту.

європейського і євроатлантич-
ного курсу України, згідно з 
частиною третьою ст.102 Консти-
туції України», — йдеться в 
повідомленні на сайті прези-
дента України.

7 лютого Верховна Рада ухва-
лила закон про закріплення в 
Конституції стратегічного курсу 
України на членство в Євро-
пейському союзі й НАТО. 19 
лютого президент України Петро 
Порошенко підписав документ, 
21 лютого закон набрав чинності.

В українській діаспорі 
висловили жорстке обурення 
щодо заяви представника 
команди Зеленського, Дмитра 
Разумкова, що українці за 
кордоном стали "жертвою 
чорних технологій" і тому не 
підтримали його на виборах.

Українська активістка у Парижі 
Оксана Чорна пояснила, що 
українці за кордоном віддавали 
свої голоси за Петра Порошенка 
тому, що підтримали незалежну 
Україну, сильну армію, реформи.

Вона написала, що українська 
громада за кордоном за 
попередні п'ять років стала 
потужною силою в боротьбі 
за вільну Україну, за її імідж, 
і тому "віддавали голоси за 
лідера, якому довіряють і яким 
пишаються".

Окружний адміністративний 
суд Києва 26 квітня зупинив 
конкурс на посаду судді 
Європейського суду з 
прав людини від України, 
повідомляється на сайті 
Української Гельсінської спілки з 
прав людини.

"У червні 2019 року 
закінчуються повноваження 
судді Європейського суду з 
прав людини від України Ганни 
Юдківської і Україна зобов'язана 
до цього часу визначити трьох 
кандидатів на цю посаду шляхом 
проведення конкурсу та подати 

обраних кандидатів на розгляд 
Парламентської Асамблеї Ради 
Європи", – йдеться у повідом-
ленні.

В УГСПЛ вважають, що 
проведення конк урсу на 
посаду відбувалося з грубими 
порушеннями, зокрема, були по-
рушені принципи "публічності, 
прозорості, відкритості та 
своєчасності, що звужує 
м о ж л и в о с т і  п р о в е д е н н я 
об'єктивного і незалежного кон-
курсного відбору та фактично 
унеможливлює обрання кан-
дидата на посаду судді Євро-
пейського суду з прав людини 
від України у необхідний термін", 
тому Союз подав позов до 
адміністративного суду про 
визнання протиправними дій 
органів державної влади.

За підсумками 2018 року 
Україна увійшла до числа країн, 
які подавали найбільше скарг 
до ЄСПЛ. У суді в 2018 році 
знаходилося на розгляді понад 
56 тисяч справ, серед яких 
ті, що стосуються захоплення 
Росією українських моряків у 
Керченській протоці.

Більшість всіх скарг 
проти України, поданих до 
Європейського суду з прав 
людини в Страсбурзі, тобто 
близько 60%, стосуються 
наслідків російської агресії на 
Сході України і порушень прав 
людини в окупованому Криму.
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ПОДІЇ / EVENTS 2019

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 25

26 27 28 29 30 31

Ср/We Чт/Th Пт/Fr Сб/Sa

St. Michaels Ukrainian 
Orthodox Church, Ukrainian 
American Coordinating Council

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

Коли: Субота / Saturday 
11 AM
11:00 AM ― Meet at the End of 
Carden Lane
11:30 AM ― Begin Hike.
12:00 PM ― Panahyda
12:30 PM ― Hike Back to Carden 
Lane
1:00 PM ― Lunch at JA Lewis Park!

https://www.facebook.com/
events/414984209235952/

SFJAZZ & DakhaBrakha
Де: SFJAZZ, 201 Franklin St, 

San Francisco, CA 94102 SFJAZZ, 
201 Franklin St, San Francisco, CA 
94102

Коли: Неділя / Sunday 
7 AM - 9PM

A sonic feast as well as a visual 
spectacle, ancient Ukrainian 
folk melodies into a subversive 
musical tapestry that embraces 
indie rock, pop, hip hop, the 
avant-garde, and traditional 

St. Michaels Ukrainian 
Orthodox Church

Де: Serbian Cemetery, 1801 
Hillside Blvd, Colma, CA 94014

Коли: Неділя / Sunday 
10 AM

Join us at the Serbian Cemetery 
for Services and Provody. Help us 
remember those who have gone 
before us.

https://www.facebook.com/
events/795831674109215/

Stanford Center on Democracy, 
Development, and the Rule of 
Law (CDDRL)

Де: William J. Perry Conference 
Room, Encina Hall, 2nd Floor, 616 
Serra St, Stanford, CA 94305

Коли: Середа / Wednesday 
3 PM – 4:30 PM

Acting Minister of Health 
of Ukraine Ulana Suprun's 
perspective how building a new 
healthcare system based on an 
open competitive market and 
universal health coverage with 
a single payer has changed 
the relationship between the 
government and the citizen.
Вхід/Admission: FREE

https://www.facebook.com/
events/644325219363670/

Stanford Center on Democracy, 
Development, and the Rule of 
Law (CDDRL)

Де: William J. Perry Conference 
Room, Encina Hall, 2nd Floor, 616 
Serra St, Stanford, CA 94305

Коли: П'ятниця / Friday 
8 AM – 7 PM

Conference on political 

Ukrainian American 
Coordinating Council

Де: Spreckels Temple of Music 
(Bandshell)

Коли: Неділя / Sunday 1 PM

Ukrainian American 
Coordinating Council

Де: Koret Auditorium, Main 
Branch of the Public Library

Коли: Субота / Saturday 2 PM

Hromada
Де: Tiburon Yaht Club, 400 

Trinidad Dr, Tiburon, CA 94920
Коли: Субота / Saturday 

4 PM – 10 PM
Присвячується Міжнародному 

Дню захисту дітей і проводиться 
під дахом благодійної 
організації та газети «Громада» 
для фонду «Ангелик», ціллю 
котрого є підтримка українських 
сиріт війни.
Вхід/Admission:

$80 (з 4 години, обід та 
музична програма)

$35 (з 7 години вечора, тільки 
музична програма)

PayPal: https://www.paypal.me/
Hromada

*All tickets are charitable tax-
deductible donations.

https://www.facebook.com/
events/340241363141320/

Де: Town & Country Lutheran 
Church Hall, 4049 Marconi 
Avenue, Sacramento, CA 95821

Коли: Субота / Saturday 
3:30 PM

В програмі музика українських 
композиторів, українські народні 
мелодії.

Де: Memorial Park, 21121 
Stevens Blvd., Cupertino, CA 
95014

Коли: Субота / Saturday 
11 AM

Традиційні українські страви 
та різноманітні розваги.

Усі кошти будуть переказані на 
гуманітарну допомогу в Україну.
Вхід/Admission: $30 ― adults, $15 

― children from 8 to 15, children 
under 8 are FREE

Holy Transfiguration Monastery 
- Monks of Mt. Tabor

Де: Holy Transfiguration 
Monastery - Monks of Mt. Tabor

17001 Tomki Rd., Redwood 
Valley, California 95470

Коли: Неділя / Sunday 
9 AM – 4 PM

XXV Anniversary of Priestly 
Ordination of our beloved Abbot 
Damian.

https://www.facebook.com/
events/392704968129763/

Ukrainian Heritage Club of 
Northern California

Де: Stoney Creek Group 
Campground near the town of 
Weaverville, CA

Коли: from 1 PM on Friday, 
June 28th through 11 AM on 
Monday, July 1st (табір); Saturday, 
June 29, 4-10 PM (святкування)

Таборування та святкування 
Івана Купала.  Відвідання події 
за обов'язковою реєстрацією. 
Більше інформації: Оксана Стус 
(650) 303-0612

https://www.facebook.com/
events/2167672983348990/

12 ТРА/MAY

18 ТРА/MAY

5 ТРА/MAY

8 ТРА/MAY

10 ТРА/MAY

25 CЕР/AUG

28 ЧЕР/JUN

24 CЕР/AUG

16 ЛИС/NOV

14 ЖОВ/OCT

25 ГРУ/DEC

12 ГРУ/DEC

19 ГРУ/DEC

2 ЧЕР/JUN

15 ЧЕР/JUN

23 ЧЕР/JUN

16 ЧЕР/JUN

12-й ФЕСТИВАЛЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
КЛАСИЧНОЇ ТА 
НАРОДНОЇ МУЗИКИ 
В САКРАМЕНТО

ЩОРІЧНИЙ ПІКНІК 
СОЮЗУ УКРАЇНОК 
АМЕРИКИ

ABBOT DAMIAN'S 
XXV ANNIVERSARY 
OF PRIESTLY 
ORDINATION

ДЕНЬ МАТЕРІ | 
MOTHER'S DAY

DAKHABRAKHA

3RD ANNUAL PARK 
UKRAINA HIKE & 
PANAHYDA

SAINT THOMAS 
SUNDAY/ ПРОВОДИ 

― SERBIAN CEME-
TERY, COLMA CA

THE LENIN SANA-
TORIUM EMANCIPA-
TION: INMATES & 
ARCHITECTS

THE FUTURE OF 
UKRAINIAN DEMO-
CRACY AFTER 
ELECTIONS: 
SUCCESSES AND

UKRAINIAN DAY IN 
GOLDEN GATE PARK

КУПАЛА - 
UKRAINIAN 
SUMMER SOLSTICE 
CELEBRATION 2019

HOLODOMOR 
REMEMBRANCE DAY

РІЗДВО / 
CHRISTMAS
[за Григоріанським 
календарем]

ДЕНЬ МАТЕРІ / 
MOTHER'S DAY

ДЕНЬ БАТЬКА / 
FATHER'S DAY

ДЕНЬ СВ. МИКОЛАЯ
[за Григоріанським 
календарем]

ДЕНЬ СВ. МИКОЛАЯ
[за Юліанським календарем]

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖ-
НОСТІ УКРАЇНИ

ПОКРОВА ТА 
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ

developments to discuss pertinent 
policy issues that will affect 
Ukraine’s future. 
Вхід/Admission: FREE

https://www.facebook.com/
events/277409603206949/

Ukrainian School of San 
Francisco / Українська Школа 
Сан-Франциско, St. Michaels 
Ukrainian Orthodox Church

Де: 345 7th St, San Francisco, 
CA 94103

Коли: Неділя / Sunday 
11:45 AM – 3 PM

Концерт, присвячений жінкам 
- дорогеньким мамам, бабусям, 
прабабусям. У концертній 
програмі візьмуть участь 
учні Української школи Сан-
Франциско.

https://www.facebook.com/
events/356274385014670/

1 ЧЕР/JUN
«ГРОМАДА» 
БЛАГОДІЙНА 
ГАЛА ДО «ДНЯ 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ» | 

CHARITABLE GALA instrumentation. 
Вхід/Admission: $35 | $55 | $75

https://www.facebook.com/
events/256213221995985/
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