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СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Віталій Портников | НОТАТКИ ЗА ЛЮТИЙ

ПОЧАЛАСЬ ВІЙНА

На українську землю прийшла війна. Це і є головним підсумком цих
страшних д ля України лютневих
днів. Зараз, коли я пишу цей текст,
результат сутички ще незрозумілий ‒ але вже загинули тисячі людей, сотні тисяч стали біженцями,
кожні кілька годин в українських
містах звучать сирени повітряної
тривоги і люди ховаються від ракетних обстрілів у сховищах та стан-

ціях метрополітенів Києва та Харкова. Особливо тяжкі бої йдуть за
українську столицю. Путін хоче окупувати Київ і створити в українській столиці свій маріонетковий
уряд, який має оформити процес
знищення Української держави та
перетворення її на колонію Росії.
Протягом усього цього місяця західні політики та медіа розповідали
про плани Путіна здійснити повномасштабне вторгнення в Україну
‒ і щоразу кремлівські чиновники
спростовували цю інформацію та
обурювалися, як підступний Захід
хоче виставити Росію агресором.
Отже, цей місяць увійде до історії не
лише як місяць найбільшої війни в
Європі за останні десятиліття, але й
як місяць найбільшої брехні. Тому що
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Андрій Дубчак | FRONTLINER

КИЇВ СЬОГОДНІ. ТРЕТІЙ
ДЕНЬ АТАКИ РФ.
но стріляють і у місті, відловлюють
диверсійні групи.
Був на місці потрапляння ракети РФ у житловий будинок на Лобановського. Троє людей у лікарні.
Інших евакуювали. Це мешканцям
ще пощастило, що ракета не навпіл
розрубала.
Був на місті бою біля метро Берестецька. Згоріла машина. Багато
відстріляних гільз, і шматків РПГ.
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Вночі сирени. Вночі і вдень канонади арти поруч з містом. Періодич-

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Олесь Доній

ЯК СКАЗАТИ ДОЧЦІ ПРО
ВІЙНУ?
війна, поруч ‒ держава ‒ ненаситний
агресор, а керує цією державою
‒ Путін ‒ схиблений покруч неонациста і виродка?
Яна ‒ весела дівчинка, і водночас
ду же полох лива. Коли першого
дня повідомили про війну, то ми
з дружиною їй нічого не сказали.
Ми пішли гуляти в наш великий
Сирецький парк. В умовно “мирний
час” там працювала дитяча залізниця, і ми з дочкою кілька разів їздиМоїй дочці ‒ 4,5 роки, вона як і я ‒
корінна киянка.
Як і коли їй сказати, що у нас ‒
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ПУТІН НЕ ПРОЙДЕ!

В неділю, 27 лютого 2022 року, о
14:00 в сквері Сан-Франциско, навпроти City Hall, відбувся багатолюдний мітинг на підтримку України,
її воїнів, її народу і влади у війні з
навалою сучасних «монголів», російських ОРКів, які захотіли захопити і знищити Україну. Зібралися
сотні людей української діаспори,
в серцях яких Україна болить, які
душею і помислами в ці тяжкі часи
разом із своєю Б атьк івщ иною.
Сквер розцвів синьо-жовтими прапорами. Піднялись вгору лозунги,
транспаранти в підтримку української армії, з прокльонами Путіну і
його “саранчі”. Серед синьо-жовтих
прапорів майоріли прапори США,
ОУН, стяги Грузії, Білорусі.
Mітинг організувало і на ньому
виступало багато людей, представники місцевих українських організацій, таких як Грома да (Наталя
Анон, Ярема Кузишин, Володимир
і Наталя Гошилик), Nova Ukraine
(Микола Білогорський, Остап Коркуна, Яна Расман, Ігор Марков та інші)
Yкраінська Школа в Сан-Францизко
(Андрій Шегера), MaidanSF (Оксана
Стус) і інших (Melanie McCutchan),
якщо їх не згадали тут, то наперед
вибачаємося і дякуємо всім, хто
організував цей мітинг і інші мітинги і тим, хто зараз збирає і пересилає в Україну гуманітарну і фінансову допомогу Україні.
Мітинг розпочався виконанням
Гімну України, який співала вся
площа, з почуттям гордості, що ми
українці, що ми нескорені. Потім
слово взяв ген. Консул України в
Сан-Франциско Дмитро Кушнарук,
який закликав діаспору і весь американський народ надати якомога
більшу допомогу Україні. Хвилиною
мовчання присутні віддали шану
полеглим українським воїнам і всім
жертвам загарбницької війни. Предстоятелі ПЦУ і ГКЦУ, отці Георгій

Тяпко і Петро Д ячок підтрима ли
своїх вірян, закликали до молитви
за військо і народ України. Вони
наголосили, що зараз українці б’ються на боці добра, поборюючи і захи-

щаючи весь світ від зла ‒ диявола
Путіна. Бог разом з нами і Він нам
допоможе!
Оплесками і схвальними вигуками
супроводжували мітингарі виступ

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

спів-засновниці «Громади» і благодійного фонду «Ангелик» Наталії
Анон, яка закликала зробити три
ключові речі:
1. Закрити небо над Україною
2. Накласти заборону на
експорт нафти і газу з Росії
3. Збільшити військову,
фінансову і гуманітарну
допомогу Україні
На мітингу виступили представники кримськотатарського народу,
курдів, білорусів, грузин, Тайланду,
всі, кому наболіло і хто хотів висловити підтримку Україні. Молоді
люди з російської діаспори, сказали,
що їм соромно за дії Росії, що вони
проти Путіна і підтримують боротьбу українців.
Неодноразово над сквером лунали українські мелодії, бандерівські пісні, які одностайно підтримувалися мітингом. Разом з подякою
всі виступаючі зверталися до американського народу, уряду США
збільшити допомогу Україні, закрити небо над нею, щоб москалі не
могли бомбити її міста і села,
мирних жителів. На думку багатьох Адміністрація Байдена невиправ д ано зволік ає з ц им. Нам
потрібна військова допомога, бойова, матеріальна і гуманітарна, вже і
зараз! Завтра може бути запізно!
На високій хвилі піднесення, в
єдиному пориві, без відчуття втоми,
а з відчуттям праведного діла мітинг
тривав понад 4 години. Ми показали
Америці, всьому світові, що українці
не кинуті напризволяще, що ми
разом з ними.
УКРАЇНО, МИ З ТОБОЮ ЗАВЖДИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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МИ ВСІ ЙДЕМО В НОВУ ЕПОХУ
Карина Нікітішина
Найбільша помилка це знехт ув ат и ук ра їнц ями. Пов в а ж ат и
ук ра їнц ів с ла бк ими. Обра з и т и
українців. Ніколи не обра жайте
українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається. Не дай Всемогутній Аллах вигнати українців чи забрати щось в
українців. Українці завж ди повертаються. Українці вернуться та поверну ть своє. А ле коли українці
повертаються, вони не вміють
розрахувати силу та застосувати
її пропорційно. Вони знищать все
на своєму шлях у. Не обра жайте
українців. Інакше коли українці
повернуться на землю, де похоронені їх предки, то ті, що живуть
н а ц ій з е м л і буд у т ь з а з д р и т и
мертвим.
Д жохар Дудаєв
На підлозі сидить жінка в національному вбранні – вона тримає
в руках щось загорнуте в хустину.
Навколо неї збираються інші баби:
виглядають з-за плечей одна одної, поки перша повільно розгортає
тканину. Через декілька секунд їх
обличчя змінюють вираз допитливості на повну відразу.
З хустинки з’являється на світ
Червоний Совок для сміття.
Жінки розмахують руками, лиця
– ніби лимонів наїлися, зиркають
злісно на той блиск учий шмат
пластик у. Розвернулися й пішли.
Жінка із совком залишилася сама.
До неї ще раз підійшла одна з дівчат,
вона показує жестами – розбий його.
Розламай його на тисячі шматків. Та
слухає й встає в бойову стійку, над
совком заноситься кулак, а жінка
починає несамовито кричати. Рука
зустрічає пластик. Настає повна
темрява.
Це було 23 лютого приблизно о
19:40 в Національному Центрі театрального мистецтва імені Леся
Курбаса.
Ближче до кінця вистави до глядачів на перший ряд всідаються
акторки – вони аплодують червоним уламкам, що розкачуються в
повітрі далеко один від одного.

Над сценою висить Розвалений Совок. Зал теж починає плескати. Я
аплодую разом з усіма.
Акторки витягують чоловіків із
глядацького залу на сцену й починають разом танцювати. Якась
дівчина крутить за руку діда з
палицею. Зал сміється. Я сміюся
разом із ними.
Всі ці люди – такі щасливі й молоді, хтось тілом, хтось душею – і
не думали, що за декілька годин
Червоний Совок дійсно захоче повернутися по нас.
Я спускаюся з подругою – донькою однієї з акторок – на Хрещатик
їсти смажену картоплю. Маленький
хлопчик дарує подрузі записку, написану дитячою рукою: «Ти мені
дуже сподобалась. Я Максим. Ти
сонечко». Я кажу Максимові, що він
теж сонечко, але хай приходить років
через 15, бо ще маленький.
Ми обіймаємось у метро та обіцяємо бачитись частіше. Я повертаюся додому опівночі.
А через 5 годин почалася війна.
Я прокинулася від того, що весь

будинок здригнувся так сильно, немов почався землетрус. Усі двері
у квартирі дзеленчали, здавалося,
що скло ось-ось розіб’ється. На вулиці бахнуло ще і ще, і ще декілька
разів. Мої коти налякано носилися
хатою, один скавчав і вив, поки інша
на швидкості врізалась у дзеркала
та стіни. До мене в кімнату забігає
мати:
– Доця! Доця, прокидайся, почалася війна!
Я ніколи не забуду її переляканого
обличчя. Я ніколи не забуду той
момент, коли я прокинулась під звуки та удари вибухів. І в цей момент
багато думок промайнуло в голові –
про те, що ми, люди з Києва, ніколи
насправді й не розуміли, що воно
таке – війна. Хіба мало ми бачили
відео та фото війни на Сході? Хіба
не знаємо військових, що воюють
там, наших батьків, братів та сестер?
Ми думали, що розуміємо цих людей. Що знаємо біль українців Донецька й Луганська, українців Криму, ми ж тут, ми поруч, в одній країні
з ними, співчуваємо їм.

Так от, це все – дурня. Нічого ми
не розуміли. І весь світ, що дивиться на нас через екрани телевізорів
– не розуміє. Вони співчувають, вони
допомагають, але вони ніколи не
відчують того, що відчувають зараз
ті, по кому стріляють. Ті, що ховаються у ванних кімнатах та ті, що
й д у т ь п і д в о р ож і к ул і з а х и щ а т и
Україну.
Це жахливий досвід і я бажаю
людям усього світу, щоб ви ніколи
не пізнали, що таке війна.
А тим часом, поки я продовжувала сидіти на ліжк у й переживати
маленький нервовий зрив, бомбили,
ймовірно, Бориспільський аеропорт.
У новина х потім це підтвердили.
Бомбили його, а земля здригалась
аж на Позняках.
І не було ніякої паніки в голові, не
було якогось великого страху за
власне життя. Усе, про що я думала
– це:
- мені ж ще диплом писати;
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Туди, де співає душа!
Авіаквитки та відпочинок:
Київ, Варшава, Кишинів, та ін. міста

Відпочинок в Мексиці і на Карибах
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НОВИНИ УКРАЇНИ

Які країни
надають
допомогу Україні
і скільки
Уперше за весь час Європейський Союз профінансує купівлю та
доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою
Збройні Сили України вдячні всім
державам, їхнім народам та урядам,
які надають військову допомогу та
підтримують незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних
кордонів, включно з Кримом, під
час загарбницької війни російської
федерації в Україні.
Європейський Союз
Президентка Єврокомісії Урсула
фон дер Ляєн: «Уперше за весь час
Європейський Союз профінансує
купівлю та доставку зброї та іншого
устаткування країні, яка перебуває
під атакою. Це поворотний момент».
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель Фонтельес оголосив,
що країни Європейського союзу
погодилися надати України бойові
літаки для «героїчної українській
армії, яка люто протистоїть російським загарбникам»: «Ми збираємося поставити зброю, бойову, ми
збираємося надати навіть бойові
літаки. Ми говоримо не тільки про
боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення
війни».
Генеральний секретар #НАТО Єнс
Столтенберг зазначив: Я вітаю те,
що члени Альянсу активізують підтримку України, надаючи додаткове
військове обладнання, фінансову та
гуманітарну допомогу. Самооборона є правом, закріпленим у Статуті
ООН, і сою зник и допомагають
Україні підтримувати це право. Це
є чітким повідомленням про повну
підтримк у НАТО суверенітет у і
територіальної цілісності України, –
йдеться на офіційній сторінці НАТО.
Королівство Данія
Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен оголосила, що Данія передає Україні протитанкову зброю
для боротьби із російською армією. Міністр оборони Мортен Бьодсков заявив, що це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях,
у тому числі проти бронетехніки.
«Ми маємо допомогти Україні та
українському народу зробити все,
що в наших силах. І це треба робити
терміново. Вперше за останній час
Данія жертвує зброю країні, яка
перебуває у стані війни», – заявила
Метте Фредеріксен.
Голова уряду Королівства Бельгії
Александр де Кроо: «Україна має
право захищатися від цього російського вторгнення. Тому ми
надамо додатково автоматичну та
протитанкову зброю».
Королівство Швеція
«В Україну буде відправлено польові пайки, шолом, бронежилети
та одноразові протитанкові гранатомети», – повідомила прем’єрміністерка Королівства Швеції Магдалена Андерссон.
Фінляндська Республіка
За пропозицією Державної ради,
президент Фінляндської Республіки
Саулі Нііністе вирішив, що Фінляндія
збільшить свою допомогу Україні,
а також надасть військове захисне
спорядження для допомоги країні:
автомати, патрони до штурмових
гвинтівок, однозарядне протитанко в е о з б р о є н н я, б р о н еж и л е т и,
шоломи.
Міністр оборони Фінляндії Антті
Кайкконен повідомив, що Уряд
Фінляндії також надав Естонії
ліцензію на реекспорт в Україну
артилерійських знарядь та боєприпасів до них, які Естонія раніше
придбала у Фінляндії.
Королівство Норвегія
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас
Гар Стьоре зазначив: «Норвегія
проводить сувору політику щодо
експорту військової техніки, але
Україна зараз стикається з над-

звичайними обставинами». Уряд
вирішив, що Норвегія надасть
Україні протитанкову зброю M72.
Збройні Сили Норвегії зараз
працюють над тим, щоб якомога
швидше підготувати та надіслати
цей матеріал, каже міністр оборони
Одд Роджер Еноксен.
Велике Герцогство Люксембург
Віцепрем’єр-міністр, міністр оборони та міністр мобільності та
громадських робіт Люксембургу
Франсуа Бауш зазначив: «На знак
солідарності та підтримки України
у її боротьбі проти російського
вторгнення уряд Люксембургу після пропозиції Управління оборони
та Армії Люксембургу вирішив поставити протитанкові засоби, набої,
позашляховики та намети».
Королівство Нідерланди
Нідерланди поставлять в Україну ракети протиповітряної оборони та протитанкові системи,
йдеться у листі уряду Нідерландів
до Парламенту. направляють до
України протиповітряні комплекси
Stinger та протитанкові Panzerfausts.
Вчора відбулася перша відправка.
Австралія
Прем’єр-міністр Австралії Скотт
Моррісон заявив, що Австралія
надасть Україні ракети, боєприпаси
та іншу військову техніку для
боротьби з російськими загарбниками. «Переважна більшість з
цього буде в летальній категорії. Ми
говоримо про ракети, ми говоримо
про боєприпаси, ми говоримо
про підтримку їх у захисті власної
батьківщини – України, і ми будемо
робити це в партнерстві з НАТО», –
зауважив Моррісон.
Чеська Республіка
«Надсилаємо допомогу українським воїнам. Вранці вона перетнула
чесько-польський кордон і продовжила шлях до місця призначення.
Завантажуємо іншу» – зазначають
Збройні Сили Чеської Республіки.
Канада
Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її
боротьби проти російського вторгнення, і заборонить імпорт російської сирої нафти – про це оголосив
прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
«Ми надаємо Україні ще більше
летальної допомоги і плануємо
якнайшвидше її доставити», –
сказала міністр оборони Канади
Аніта Ананд.
Словацька Республіка
Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо, –
повідомив міністр оборони.
Республіка Словенія
«Словенія планує надати Україні
шоломи для військових, гвинтівки
та боєприпаси для допомоги у
відсічі збройної агресії РФ» – заявив
міністр оборони Матей Тонін.
«Усі ці страждання – результат дій
однієї людини, яка надумала собі
відродити СРСР. Цієї імперії більш
немає, і нинішні події – випробування
для всього світу, тому що майбутня
безпекова ситуація залежить від
розв’язки для України».
Федеративна Республіка
Німеччина
Уряд Німеччини надасть Києву
протитанкове озброєння і переносних ракетно-зенітних комплексів.
Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні.
Румунія
Уряд Румунії вирішив відправити
в Україну боєприпаси та військову
техніку, а також висловив готовність
прийняти поранених з сусідньої
країни. Речник Уряду Румунії Дан
Кербунару повідомив, що окрім
боєприпасів та військової техніки
(бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом
та другим траншем медичного
обладнання та медикаментів на
понад 3 млн євро. Уряд Румунії
також висловив готовність прийняти
поранених українців у військових
госпіталях.
Республіка Польща
Міністр
оборони
Республіки
Польща Маріуш Блащак: «Колона з
боєприпасами, які ми передаємо
Україні, вже надійшла до наших
сусідів. Ми підтримуємо українців,
ми солідарні та рішуче виступаємо
проти російської агресії».
Заступник міністра національної

оборони Польщі Марцін Оцєпа:
«Наш черговий конвой, цього разу з
боєприпасами, вже в Україні».
Литовська Республіка
Головнокомандувач Збройних
Сил Литовської Республіки генерал-майор Вальдемарас Рупшис:
«Щойно завершилася перша логістична операція, під час якої литовські солдати передали українській
армії велику кількість автоматичних
гвинтівок, гармат, касок та бронежилетів. Литва та ЗС Литви є
однією з тих держав, які надають
військову допомогу Україні вже під
час війни. Дякую литовським воїнам,
які успішно провели операцію, за
професіоналізм та перевізникам,
які надали свій транспорт для перевезення великих вантажів. Це
лише кінець першої такої операції».
США
Державний Секретар США Ентоні Дж. Блінкен 26 лютого 2022
року: «Сьогодні, коли Україна
мужньо та гордо бореться проти
жорстокого та неспровокованого
нападу Росії, я санкціонував, відповідно до повноважень президента, безпрецедентне третє президентське залучення до 350
мільйонів доларів для негайної
підтримки оборони України».
Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії
«Сполучене
Королівство
стає
разом з Україною та її народом, який
мужньо захищає свою свободу та
демократію».
Латвійська Республіка
23 лютого, в Україну з Латвії
доставлені зенітно-ракетні комплекси – це випробувана в бою високоефективна і точна індивідуальна
система протиповітряної оборони.
Його використовують Національні
Збройні Сили та багато наших
союзників. Мета подарунка – посилення протиповітряної оборони
Збройних сил України у разі ескалації російської військової агресії».
Естонська Республіка
Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні
Каймо Кууск: «Ми зараз робимо
все можливе, щоб Україна не залишилася самою у такій складній
ситуації. Тому ми привезли військову допомогу, зокрема це протитанкове озброєння, яке раді
надати нашим партнерам. Можете
бути впевнені, що Естонія стоятиме
разом з вами пліч-о-пліч у цей
непростий час».

Втрати росіян,
які воюють проти
України

За
орієнтовними
даними
Генштабу Збройних Сил України, від
ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого
військам країни-загарбника Росії
були завдані такі втрати:
В особовому складі – 5,710 осіб,
полонених – 200.
Знищено та пошкоджено літаків –
29 од;
гелікоптерів – 29 од;
танків – 198;
ББМ ‒ 846;
артилерійських систем – 77;
засоби ППО – 7;
РСЗВ – 24;
цистерн з ПММ – 60;
БПЛА оперативно-тактичного
рівня – 3;
катери – 2 одиниці;
автомобільної техніки – 305.

Путін погрожує
ядерною зброєю
Президент
країни-агресора
РФ Володимир Путін наказав
міністру оборону Сергію Шойгу і
начальнику Генерального штабу
Валерію Герасимову перевести
сили стримування російської армії в
особливий режим несення бойового
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чергування.
Путін заявив, що “західні країни
роблять не лише недружні дії” щодо
РФ в економічній сфері.
“Але
вищі
посадові
особи
провідних країн НАТО вдаються і до
агресивних висловлювань на адресу
нашої країни.
Санкції
Путін
назвав
“нелегітимними”.
Тому наказую міністру оборони
і начальнику Генерального штабу
перевести
сили
стримування
російської армії в особливий режим
несення бойового чергування”, ‒
заявив.
Російські ЗМІ “Новая газета” і
“Дощ” повідомляють, що це зокрема
може
означати
використання
ядерної зброї.
На сайті міноборони РФ сказано,
що стратегічні сили стримування
“призначені для стримування агресії
проти РФ та її союзників, а також
розгрому агресора (завдання йому
поразки), у тому числі у війні із
застосуванням ядерної зброї”.

Європарламент
рекомендував
надати Україні
статус кандидата
на вступ до ЄС

Європейський
парламент
переважною
більшістю
голосів
затвердив
резолюцію,
яка
рекомендує державам-членам ЄС
працювати над наданням Україні
статусу кандидата на вступ.
Резолюцію
схвалили
637
голосами, лише 13 євродепутатів
виступили проти, 26 утрималися.
У
Європарламенті
стоячи
привітали виступ Зеленського та
заявку президента України про
вступ до Євросоюзу.

Міжнародний суд
ООН призначив
дату слухань
справи «Україна
проти Росії»

Міжнародний
суд
Організації
Об’єднаних Націй проведе публічні
слухання у справі «Україна проти
Росії» 7 та 8 березня в Гаазі.
Як
повідомила
1
березня
пресслужба суду, слухання будуть
присвячені розгляду клопотання про
тимчасові заходи, про які запросила
Україна.
«Міжнародний
суд,
головний
судовий орган ООН, проведе публічні
слухання у справі щодо звинувачень
у геноциді, відповідно до Конвенції
про запобігання злочину геноциду
і покарання за нього (Україна проти
Російської Федерації), у понеділок,
7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у
Палаці миру в Гаазі, де розташований
суд», – йдеться в повідомленні.
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FEBRUARY 2022
THOUGHTS & DISPATCH
Yuri Glushko
These were my thoughts on this
day, and I wanted to share them to
give context and record to what is
happening now. History will show how
all this unfolds, but I believe in the
long run Ukraine will be free, and “We
will be free when we win.”
February 10, 2022 Thoughts
I am taking a few moments to write
down my thoughts and experiences
as they relate to being an American
in Ukraine, so that others may better
understand the reasoning behind my
and doubtless others’ decisions to
stay. For some of us, our ancestors
are from Ukraine. Many were Jewish
or of descent, and had the opportunity
(and necessity) to leave. In hindsight,
leaving was a prudent and wise
decision, as they immigrated to other
lands, and lived to eventually prosper,
develop, and have descendants of their
own. I am one of those; one of many.
The Old Testament says that there
is a “[T]ime to scatter stones, and a
time to gather stones.” I believe we
are in the latter, but I am certainly not
important, nor an authority on these
matters. I simply have a background,
and perspective, while being in an
unusual place at an eventful time. No
one knows how this will end, but history, mathematics, and physics also
provide clues for those willing to look,
and attempt to understand.
In the early part of the 20th century,
many fled Ukraine while it was possible,
and escaped horrors and misery
that most, like myself, couldn’t recall
or realize until returning here. The
memory is there. People try to forget,
and I understand why now, but the
culture runs deep. Maybe there is
something to genetic memory; I do
not know, and it is not my field. I really
don’t wish to discuss it in detail in this
musing, because it paints Ukrainians
as poor victims who need saving, but
the truth of long periods of suffering
is there. 70 years of Soviet & Russian
oppression, misery, and war have
wrought a collective memory that can
be seen to this day. Things are changing, but the ghost is still here. Indeed,
the history of western Ukraine in particular is quite confusing and convoluted, and I myself still have difficulty
making sense of who did what at which
time. Still, taking a step back and
seeing the overall long arc is helpful
to understanding where we are today,
and where we are going.
Suffice it to say, Ukrainians fought
with almost every kind of power ava-

У суді у точнили, що через
пандемію слухання пройдуть у
гібридному форматі: деякі члени
суду будуть присутні особисто, інші
– через відеозв’язок.
27 лютого президент Володимир
Зеленський повідомив, що Україна
офіційно направила позов проти
Росії до Міжнародного суду ООН у
Гаазі.

ЄС закрив
авіапростір
для російських
літаків

Президентка
Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн заявила, що
Європейський союз закриває свій
повітряний простір для російських
авіакомпаній і приватних літаків

ilable, including themselves. Anyone
interested in this can research the
freely available archives. If you have
family from here, I would encourage
you to learn more; you are the continuation of their story in the great tapestry calculus of life.
Fast for ward 100 years, and
Ukraine is a thriving, albeit awkward
democracy. An independent Ukraine
was the desire and goal of many
throughout the past century, and it
is now within our grasp. Russia has
always wanted to subdue Ukraine,
and temporarily succeeded. Putin and
his aging, sclerotic kleptocracy are
trying again. To some, like myself, it
is a relief of sorts when the pretenses
fall away, and the ugly truth is allowed
to stand. He wants Ukraine. Well, he
cannot have it, as we are an unruly
bunch who love our freedoms in the
purest sense of the word.
So, why choose to stay? Why not go
to the US? Dear reader, I am middleaged, and have had enough life experience, along with being blessed with
decent health, to realize that it is not
often a person is able to choose which
hill they are willing to risk their lives
and future on. Ukraine has a capable
official and unofficial army of soldiers,
veterans, volunteers, and support personnel who are more united and capable than at any time in our history.
For the first time in Ukrainian history,
in 2021 the wealthiest Ukrainians were young people who actually BUILT
(instead of stole) something new.
Our GDP increased during a time of
war, pandemic, and uncertainty. This
is not a picture of poor victims who
cannot make their way in the world, but
more of long standing warriors of the
Cossack tradition.
Why not leave? How COULD a person leave? To leave at a moment that
our ancestors literally dreamed of
having, when we actually stand a
chance to become a vibrant, progressive, democratic, prosperous, and
capable member of the world community? When our scientists, artists,
engineers, and entrepreneurs can
finally have a chance to work and
freely contribute to usher in an age of
unprecedented prosperity and technological wonders? I am not important, nor wealthy, nor genius, but I
understand that now is the time, and
I will play my small part in the grand
scheme of things. Perhaps our families left so that we could survive to this
day, to return, and make a contribution. I am willing to stay on this hill, and
stand for something, as it is better
than most hills I have seen. There is no
glory, nor payment, and it’s certainly

через масштабне вторгнення Росії в
Україну.
Рішення про заборону ухвалили
27 лютого міністри закордонних
справ блоку. Рішення є однією з
кількох дій, оголошених міністрами
закордонних справ після зустрічі в
Брюсселі.
«Ми
закриваємо
повітряний
простір
ЄС
для
росіян.
Ми
пропонуємо заборону для всіх літаків,
які належать Росії, зареєстровані
або підконтрольні Росії. Ці літаки
більше не зможуть приземлятися
на території ЄС, злітати з неї чи
перелітати її», – сказала фон дер
Ляєн на пресконференції 27 лютого.
Багато європейських країн уже
окремо оголосили про закриття
повітряного простору для російських
літаків.
Москва, зі свого боку, також
заборонила літакам зі згаданих країн
пролітати над своєю територією.

США закриють
небо для російських літаків
США

планують

закрити

свій

not a glamorous lifestyle. This is why
we say “Glory to Ukraine, and Glory to
the Heroes.”
Dispatch - Monday February 28th.
The situation changes hourly. Russians have not yet been able to take
and hold any major city, and there is
widespread resistance that is only
growing. Some in ways one wouldn’t
expect; some of it is dark comedy,
and some of it may or may not be true.
We see unexpected but welcome international support that would have
been unthinkable a week ago. For
example, severe sanctions in the form
of SWIFT bans and the possibility of
Nordstream 1 & 2 being shut off really
will collapse the economy and force
Putin’s dysfunctional war machine
to a halt. However, my view is that a
quick end to hostilities merely sets the
stage for him to change tactics and
pull something again in the near future.
As I write this, He is working on a land
bridge to Crimea, and still controls
much of the Donbass.
In this sense, the only acceptable
terms are for Russian forces to immediately disarm and leave ALL of
Ukraine (which Putin won’t do), which
also sets the stage for other countries’
like Japan, Georgia, and Moldova to
legally demand Putin return their territories as well, because he has now
set this precedent of annexation and
invasion.
Make no mistake, nobody wants
this war. As of writing, the Territorial
Defense Battalion in my area accepts
those aged 18-40 years old. The reality
for me is that when they are no longer
sufficient or killed, I will be joining in
the next group. Dear Readers, I have
no desire to go into the “meat grinder”
(that’s what war is, on so many levels
from finances, to mental & physical
health, relationships, reputation, and
life itself), but it is an obligation and
honor to serve Ukraine in such a capacity as I can. I also believe we will
undoubtedly win in the long run, and
the world will be better for it.
Putin is getting older, and there is
evidence his health is declining; more
dramatically so in the last year. While
I have no proof, it does fit in with his
extreme demands to be immediately
met, and why he has rushed from demands, to invasion, and today nuclear
weapons are on high combat alert. I
understand and appreciate that many
are afraid. So am I.
However, this ratcheting up pressure has only made it clearer what the
world is facing if they give in to such
a monster. Can one make diplomatic

повітряний простір для російських
літаків у зв’язку з вторгненням Росії
в Україну. Рішення американська
влада ухвалить протягом доби.
Напередодні
літак
російської
авіакомпанії
Аерофлот,
який
виконував рейс з Москви до
Нью-Йорка, вже був змушений
розвернутися над Атлантичним
океаном і повертатися до аеропорту
Шереметьєво.

Щоб вести
інформаційну
війну проти
РФ: в Україні
розблокують
“Одноклассники”
і “ВКонтакте”
Українців закликають публікувати
там інформацію про те, що насправді
відбувається в Україні.
Про це повідомили на фейсбуксторінці Верховної Ради України.
За словами радника міністра
МВС, це робиться для того, щоб
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treaties with such a leader and government who so easily and readily up
the stakes to nuclear armageddon?
A week ago I was drinking coffee and
doing COMSOL simulations for engineering, now it’s potentially the
apocalypse.
No, he must be defeated here, and
Russia must collapse. At the end of
two world wars, Germans were marched through the death camps because ultimately, people are responsible for the governments they allow.
Germany was divided, and 50 years
later reunification occurred. Today,
Germany is an economic powerhouse,
and an example that af ter brutal
regimes, things can change. However,
Germany has admitted to and taken
responsibility for its crimes. The difference is that Russia has never admitted, and even now is sticking to
its ridiculous false narrative, and still
trying to hold the world hostage: first
with oil & gas, then threats of invasion,
the actual invasion, and now nuclear
weapons.
The world has no room for this, and
does not have to tolerate it. In this vein
of thinking, the only option is for Russia
to once again experience complete
economic and political collapse. Therefore, the tough sanctions on Russia
and military aid to Ukraine must continue, and even increase. Russia has
had over 100 years’ to change its
government to something less cruel.
Time and time again, they bring about
tyrants and killers on a massive scale.
In the 1990’s it was thought maybe
Russia could become a more benign,
possibly democratic power that would
make a positive contribution to our
global economy and society.
Instead, we get this. A children’s
oncology hospital bombed, kindergartens targeted, critical infrastructure
deliberately ruined, civilian buildings
destroyed, acts of terrorism, and all
the while blaming Ukraine, NATO, and
the West for an unprovoked conflict
THEY started. If Russia cannot even
admit its at fault in this invasion,
then the only acceptable solution is
collapse. Nobody wants this, but war
has a way of making things clear. The
faster Russia collapses, the sooner
Ukraine, Europe, and the rest of the
world can move on.
The world is seeing what I came to
know already, that Ukrainian courage
and perseverance truly are the stuff of
legend. Glory to Ukraine! Glory to the
Heroes!
Truly Yours,
Yuri Glushko

“мільйони українців могли вести там
інформаційно-психологічну
війну
проти путінського режиму”.
“Українці, усі шлюзи відкриті
для відкриття очей російським
громадянам, зламаємо російську
пропаганду
разом!
Покажіть
полонених та залишки російських
військових
їхнім
родичам”,
–
наголосив Геращенко.
Також про те, що українська влада
знімає блокування із доступу до
російських соцмереж сказав і радник
міністра внутрішніх справ Вадим
Денисенко в ефірі інформаційного
телемарафону.
Він також закликав українців
масово
реєструватися
або
відновлювати акаунти в Вконтакте
і постити інформацію про те, що
насправді коїться в Україні.
Нагадаємо, в Україні запустили
Telegram-канал для збору фото
та відео російських загарбників,
убитих чи взятих у полон.
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МОСКАЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
КОРАБЛЬ, ЙДИ НАХ**

Першого робочого дня після
введення безпрецедентного пакет у с анк ц ій російськ ий ру бль
«схуд» на третину, а котирування
єврооблігацій однієї з найбільших
економік світу впали до 30–50%
номіналу. Далі буде
В останній день зими Україна переживала пʼяту добу російського
вторгнення, а Росія – перші враження від нового пакету санкцій США
та Євросоюзу за війну з Україною.
Після заморозки активів найбільших
банків, закриття світового боргового
ринку та заборони експортувати
до РФ високотехнологічні товари
прилетів третій пакет. Економісти
вже назвали його безпрецедентно
сильним.
У пакеті – відключення низки російських банків від SWIFT, заморожування активів центрального
банку та обмеження для російських
олігархів. Персональні санкції проти
президента РФ Володимира Путіна
та його оточення: заступника голови
Ради безпеки Дмитра Медведєва,
прессекретаря Дмитра Пєскова, голови МЗС Сергія Лаврова, голови
«Роснафти» Ігоря Сечіна, засновника
«USM Holdings» Алішера Усманова,
засновників «А льфа-Груп» Петра
Авена та Михайла Фрідмана,
телеведучих пропагандистських
телеканалів.
У Росію більше не літають літаки,
а протока Босфор закрита для її
військових кораблів. До санкцій ЄС
та США приєдналися Канада, Японія та Тайвань. Список постійно поповнюється новими країнами та
обмеженнями. Як почувається російська економіка у перші дні нової
реальності?
Рубль у понеділок обвалився на
міжнародних торгах до історичного мінімуму, втративши понад 30%
вартості до долара та євро. Котирування російських єврооблігацій
теж впали – до 30–50% номіналу, а
їх прибутковість зросла на 5–10 п.п.
Для придушення паніки, що росте,
центробанк РФ підвищив ставку
вдвічі – до 20%. І зупинив інтервенції на валютному ринку, зобовʼязавши експортерів продавати 80%
виторгу.
Санкції сильні, каже аналітик Dragon Capital Сергій Фурса, – російський бізнес і громадяни вже
сповна це відчули. Девальвація рубля – лише початок. Котирування
російських єврооблігацій вже гірші,
ніж українські, каже Фурса, бо інвестори слабо вірять, що РФ заплатить купон. Це означатиме суверенний дефолт, за яким підуть корпоративні дефолти.
Обмеження, які діяли щодо Росії
після анексії Криму в 2014-му, можна порівняти з блокуванням банківської картки, зазначає професор
University of California, Berkeley
Юрій Городніченко. Наразі, каже він,
росіян фактично відрізають від міжнародної банківської системи.
Вплив фінансових санкцій, вважає ексзаступник міністра фінансів
РФ та експерший заступник глави
центробанку Сергій Алексашенко,
буде найбільш сильним у перші чотири-шість місяців і може розтягнутися на три-чотири роки. Обвал
рубля на 40%, за його оцінками, дає
плюс 4–5% до інфляції. Порушення
у роботі платіжної системи можуть
призвести до збоїв у постачанні
імпорту, це ще більше прискорить
зростання цін. Частка імпорту у
російській економіці, за його словами, – 18%.
Закриття західних ринків капіталу, продовжує Алексашенко, обернеться масовими дефолтами російських компаній і банків, яким
найближчого року доведеться заплатити за боргами близько $170
млрд, або 10% ВВП. Чи допоможе
Китай? На західних ринках тисячі
інвесторів, у Китаї – лише компартія.
Незважаючи на численні прохання
влади РФ, каже Алексашенко, обсяг
китайських кредитів незначний, і

Обмін валют, Росія 28 лютого 2022 року

Населення Росії 27 лютого 2022 року в чергах до банкоматів, щоб зняти готівку з банківських карток

передумов зміни позиції Китаю
немає.
Під обмеження, за словами Алексашенка, потрапляють товари на $50
млрд, або 35% російського імпорту
машин, обладнання та технологічних товарів. Запас міцності військової промисловості за збереження
санкцій, за його словами, – 12-18
місяців.
Авіаперевезень у Росії, можна
сказати, більше немає. Під санкції
потрапили постачання літаків та
комплектуючих, послуги з технічного обслуговування літаків. 40% літаків у РФ, каже Алексашенко, вироблено в Євросоюзі (Airbus), і вони
перевозять 45% пасажирів. Найбільший ефект відчують компанії «Аерофлот» та S7.
Найпотужнішим ударом по російській фінансовій системі стало запровадження санкцій щодо центробанку. Його резерви – $630 млрд.
Заморожування активів ЦБ та рахунків у країнах G7 означає, що у
розпорядженні залишаються лише
золоті зливки та китайські юані.
Такі санкції були в Іраку, Ірані та
Афганістані, каже ексглава Національного банк у України Валерія
Гонтарева, викладач у Лондонській
школі економіки. Зараз російська
фінансова система буде руйнуватися, як картковий будиночок, вважає вона, адже навіть монетарне
золото на рахунках у Швейцарії
буде заморожене, а зі зливків, що
зберігаються в Росії, хіба що можна
наробити памʼятників.
Це тільки початок. Разом із Vox та
нобелівськими лауреатами Гонтарева підготувала листи світовим
рейтинговим агентствам із пропозицією відкликати суверенний рейтинг Росії та рейтинги корпоратив-

них позичальників. «Поки ми писали,
Росія заморозила виплати за боргами, – каже вона. – Це дефолт».
Тепер світові пенсійні та індексні
фонди не будуть працювати з РФ та
її емітентами.
У перспективі РФ втратить членство у міжнародних організаціях,
таких як ЄБРР та МВФ, вважає Гонтарева. «Країна-агресор не може
бути повноправним членом світової
спільноти», – пояснює вона.
Запасу міцності ЦБ Росії не має,
каже Гонтарева, і в російських банках вже починається паніка. Вкладники винесуть рублеві депозити,
але не зможуть купити долари та
зняти вклади у валюті. У банків просто не вистачить валюти, а центробанк із заблокованими резервами
нічим не допоможе. Валютні вклади
можуть бути заморожені.
Частково помʼякшити ситуацію допомогла «конфіскація» у бізнесу
80% валютної виручки, що вже у
вівторок допомогло рублю зміцнитися рівня трохи нижче 100 руб/$.
Проте російські експортери несуть
втрати навіть без явних обмежень
(ембарго на постачання російської нафти оголосила Канада, яка не
імпортувала російських нафтопродуктів з 2019 року). За інформацією
Reuters, «Сургутнафтогаз» не отримав заявок на дві танкерні партії
Urals по 100,000 т із відвантаженням
у березні. Міжнародні банки та
власники танкерів бояться співпрацювати з російськими постачальниками через санкційні ризики. Ціна
оренди танкерів д ля російських
компаній зросла в рази, а місцева
нафта Urals продається з дисконтом.
Долари та євро є у дочірніх
банків міжнародних структур, які
поки що не відключили від SWIFT –

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

Сітібанк Росія, Райффайзен Банк
Росія. «Зараз ми боремося за те,
щоб їх відключили або вони самі
відмовилися вести бізнес у Росії», –
каже Гонтарева. НБУ вже закликав
партнерів не завозити валюту до
Росії. Це вже проблема і без цього –
літаки до РФ не літають.
Російські олігархи, що сидять у
Парижі, Лондоні та Швейцарії, вважає Гонтарева, навряд чи врятуються. Вони буду ть депортовані на
батьківщину із конфіскацією майна.
«Санкції необоротні, – каже вона. –
Це нова реальність».
Незабаром росіяни побіжать в
обмінники і магазини, що тільки
посилить паніку, прогнозує експерт
Case Україна, в минулому заступник
директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз. Навантаження може «покласти» платіжну інфраструктуру, яка і так має
перебудоватися після відключення
провідних гравців від SWIFT.
Від звичайного способу життя
багато хто з росіян також буде
змушений відмовитися. Російське
видання «Комерсант» зазначає, що
російські ресторани відмовляються
від частини позицій меню через
відсутність місцевих аналогів деяких продуктів. Ціни у закладах російського громадського харчування,
додає видання, на 40% залежать від
курсу валют.
https://forbes.ua/news/obval-rublya-inflyatsiya-i-defolt-novaya-realnost-dlya-ekonomiki-agressora-pod-sanktsiyami-01032022-4021
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[Київ сьогодні. Третій день атаки
РФ.]
початок на стор.1
Танкові снаряди валялись теж. Але
фотографувати не дозволили.
Був на пункті збору тероборони.
Багато людей. Є і дівчат чимало. Усі
«сирі» але дуже мотивовані. Звісно ж
і трішки налякані, бо війна, як завжди
несподівано трапляється, навіть якщо ти до неї готуєшся.
З позитиву ‒ нема пробок, всі
люблять українську мову і українських військових.
P.S. Повільно і чемно проїздіть
блокпости на машині. Хлопці знервовані через ДРГ і можуть стрільнути.
І ще. Дуже обережно ставтеся
до інформац ії. На ру хомій війні
насправді мало хто володіє реальною інформацією, і все дуже стрімко може змінюватися. Тому намагайтеся перевірити інформацію про
безпечність постійно. Питайте людей по дорозі. Йдіть більш людними
вулицями. Слухайте.
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TRANSFER YOUR CREDIT CARD BALANCE &

Переведіть баланси з інших кредитних карток,що мають високі
відсотки, на нашу кредитну картку VISA та заощаджуйте!

APR* FOR UP TO
12 MONTHS

Перейдіть до ukrainianfcu.org для
повного графіку роботи і адреси відділень.

ПРОПОНУЄМО ВСІ ВИДИ ПОСЛУГ!

ЗАПРОШУЄМО ДО НАШИХ ВІДДІЛЕНЬ!

n Чекові рахунки

n Кредити на Нерухомість

n Ощадні рахунки

n Платіжні Картки VISA®

n Сертифікати

n Онлайн і мобільний банкінг

Citrus Heights, CA
7084 Auburn Blvd.
Citrus Heights, CA 95621
916-721-1188

n Позики

Rancho Cordova, CA
11088 Olson Dr.
Rancho Cordova, CA 95670
916-894-0822

*APRisAnnualPercentageRate.Offerappliestobalancetransfersonlyandisvalidbeginning1/1/2022through6/30/2022.Balancetransferfeeashighas2%willbeapplied.Promotional
APRof0.00%isvalidforupto12billingcyclesfromthedateoffirstqualifyingtransfer.Aftertwelvebillingcycles,avariablepurchaseAPRwilltakeeffectbasedonmember’screditscore
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[Віталій Портников: НОТАТКИ за
лютий]
початок на стор.1
наприкінці цього місяця російський
агресор став діяти так само, як і
розповідав у своїх заявах президент
Сполучених Штатів Джозеф Байден,
або як писали у західних виданнях.
Події стали розвиватися просто з
запаморочливою швидкістю. Визнання «незалежності» окупованих
Росією районів Донецької та Луганської областей, звинувачення в тому,
що Україна проводить обстріл їх
територій, звернення керівництва
«республік» за допомогою, заява
Пу тіна, що Росія визнала «республіки» у межа х Донецької та
Луганської областей України, звернення Путіна до Ради Федерації
щодо можливості використовувати
війська за кордоном ‒ і інтервенція.
Можна дивуватися, але Путін продовжував брехати навіть після того, як визнав «незалежність» окупованих територій – запевняв, що
питання про їхню цілісність буде
вирішено виключно за столом
переговорів.
І хоча про підсумки цієї війни
говорити ще рано, вже зараз можна
сказати найголовніше: путінський
бліцкриг не вдався. Путін був упевнений, що Україна буквально за
добу буде біля його ніг. Він явно не
очікував на ту самовідданість, яка
виявлена українським народом. І
тієї відваги, яку виявив український
президент Володимир Зеленський.
Нехай сам Зеленський спочатку не
вірив у повномасштабний російський напад ‒ що ж, у таке справді
важко повірити, коли ти тільки
недавно в політиці ‒ але у вирішальний момент він виявився
мужньою і самовідданою людиною.
І міжнародна ізоляція Росії досягла вражаючих розмірів і продовжує
посилюватися з кожним днем. Вже
зараз можна сказати, що Росія стала
ізгоєм у сучасному світі. І зрозуміло,
чому так сталося.

Адже насправді те, що ми переживаємо сьогодні, ще недавно можна було прочитати лише у підручниках історії. Це класична боротьба
добра зі злом, від якої залежить
саме виживання людства. Про яку
п о т і м с к л а д а ю т ь п і с н і і я ко ю
пишаються ті, кому вдалося відстояти свою честь, справедливість, свободу своєї Батьківщини.
Я розумію, що багатьом важко
уявити собі, вимовити ці слова:
Росія хоче знищити Україну. Але
так само в роки Другої світової
війни важко було собі уявити, що
цивілізована Німеччина потрапить
під владу божевільного Адольфа
Гітлера, що її солдати вбиватимуть,
грабуватимуть, ґвалтуватимуть, знищуватимуть цілі народи. Що її авіація бомбитиме мирні міста. І все
це під акомпанемент гучних промов
про відновлення справедливості та
урочистості добра – адже Адольф
Гітлер виправдовував свої дії практично тими самими міркуваннями,
якими зараз виправдовує свої
злочини Владімір Путін. А про виправдання, якими займалися протягом десятиліть радянські лідери,
я вже й не згадую. Будь-яке вторгнення, будь-яка агресія завжди пояснювалися інтересами національної безпеки та миролюбністю радянських людей. Просто тоді українці були всередині цього зла та
божевілля, а зараз опинилися зовні.
І саме це бісить і самого Владіміра
Путіна, і тих його співвітчизників, хто
продовжує залишатися у минулому
та намагається нав’язати це минуле
всім іншим. Україну намагалися
знищити за допомогою політичного
тиску, енергетичного диктату, завербованої агентури у владі, безпардонної брехливої пропаганди.
Коли все це не спрацювало, коли
українському народу, який щоразу
виходив на вулиці своїх міст і
обстоював своє право на власний вибір, вдалося зберегти незалежність та свободу, у Путіна та
його спільників залишився єдиний

аргумент – військова сила. І зараз
вони хочуть окупувати і знищити
Україну, перетворити її на придаток
своєї здичавілої імперії.
Не повинно бути жодних сумнівів
у їхніх справжніх намірах. Мені здається, що всі сумніви відпали. Тепер
усе залежить від того, наскільки
український народ готовий відстоювати своє право на існування у
зіткненні з тими, хто йому в цьому
праві відмовляє. Як етнічний єврей я
чудово розумію, що мається на увазі,
коли народу відмовляють у праві
існувати, захищати власні ідеали
та цінності. І це не перебільшення.
Якщо ви не вірите мені, послухайте
Пу тіна, коли він говорить про
Україну. Подивіться у ці олов’яні
очі людини, яка вступила на шлях
людиноненависництва, знищення
всього, що нам дорого, що є цінним
для цивілізованого світу.
Від цього цивілізованого світу,
від моїх читачів у США також залежить дуже багато. Вже говорилося,
що цей світ захищає від убивць не
лише нас. Якщо Путін переможе
– право сили, агресія, право на
вбивство та знищення стануть
правилом у світі, який, начебто,
відмовився від подібних звичаїв
раз і назавжди. Але виявилось, що
не назавжди. Виявилося, що є ті
політичні діячі і ті суспільства, які
буквально просякнуті ненавистю і
злом. І захиститися від них – наш
спільний обов’язок. Право людей
доброї волі, обов’язок тих, хто думає
про розвиток цивілізації, а не її
зникнення з нашої планети. Просто
зараз ця битва добра зі злом йде на
українській землі.

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

Україна
розірвала
дипломатичні
відносини
з РФ

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
“Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що
б там не думали в Москві.
Для українців незалежність і право
жити на своїй землі згідно своєї
волі ‒ це найвища цінність”, ‒ сказав
глава держави.
“Росія підло, самовбивчо рано
вранці напала на нашу державу. Так
само, як це зробила фашистська
Німеччина у роки Другої світової
війни.
Відсьогодні наші держави по
різні боки світової історії. Російська
держава стоїть на шляху зла”, ‒
заявив Зеленський.
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Looking for a new job in IT?
Register today and get:

Шукаєте роботу в IT?
Реєструйтесь сьогодні та отримайте:

Переходьте за посиланням:
Follow the link:

Hireterra.com
[Як сказати дочці про війну?]
початок на стор.1
ли на потязі ‒ їй подобалося. Ще в
Сирецькому парку є смуга перешкод,
і Яна пройшла три маршрути. Гірки,
гойдалки ‒ вона любила все. А ще ‒
годувати з рук білочок. Чи зможемо
ми ще колись там прогулятися з
дочкою? Лише після перемоги і після
саперів. Бо в будинковому чаті один
з мешканців написав, що у парку
знайшли маленькі міни-”метелики”.
Ці міни якраз проти дітей, вони не
потужні, але оригінальні за формою,
дитячі ручки якраз можуть за ними
потягнутися... Щоб потім не було
ручок.
Ми гуляли по парку, і тут Янка
запитала, чому ж нема людей і дітей,
чому дитячі майданчики порожні.
Довелося викручуватися. Я не хотів
її налякати. І тут раптово завила
сирена. Небезпека артобстрілу. Треба рушати швидше ‒ шукати прихисток. Та маленькі ніжки роблять
маленькі кроки. Беру дитину на руки.
Якщо нести до найближчої станції
метро ‒ вона побачить переляк, і
злякається сама. Я не хочу втрачати
її дитячу усмішку. Несу додому. В
нормальному стані парк я проходжу
за 12 хвилин. Та права нога після
прооперованого меніска мене слухається слабо, важко, допомагає
дружина.
Що це за такий голосний звук? ‒
питає дочка.
‒ Це, на всяк випадок, щоб не
допустити катастрофи, все гаразд,
кицюню.
Розумію, що такої версії вистачить
на першу сирену, та дівчинка розумна, і з другої-третьої відповідь не
влаштовуватиме.
Виводжу родину на машині. Я
не воджу авто. Останній раз був за
кермом може рік тому. Дружина по
місту їздить, але великі відстані ‒
не для неї. Кілька років тому
стресувала, коли один раз в житті
виїхала з Києва в напрямку до
Житомира. Міняємося по черзі за
кермом. Намагаюся щоразу вимикати новини, якщо дочка не спить.

Вона слухає лише музику, в її житті
має бути поки що лише музика.
Потік авто, готелі зайняті. Спати
доводиться лише кілька годин ‒ на
підлозі, хоч якось. Дочка сміялася,
що тато спить на підлозі. Я люблю,
коли вона сміється.
Я довіз родину до Карпат. Мені
трохи спокійніше.
А що я? А я прориваюсь на Київ.
У мене лише пістолет-травмат і
прострочене посвідчення на зброю,
якось замотався і забув його
продовжити. Травмат ‒ це “недозброя”, він може допомогти лише
у ближньому бою. Вбити окупанта
можна лише на відстані метра-двох.
І то треба влучити або в око, або
в скроню. Значить мені потрібний
автомат. Автомат буде в Києві.
Перед Києвом ‒ передмістя, моя
Київщина, і вона палає. Гостомель,
Буча, Ірпінь, Васильків.. Десь обстріл, десь десант, десь розбомблений будинок, десь підірваний міст,
десь вбиті цивільні. І за всім тим
‒ путінські нелюди, кремлівські
потвори.
Я прориваюсь на Київ.
Я хочу, щоб моя дочка сміялася, і
слухала музику, а не сирени.
Я прориваюсь на Київ.
Я прорвусь!
Слава Україні!

До України надійшли перші
термінали Starlink

До України прибула перша партія станцій супутникової системи
StarLink Ілона Маска. Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Глобальна супутникова система
Starlink – проєкт компанії SpaceX
Ілона Маска. Його розробку розпочали у 2015 році, тестові прототипи запустили у лютому 2018
року, а перша група з 60 супутниківпрототипів була запущена у травні
2019 року. Сумарний обсяг капіталовкладень у проєкт супутникового інтернету Starlink може дійти
до $20-30 млрд. Загалом планується запустити 42,000 супутників.
Starlink може дуже допомогти
Україні в разі можливих проблем
з доступом до інтернету через

вторгнення Росії. До цього РФ висловлювала серйозну стурбованість
щодо Starlink через його стійкість до
зовнішнього впливу.
Михайло Федоров попросив Ілона
Маска надіслати в Україну системи
Starlink 27 лютого. Досі сервіси
Starlink були недоступними в Україні
через порівняно високу вартість за
обладнання та абонентське обслуговування – послуга була б не по
кишені великій частині населення.
Друга причина, через яку сервіси
були недоступні в нашій країні, –
небажання власника, Ілона Маска,
займатися реєстрацією Starlink в
Україні.

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
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$500 donation to a charity of your choice
for each home bought or sold with Oksana.

“Oksanawasapleasuretoworkwithonmyfirsthousepurchase,ensuringaworry-freeand
amiableprocessforallthepartiesinvolved.Resourcefulanddetail-oriented,shewasquickto
respondtoanyinquiriesandprovidealltheupdatesnecessary.Oksanawasn’tshytonegotiate
bettertermsformeasabuyer,whichisextremelyraretocomeacrossintoday’scompetitive
market.Herknowledgeandconfidenceinclosingthedealgotusthroughtheescrowwithno
glitch.Inaheartbeat,Iwouldrecommendhertoanyonelookingforrealtorservices

Oksana Melnyk
Realtor®
925.378.9777
oksana.melnyk@compass.com
DRE 01955526

— Kat G.
“IwholeheartedlyrecommendOksana.Shehelpedmetoclosethedealonmyfirsthome
in San Francisco. San Francisco real estate market is complex and inelastic. Oksana is very
proficient,promptandhasallrequiredskillstobesuccessful.Sheguidedmethroughthe
process,wasaccommodativeofthesituationandprovidedmeallthenecessaryguidelines
togetthedealright.“
— Alexei B.

All material presented herein is intended for informational purposes only. Information is compiled from sources deemed reliable but is subject to errors, omissions,
changes in price, condition, sale, or withdrawal without notice. All measurements and square footages are approximate. Exact dimensions can be obtained by
retaining the services of an architect or engineer. This is not intended to solicit property already listed. Nothing herein shall be construed as legal, accounting
or other professional advice outside the realm of real estate brokerage. Compass is a licensed real estate broker. Equal Housing Opportunity.

Visit us at the Newark branch
or give us a call at
(510) 943-1021

Visit us at the San Francisco branch
or give us a call at
(415) 489-4451

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976
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КНИГИ
«БАТУРИНСЬКИЙ АРХІВ
ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ З
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО
ГЕТЬМАНСТВА 1690–
1709 РР. ТОМ ІІІ»
Тетяна
Таїрова-Яковлева

зрозуміти цей драматичний період
історії Української держави та
засвоїти його уроки.
До книжки увійшли документи,
що стосуються історії Українського
гетьманства 1690–1709 рр., зокрема корпус так званого Батуринського архіву, вивезеного О. Д.
Меншиковим з гетьманської резиденції під час її знищення в 1708
р. Документи являють собою вхідну канцелярію гетьмана Івана
Мазепи — єдиний гетьманський
архів кінця XVII — початку XVIII
ст., що дійшов до наших днів. Крім
того представлені оригінали й копії
універсалів І. Мазепи, які не відомі
широкому загалу. Видання стане у
пригоді українським поціновувачам
та дослідникам історії.

«МАНДРІВНИЙ ЦИРК
СРІБЛЯСТОЇ ПАНІ»
Наталія Довгопол

З історичних причин на сьогодні
переважна більшість документів
з історії України XVI–XIX ст.
зберігається в архівах Росії, до
яких українські дослідники не
мають доступу. Тож на сьогодні
стоїть нагальна потреба донести
ці документальні скарби до наших
фахівців та усіх, хто цікавиться
українською минувшиною, адже
їх дослідження дозволить глибше

ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ

Ефектна власниця мандрівного
цирку фрау Ґріте переживає скрутні
часи. Мало того, що її чоловік
виявився авантюристом і зник
безвісти, так ще й трупу доводиться
від зу божіння рят увати. До
всього, коронний номер — виступ
велетенського ручного вовка — на
межі провалу: юна глядачка, яку
всі вважають причинною, сходить
на сцену й приборкує грізного
звіра. Що це, як не відьмацькі чари?
Цирк рушає далі. Але з тої зустрічі
в смугастому шатрі, на один вечір
напнутому посеред скошеного поля,
бере початок нова історія: про тих,
хто шукає любові й справедливості, про людей і перевертнів, що
намагаються віднайти свою істинну сутність. Героям роману доведеться пізнати гіркоту зрад і по-

разок, здійснити сповнену пригод
мандрівку українськими землями
початку ХХ сторіччя і навіть знайти
спільну мову з дивовижними
істотами з давніх легенд.

«МАЛОРОСІЙСЬКИЙ
ПРИКАЗ. ОПИСИ ФОНДУ
№ 229 РОСІЙСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ДАВНІХ АКТІВ. ТОМ І»
Тетяна
Таїрова-Яковлева
З історичних причин на сьогодні
переважна більшість документів з
історії України XVI–XIX ст. зберігається в архівах Росії, до яких
українські дослідники не мають

ПЛЯЦОК “ЧОРНОБРИВЦІ”

Інгредієнти:

холодильника, розкачуємо, зверху
мастимо маковою масою, потім –
кокосовою. Зверху тремо на тертці
частину тіста з морозильної камери.
6. Випікаємо 15-20 хвилин при
температурі 175-180oC (350oF). Так
робимо зі всіма коржами.
7. Даємо остигнути та перемащуємо кремом.
8. Для крему: жовтки збиваємо
з цукром, борошном та молоком.
Варимо на малому вогні до загустіння. Коли остигне, додаємо 400 г
масла.
9. Якщо ви любите високі торти,
то пропорції можна збільшувати.
Тоді вийде 4 коржі (по рецепту там
розраховано на три, бо в мами була
форма десь 20x30 см)
10. Дайте настоятися 6 годин.

ДЛЯ КОРЖІВ:
250 г маргарину;
3 ст. борошна;
100 г цукру;
3 ст. л. какао;
5 ст. л. сметани;
1 п. розпушувача.
МАКОВА МАСА:
2 п. маку (можна взяти готовий,
мелений);
3 яйця;
1,5 ст. цукру;
100 г масла.
КОКОСОВА МАСА:
6 білків (білки з цукром добре
збити);
1 ст. цукру;
200 г кокосової стружки;
2 ст. л. крохмалю.
КРЕМ:
6 жовтків;
1 ст. цукру;
2 ст. л. борошна;
300 г свіжого молока;
400 г масла.

доступу. Тож на сьогодні стоїть
нагальна
потреба
донести
ці
документальні скарби до наших
фахівців та усіх, хто цікавиться
українською минувшиною, адже
їх дослідження дозволить глибше
зрозуміти цей драматичний період
історії Української держави та
засвоїти його уроки.
У книжці опубліковано описи
“Малоросійського
приказу”,
що
зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. Описи,
укладені упродовж XVIII–ХХ ст.,
дають вичерпне уявлення про склад
фонду, часові межі й особливості, а
також зміст збережених документів.
Видання стане у пригоді українським
поціновувачам
та
дослідникам
історії, студентам та викладачам.

1. До маргарину додати цукор,
сметану, какао та борошно. Замісити туге тісто.
2. Розділити на 6 рівних частин: 3
частини поставити в холодильник, а
ще 3 – в морозильну камеру.
3. Для макової маси змішуємо всі
інгредієнти.

https://cookpad.com/ua/
recipes/14113134-pliatsokchornobrivtsi

4. Кокосова маса: ретельно збиваємо білки з цукром до загустіння,
д о д а є м о к о к о с о в у с т р у ж к у,
крохмаль.
5. Після охолодження (десь приблизно через 45 хвилин) витягуємо
1 частину тіста з холодильника та
1 з морозильної камери. Ту, що з

“Привид Києва” живий:
легендарний Ас був
підбитий, але вже отримав
новий літак
Пілот Міг-29, відомий як “Привид
Києва”, став справжнім героєм
України. На його рахунку вже понад
20 збитих літаків ворога, і він не
збирається на цьому зупинятися.
Не стало на заваді нашому
захиснику й бойове пошкодження:
як повідомили 24 каналу в ЗСУ,

окупантам таки вдалося підбити
“Привида”. Але пілот не лише
врятувався, а вже повернувся до
виконання своєї роботи!
Тепер у “Привида Києва” новий
літак та ще більше мотивації відправляти рашистів у пекло.

“Привид Києва” у строю / Малюнок Андрія Данковича

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
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ДЛЯ ДІТЕЙ

Курочка Ряба

Українська народна казка
Жили були дід і баба. І
була у них Курочка Ряба.
А були ці дідусь з
бабусею такі бідні, що
нікого й нічого, крім
Курочки, не мали.
Навіть їли лише яйця та
городину.
За їхню доброту Курочка
знесла золоте яєчко.
Але жили вони на хуторі,
та й була справа зимою,
тому задумали дід з бабою
це яйце з’їсти.
Взявся дід бити золоте
яйце, та не розбив. Баба
била, била. І також не
розбила.
А з-під лавки за всім цим
спостерігало маленьке
мишеня. Воно також давно
вже не їло, тому задумало
золоте яйце собі забрати,
якщо дід з бабою його
розбити не можуть.
От мишеня вибігло, але
не встигло воно взяти яйце
у лапки, як те покотилось,
впало на глиняну підлогу
і... розбилось. Та сіренький
шкідник не розгубився, він
білка свіжого напився.
Дід плаче, баба плаче, а
Курочка Ряба кудкудахче:
― Не плач, діду, не плач,

бабо. Зберіть золоті
рештки ― підете в місто,
продасте, гусей і півника
купите. А я знесу вам

інше яєчко ― не золоте, а
просте.
От навесні дід з бабою
розбагатіли, а влітку

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

Курочка Ряба по двору
курчаток водила.

Ілюстрація
Владислава Ерко
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ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ
1
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муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 54. Ряд звуків, розташованих за висотою. 55. Працює у
Верховній Раді. 56. Рід отруйних змій. 57.
Спеціально устатковане приміщення для
перевезення людей і вантажу рейковими коліями. 58. Назва пісні й танцю.

8

10
11

12
14

15

16
20

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
1. Стисле жартівливе (здебільшого вигадане) оповідання про яку-небудь смішну
подію. 2. Фермент, що гідролітично розщеплює крохмаль і глікоген з утворенням декстринів, мальтози і глюкози. 3.
Покривання алюмінієм сталевих або
чавунних виробів. 4. Невелика акула,
що живе в Чорному морі. 5. Глава православної церкви (у князівстві, місті,
державі). 6. Покривання зверху чимнебудь. 7. Те саме, що діти. 8. Невеликий
лікувальний заклад при військовій частині. 18. Містечко в окрузі Ґрін, штат Алабама, США. 21. Сполучені Штати. 23.
Кухар на кораблі. 25. Трав’яниста рослина,
стебло та листя якої густо вкриті жалкими
волосками. 26. Підвищення для виступу
промовців у залах громадських зборів,
на майданах і т. ін. 27. Хижак родини
собачих, що живиться переважно падаллю. 28. Легкий малопотужний мотоцикл, що має також педальний привод.
30. Частина одягу, що покриває руку.
31. Багаторічна тропічна й субтропічна
трав’яниста рослина з грубим, м’ясистим великим листям, з якого виробляють волокно. 35. Суд, судова діяльність
держави; юстиція. 36. Заняття якоюнебудь справою не як професією, а з
любові до неї. 38. Період, докорінно
в і д м і н н и й в і д п о п е р е д н ь о г о. 4 0.
Корейське авто. 42. Настінний свічник
або держак для лампи. 43. Наукова праця,
де докладно розглянуто якесь конкретне питання чи окрему проблему. 44.
Кормова ріпа. 45. Кожна з трьох трубчастих кісток, що утворюють скелет
пальців хребетних тварин і людини. 46.
Швидке поривчасте брання, схоплювання, підхоплювання кого-, чого-небудь. 48.
Британський державний діяч, найбільш
могутня постать у британському політичному житті 1720‑их і 1730‑их років. 49.
Шріт великого розміру для рушниці.
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50
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ртикаллю:
1. Анекдот. 2. Амілаза. 3. Алітування.
4. Катран. 5. Ієрарх. 6. Накладення. 7.
Дітвора. 8. Лазарет. 18. Юто. 21. Сша.
23. Кок. 25. Кропива. 26. Трибуна. 27.
Шакал. 28. Мопед. 30. Рукав. 31. Агава.
35. Правосуддя. 36. Аматорство. 38. Ера.
40. Кіа. 42. Бра. 43. Трактат. 44. Турнепс.
45. Фаланга. 46. Хапання. 48. Волпол. 49.
Картеч.

56
58

ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
3. Прилюдний продаж товарів, майна, цінних паперів тощо. 9. Осади на дні водоймищ із найдрібніших
частинок мінеральних та органічних речовин. 10. «... в країні чудес». 11. Фахівець з історії. 12. Релігійне
служіння божеству. 13. Києво-Печерська ... . 14. Столиця Башкортостану. 15. Червоно-бурий шар на
поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 16. Вхід з порожнини рота в глотку. 17.
Здатність людини і тварин сприймати й розрізняти різні запахи. 19. Здібності, хист до чого-небудь.
20. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 22. Дія, подія, вчинок. 24. Отруйна наркотична речовина,
що міститься в тютюні. 27. Служитель культу, знахар у племен, релігія яких ґрунтується на культі духів,
магії. 29. Орган хребетних тварин і людини, крізь який з організму виділяються надлишок води та
розчинені в ньому кінцеві продукти обміну речовин. 32. Сира коров’яча шкіра. 33. Острів на сході
Середземного моря. 34. Страва з дрібно насічених овочів, грибів. 35. Багаторічна декоративна рослина родини первоцвітних із трубчастими квітками у зонтикоподібних суцвіттях. 37. Людина, яка не
любить працювати. 39. Лісова німфа. 41. Штат у США. 43. Представник народності іранської мовної
групи, що живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 45. Основна кваліфікація, спеціальність. 47. Западати
в ... . 48. Великий адронний колайдер. 50. Жаляча комаха. 51. Станція технічного обслуговування.
52. Трав’яниста багаторічна рослина з довгими мечоподібними листками й різким запахом. 53.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
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ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
3. Аукціон. 9. Намул. 10. Аліса. 11. Історик.
12. Культ. 13. Лавра. 14. Уфа. 15. Ржа.
16. Зів. 17. Нюх. 19. Дар. 20. Тса. 22. Акт.
24. Нікотин. 27. Шаман. 29. Нирка. 32.
Яловиця. 33. Кіпр. 34. Ікра. 35. Примула.
37. Ледар. 39. Мавка. 41. Алабама. 43. Тат.
45. Фах. 47. Ухо. 48. Вак. 50. Оса. 51. Сто.
52. Аїр. 53. Канту. 54. Скала. 55. Депутат.
56. Аспід. 57. Вагон. 58. Яблучко.

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ
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Orest Balytsky D.M.D.
Diplomate, American Board of Endodontics

(707) 763 2170
orbendo17@msn.com
www.petalumaendo.com

«Історія повторюється»:
Зеленський про обстріл
Бабиного Яру в Києві

У результаті російської
атаки згорів найбільший в
світі літак «Мрія»

Президент України Володимир
Зеленський прокоментував обстріл
телевежі в Києві, в ході якого постраждала також місцевість Бабин
Яр. Тут німці масово розстрілювали
євреїв, ромів та українців під час
Другої світової війни.
«Навіщо 80 років повторювати
«Ніколи знову», якщо, коли бомба
падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще п’ять життів
втрачено. Історія повторюється», –
написав президент у своєму твітері.

У результаті повітряної атаки
російських військ на аеропорт
Гостомель під Києвом був спалений
один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».
Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого «Мрія»
знаходились у аеропорту Гостомеля
і нікуди не вилітала. Водночас,
п’ять вантажних суден АН-124-100
«Руслан» були вивезені раніше та
знаходяться за межами України і

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав обстріл «варварським».
«Київська телевежа, яка була
вражена російською ракетою, розташована на території Бабиного Яру.
29-30 вересня 1941 року нацисти
вбили тут понад 33 тисячі євреїв.
80 років потому російські нацисти
вдарили по цій же землі, аби нищити
українців», – порівняв Кулеба.

можуть брати участь у логістиці з
доставки озброєння від західних
партнерів. Дані Flight Radar також
свідчать, що «Руслани» знаходяться
за межами України.
АН-225 «Мрія» – найбільший та
найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ
імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го
літак доставив з Китаю до Києва
103 тонни медичних засобів для
боротьби із коронавірусом.

Сайти Кремля, “Роскомнадзора” та інші не працюють
через кібератаки
Низка російських сайтів — не
працює. Це стало можливим завдяки кібератакам, повідомляє Держспецзв’язок.
“Сайт Роскомнагляду лежить, наче
російські солдати на українських
полях. Це той самий Роскомнагляд,
який рекомендував не називати
війну Росії проти України війною”
Ще перестали працювати такі
сайти:

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.

Сайт Президента РФ (Кремль)
Сайт Уряду
Сайт Держдуми
Сайт Ради Федерації
Держпослуги та інші.
Слава Україні!

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.

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976
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Центр Києва у перший день війни: пусті вулиці та тиша
[Ми всі йдемо в нову епоху]
початок на стор.1
- що буде з моїми рідними;
- мені 21 через місяць;
- корм для котів мали сьогодні привезти, мабуть, не привезуть.
А ще нецензурна лайка. Багато
лайки. Будемо чесними, в такій
ситуації навряд чи хто думає літературною мовою.
А от сусіди зверху схоже-таки
панікували, як мої коти та думали,
що зараз їх приб’є.
Спочатку я написала подрузі з
театру. Потім залізла до інтернету
та побачила, що новин ще немає,
отже, світ поки не знає, що Росія почала повномасштабну війну
з Україною. Я пишу головній редакторці «Громади»: «Повідомляю,
що зараз в Києві 5:15 ранку і
почалася війна…».
Нам дзвонять родичі з прикордонних до Криму Каланчака й
Гаврилівки та плачуть у слухавку,
що російська техніка їде вулицями
їхніх сіл. Дзвонять із Миколаєва, де
в моєї двоюрідної сестри двоє дітей, яким ще й півроку немає. Люди
в шоці, вони не знають, що робити,
куди тікати. Паніка одночасно охопила майже всю країну.
Нам дзвонять із Вінниччини та
кажуть їхати до них. Ми відмовляємось. Я з мамою вирішила
за лишитися в Києві, в нашій
квартирі. Я не хочу тікати з міста, в
якому народилась.
Бориспіль бомбили до 6 ранку.
Близько
7
пишуть
КПІшні
викладачі – всі живі? Всі здорові?
Хто залишився в гуртожитку, що з
вами?
«З нами все добре, тільки дуже
страшно. Нас повели в укриття», –
відповіла одна з моїх одногрупниць.
Вже в чаті без викладачів інша
пише: «Я ніколи у своєму житті
не відчувала такого тваринного
страху». І з нею погодились майже
всі.
Я все ще сиджу на ліжку, а над ним
висить картина з намальованими
кошиками винограду. Її ми привезли
коли тікали з Грузії у 2008 році. Мені
тоді було 7 років.
Роки йдуть, а російські зазіхання
на чужі землі зовсім не змінюються.
Ще через декілька годин нам
дзвонять вже з тої самої Грузії і
пропонують тікати до них.
«Я поїхала з гуртожитку вчора.
Вчора. Що за сили небесні підказали», – пише одногрупниця з
Тернопільської області.
«Лисий карлик з ботоксом вирішив, що може залишати людей
без життя, надій та мрій», – дівчина
з Одеси.
«Люди в метро ридають, сидять
просто на підлозі».
«Я двічі втрачала свідомість поки
ховалась у метро».
«Мені пишуть з інших країн зі
словами підтримки й бажанням
мене прихистити. І я плачу, і
відмовляюся, не маю ні фізичної
можливості поїхати, ні грошей, ні
бажання кинути в Україні своє
життя».
Вже до 12 люди опанували свою
паніку, але черги до банкоматів
були такі, що можна ставити стілець
й сидіти там поки посивієш. Весь
день йшов дощ, здавалося, що

небо плаче. Ми з мамою збираємо
тривожні валізи та сидимо в повній
темряві, дивимось новини. Я кладу
сімейні фотографії собі під чохол
телефону й сподіваюся, що вони
залишаться зі мною назавжди.
Котячий корм таки привезли о
8 вечора, а кур’єр виглядав таким
переляканим, ніби тільки-но виліз
із пекла. Я сповіщаю вусату морду
Фелікса Кариновича, що йому
буде, що гризти в умовах закриття
зоомагазинів.
День минув надзвичайно швидко:
таке відчуття, ніби замружив очі на
секунду, а пройшла вже година. Я
пишу це в 6 день війни й відчуття
швидкоплинності так нікуди й не
зникло. Час спливає, мов пісок крізь
пальці. Для нашої армії, навпаки,
ці дні тривають вічність. В ніч з 24
на 25 мені сняться вибухи і яскраві
сполохи перед очима.
Я прокинулась від справжнього
вибуху в 4:20. Він був дуже близько,
але ми не зрозуміли де. Через 15
хвилин з’являються новини: залишки збитого російського літака влучили в багатоповерхівку в сусідньому від мене дворі. На вулиці видно
чорний дим від палаючого будинку.
Дівчина, яка живе в Гостомелі,
вийшла на зв’язок лише раз. «Тут
жах», – ось і все, що вона написала
за ці дні.
В 10 я йду в аптеку – в моєї
матері цукровий діабет, а таблетки
закінчилися. Всі аптеки зачинені:
десь дійсно немає нікого, а в інших
вимкнене світло й вони вдають, що
в них пусто. Обійшовши 5 аптек
під супровід сирени на вулиці, я
натрапляю на чергу до відкритої
аптеки. Люди стоять перед дверима
та стукають у скло – пенсіонерки
красномовно криють всіх матами,
щоб їх впустили.
Зрештою двері відчиняються і
з-за них виглядає замучена фармацевтка. Вона запускає до аптеки
близько десятка людей, а за ними
пролізаю і я в останній момент.
Одразу за мною двері зачиняють на
ключ. На вулиці ж натовп людей продовжує зростати.
На нас кричать хвилин зо 5, що в
аптеці працюють такі ж люди, як і
ми: їм теж треба додому, теж треба
купити їжі. Бойові бабки починають
волати у відповідь, що в них зараз
стане серце прямо тут і треба щось
від тиску. Крики припиняються тільки тоді, коли в мене потекли сльози.
Всі якось одразу сором’язливо
затихли. Інколи дуже зручно мати
зовнішність школярки.
Нас тримають закритими в аптеці
ще 40 хвилин, поки всі, хто всередині, не куплять, що хотіли. Всі, крім
мене, купували магічний препарат
«щось, щоб не нервувати, будь
ласка».
Вдома я продивляюся новини в
Телеграм-каналах і люди надсилають фото та відео вбитих російських солдат. У коментарях під фото
згорівшого в танку хлопця люди
пишуть: «Ммм, а пахне як», «Наївся й
спить», «Ура, шашличок!». І в перший
день я думала, що неприпустимо
таке казати про мертвих людей,
навіть, якщо це окупанти. На другий
день, після того згорівшого будинку
біля мене, після першої народженої
дитини в метро, а не в пологовому
будинку, я вже думала про згорів-

ших росіян словами відомої пісні:
«Смажений кабанчик, курка – з
майонезом».
Взагалі гумор дуже допомагає
українському народу, а особливо це
видно в соціальних мережах. Люди
надсилають один одному нові меми,
як ще один спосіб інформаційної
боротьби та підняття бойового духу.
«Він впав на асфальт! А мав
впасти на наш чорнозем, щоб стати
добривом!»
«Сподіваюсь, що в нього хоча б
насіння є в кишені, щоб соняхи на
його місці виросли».
З’являються десятки відео з полоненими військовими РФ. Один
з таких хлопців каже по телефону:
«Мы с братками чаю со сникерсом
попили…». Коментатори божеволіють – вони собі той снікерс не
можуть просто так дозволити, а
вони вільні люди, не полонені. ЗСУ
ставиться до російських полонених
краще, ніж РФ до власних військових, а це дійсно сумно. Люди прийшли «визволяти» нас, але допомога,
насправді, потрібна їхньому народу,
а не нам. Перш за все психологічна,
бо складається враження, що всі
росіяни – патологічні боягузи.
26 лютого в Міноборони РФ заявили, що ми тут застосовуємо
якісь «Бандер-автомобілі». Чесно
кажучи, я не пам’ятаю коли я востаннє так сміялася, бо звучить
майже як Бет-мобіль. Після цього
майже всі українські новинні канали перестали називати коктейль
Молотова справжньою назвою. На
зміну їй ми придумали «Бандеросмузі». Якщо окупант думає, що
може залякати нас, то він помиляється – ми ще й самі над собою
посміємось.
«У мене все чудово, духом не падаємо! Мама зараз понесе ліки у
військомат. Спитає чи треба їм моя
допомога з виготовленням коктейлів
для запальної вечірки ;)», – пише мій
друг з хімічного факультету. Він живе на Житомирській і в нього бахкає
весь час, коли в мене на районі
відносно спокійно. Навіть люди
виходять на вулицю вигулювати
собак.
Подруга з театру теж вийшла
на зв’язок: «Та ми поки дійдемо з
бабусею до укриття – нас вже й
бахне. Вона спить зараз у ванній.
Поки вилізе з ванни, поки надягне
штани, поправить зачіску, то вже й
бігти нікуди не треба, бо повітряна
тривога закінчилась. Не знаю, може,
це через вік, але вона ніби не розуміє, що зараз війна і треба бігти з
дому дуже швидко».
Всю неділю ми сиділи вдома – в
Києві комендантська година до 8
ранку понеділка. Вночі на вулиці
голосно лунає сучасна українська
музика, а хтось, мабуть, тероборона,
співає гімн та кричить «Слава Україні! Слава Україні!».
Коли ми виходимо в понеділок до
магазину, то купувати вже майже
нічого – люди гребуть усе. Навіть
туалетний папір по 300 гривень.
Робітниця зали приносить і ставить
переді мною з мамою 6 упаковок
айрану: «Беріть ось цей поки є, бо на
складі більше немає. Нічого більше
не буде».
Черги в магазині такі, яких я ніколи за своє життя не бачила. Вони
починаються аж в протилежному від

кас кінці магазину, а за хлібом існує
взагалі окрема черга. Я стою в ній
вічність і!.. Мені дали два «нарізних
Київських батони», тільки вони
не нарізані, а так просто запхнуті
в поліетилен. Я щаслива йду зі
здобиччю, адже на руки видають
тільки по дві хлібини, а хтось не
зможе отримати ні одної. Муки та
яєць в магазинах немає зовсім,
тому власноруч хліб теж не спечеш.
Майже всі дороги та мости до Києва
підірвані – продуктів найближчим
часом взагалі не очікується.
В ковбасному відділі немає нічо-го. Взагалі. Миша повісилась.
Лежить лише вона… Московська
ковбаса.
Хлопець тримає палку ковбаси в
руці та дивиться на неї. Дуже довго
дивиться. Потім обертається і дивиться в очі моїй мамі. І знову зирк
– на ковбасу.
– Та я… Я!.. Я тільки через назву
одну її не візьму! – ковбаса з
гуркотом летить до холодильника,
збиваючи всі інші палки, як куля в
боулінгу.
Коли я повертаюся додому, я їду
в ліфті з двома хлопцями поверхом
нижче. Вони знайшли яйця аж на
Славутичі, але нічого крім них та
води не купили. «Сідаємо на білкову
дієту», – пожартував один з них.
1 березня. Сьогодні зранку випав
сніг. Мені пише одна з моїх подруг
– вона поїхала до Львова й плете
сітки для військових. Вона, як і всі
інші, бажає, щоб війна якнайшвидше скінчилася.
Нашу заяву вступу до ЄС прийняли до розгляду. Шкода, що всі наші
нові досягнення з’являються через
війну. Що ми змогли нарешті довести іншим нашу спроможність до змін
тільки тоді, коли на нас напала країна з другою за потужністю армією у світі. І яку зараз наші ЗСУ,
тероборона та мирні мешканці
активно й успішно мутузять. Навіть
цигани танк угнали!
Я не бажаю росіянам зла, я не
бажаю їм війни. Але мені соромно дивитися, як близько 50 людей
тікають від одного єдиного поліцейського. Це з ними зробила
пропаганда? Чи це їх сутність –
бути боягузами? Вони й досі є
полоненими Червоного Совка.
Я хочу, щоб росіяни зрозуміли,
що вже давно настав час постати.
Тільки вони можуть врятувати
власну країну від повного позору,
який вони не зможуть змити з себе
століттями. Росія паде, а винними в
цьому будуть її громадяни, які так і
не знайшли в собі хоробрості, щоб
бути при своїй думці до кінця. В
цьому і є істотна різниця між нашими народами – за власну свободу
ми владні віддати наші життя.
Думаю, коли закінчиться ця війна,
ми всі знову зустрінемося зі своїми
друзями та рідними. Ми підемо на
Хрещатик пити каву. Ми знову
підемо в театр, на концерти. Ми
поїдемо в Польщу не для того, щоб
втекти від війни, а у відпустку. Але
ми вже ніколи не будемо такі, як
раніше. Я пишу це поки на вулиці
лунають сирени. Я сподіваюсь, що
всі ці втрати, що несе наша країна,
приведуть нас у краще майбутнє.
Туди, де завжди буде світло. Туди, де
не буде Совка.
Туди, де не буде війни.
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ЩОБ ЗАПОБІГТИ
ГУМАНІТАРНІЙ КАТАСТРОФІ
СВІТОВОГО МАСШТАБУ –
ЗАКРИЙТЕ ПОВІТРЯНИЙ
ПРОСТІР
28 лютого 2022 року Президент
Світового Конґресу Українців Пав-ло Ґрод взяв участь у вебінарі
«Стоїмо на захисті громадянського суспільства», організованому
Конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи.
У своєму виступі Павло Ґрод
привітав конкретні кроки з боку ЄС
і західних партнерів на підтримку
України і додав, що війна в Україні
– це свідчення чергової спроби
Росії і Путіна, зокрема, силовим
методом задовольнити власні імперські амбіції.
«За останні кілька днів Україна
втратила сотні загиблих, тисячі
поранених; минулої ночі на територію України зайшли понад
600 нових танків. В українців закінчуються боєприпаси, важлива
зброя, яка їм потрібна, тому я
молюся, щоб всі ресурси надані
європейськими країнами, якомога
швидше потрапили в Україну, тому
що це єдиний спосіб врятувати
життя», – наголосив Павло Ґрод.
Президент СКУ також відзначив важливість підтримки Моніторингової місії ОБСЄ, яка би
гарантувала, що воєнні злочини
та злочини проти людства будуть
точно зафіксовані та задокументовані. «Мене турбує, — додав
він, — що Місія ОБСЄ складається
переважно з росіян і що більшість
європейців
та
американських
членів місії ОБСЄ покидають
спеціальну моніторингову місію».
Наголошуючи на масштабах
гуманітарної
кризи,
що
насувається та загострюється з
кожною хвилиною, Павло Ґрод

звернувся з проханням про військову підтримку. «Це не час
бинтів і ковдр, це час озброїти
війська територіальної оборони,
забезпечити Україну необхідною
їй найсучаснішою протиракетною
та зенітною технікою».
Президент СКУ підкреслив, що
цивільна інфраструктура в українських містах зазнала нищівного
руйнування внаслідок авіаударів
та закликав НАТО та ЄС закрити
повітряний простір. «Я знаю, що це
надзвичайно суперечливе питання. Багато хто називає це початком Третьої світової війни, але,
чесно кажучи, це єдиний спосіб
запобігти серйозній гуманітарній
катастрофі. Запроваджені санкції
дуже важливі, та для їхнього
ефекту потрібен час. Тоді як
українці гинуть вже сьогодні, і
нам дійсно потрібно показати, що
Володимир Путін і його поплічники
не досягнуть свого», – зазначив
Павло Ґрод.

НАША ПАЛЯНИЦЯ ‒ ЦЕ НЕ ПОЛУНИЦЯ!
ОГОЛОШЕННЯ | ANNOUNCEMENT
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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ | DISCLAIMER

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

«Громада» існує для обслуговування потреб української громади СанФранциско та всіх, кого цікавить українська історія, культура і українські
новини. Ми резервуємо за собою право на відмову друкувати будьякі матеріали. Газета «Громада» не може нести відповідальності за
достовірність публікацій третіх осіб.
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contact info@hromada.us

«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.

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976

