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Віталій Портников | НОТАТКИ ЗА КВІТЕНЬ

Олесь Доній

ДРУГИЙ МІСЯЦЬ ВІЙНИ

Холодний квітень – скоріше зимовий, ніж весняний місяць – став ще
одним місяцем війни Росії проти
України. Події розвиваються так
швидко, що підбивати підсумки непросто. І все ж таки, ми можемо вже
зараз сказати, що провалився не
лише план Володимира Путіна про
«бліцкриг», швидку окупацію Києва,
півночі, півдня та сходу України та
створення в Україні маріонеткового
уряду. Провалився і план окупації

одразу кількох регіонів України. Окупант мав піти з української півночі – і
той кошмар, який ми спостерігали
після відходу окупаційних військ, не
піддається опису.
До цієї війни про Бучу, Гостомель,
Бородянку знали, здається, тільки
ми, кияни. Для нас це були місця
комфортного заміського життя та
поїздок на природу, ліси, озера та
затишні будиночки на тінистих
вулицях. Але зараз про Бучу знає,
здається, весь світ. Місто, як і інші
населені пункти Київської області,
перетворилося на величезну братську могилу. Сотні мешканців Бучі
були вбиті, закатовані, зґвалтовані,
втратили дах над головою. Жодної
військової логіки у цих діях окупантів шукати не варто. Ми стали
свідками здійснення терористами
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ДО І ПІСЛЯ БУЧІ

Як масові вбивства російськими
фашистами мирного українського
населення в передмісті Києва вплинули на світ?
Буча стала символом російських
звірств, Буча відкрила очі західному
світу. Та чи не запізно?

Що собою уявляє, вірніше уявляла
Буча до російської інтервенції? Це
не таке вже й мале містечко ‒ понад
36 тисяч мешканців. Пів року перед
вторгненням я розглядав цю місцину ‒ район Бучі, Ірпеня (70 тис.
населення), Гостомеля(17 тис. населення) ‒ своєрідні західні «легені»
Києва, щоб перебазувати туди свою
родину. Порахував, що якщо продати нашу квартиру, то вигідніше
буде побудувати будинок в цьому
районі (більший за площею), та ще
й вивільняться кошти. А позитиви
начебто вагомі ‒ ці містечка наче
розташовані в лісі, чудове повітря,
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СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Андрій Дубчак | FRONTLINER

ZAPORIZHZHIA, UKRAINE

HROMADA DONATION REPORT IN
THE TIME OF WAR
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ЗАМІСТЬ ВЕЛИКОДНЯ – РАКЕТНІ
ОБСТРІЛИ

стoр.3

ПОЕТИЧНА ПРОЗА: СИМФОНІЯ
НЕСКОРЕНОСТІ
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“Mom, am I going to die?”
1. Vanya from Mariupol. He rescued
the cat by covering it with his own
body during the shelling. His father
saved Vanya and the cat under him
with his own body too. They survived.
Horrible story. I will publish a video
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HROMADA DONATION REPORT
IN THE TIME OF WAR
FEBRUARY 24TH -APRIL 26TH, 2022

Hromada is actively collecting funds
and sending them overnight each day
to Ukraine to areas most affected by
war – Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia,
Chernihiv, Kyiv, and other. We do not
sit on the money and have no overhead
expenses; whatever funds we collect,
we send them right away to the people
that we know and trust in Ukraine, who
are volunteers on the ground and use
that money for immediate humanitarian aid for those who are in need.
Total money sent to Ukraine from
Feb 24th, 2022 till April 26th, 2022:
$232,500
Please see our report below and
please donate: https://www.paypal.
me/Hromada. Each dollar counts and
will be put for good use immediately.
All donations are tax-deductible.
1. City: Kyiv, Non profit organization
“Sport For Peace” Kids Autism Games –
$5,000 (April 26, 2022)
2. City: Kyiv, Non profit organization
“Children’s Help Fund” – $5,000 (April
22, 2022)
3. City: Warsaw, Poland Mariya
Mulyava – Humanitarian aid – $1000
(April 22, 2022)
4. City: Kyiv and Kharkiv, non-profit
organization “Small Heart With Art”,
kids’ educational programs at the
hospitals, psychological therapy –
$5,000 (April 19, 2022)
5. City: Cherkasy, Association
of Air veterans landing and special
formed troops – purchasing electric
generators $3,000 (April 19, 2022)
6. City: Kyiv, Oleksandr Synelnikov,
Medical and gas supply – $1,000 (April
13, 2022)
7. City: Kyiv, Charitable Foundation
“SOS Children’s Villages Ukraine” –
$3,000 (April 12, 2022)
8. City: Uzgorod, Charitable
Organization “Cultural Platform
Zakarpattya” – $,5000 food and
medical supplies for kids (April 11,
2022)
9. City: Kharkiv, Charitable
Organization “Adults to Children” –
$2,500 ( April 8, 2022)
10. City: Kyiv, Oleksandr Synelnikov,
Medical and gas supply – $1,500 (April
5, 2022)
11. City: Kryvyi Rih, Charity Fund
“Shelter Plus“ – $5,000 (April 1, 2022)
12. City: Cherkasy, Association
of Air veterans landing and special
formed troops – $3,000 (March 30,
2022)
13. City: Kyiv, Charity Organization
“Down Syndtrome” – improving quality
of life and creating a new future
for people with Down syndrome in
Ukraine – $5,000 (March 29, 2022)
14. City: Boryslav, Lviv oblast,
Volunteer Ihor Behei – Purchase of
transportation for humanitarian aid –
$2,900 (March 28, 2022)
15. City: Kyiv, Volunteers: Ivaha
Illya, Biletska Olga – Medical and food
supply – $1,500 (March 25, 2022)
16. City: Kyiv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Maydan Hidnosti” – $5,000
(March 24, 2022)
17. City: Kyiv, Charitable
Organization “Despro” / “Vperti”
volunteer organization – $5,000
(March 24, 2022)
18. City: Lviv, Charitable Foundation
“Dzherelo” – $10,000 (March 24, 2022)
19. City: Warsaw, Poland Mariya
Mulyava – Purchase of transportation
for humanitarian aid – $5000 (March
23, 2022)
20. City: Kyiv, Charitable Fund
“Blagomay” helping orphans-refugees
– $10,000 (March 22, 2022)
21. City: Kyiv, Charitable Foundation
“Dobrodiy club” helping orphansrefugees – $7,000 (March 22, 2022)
22. City: Kyiv, Charitable
Organization “Superheroes” helping
Newborn babies refugees – $5,000

Organization helping orphansrefugees “Donors for Life” (food and
accommodation) – $3,000 (March 17,
2022)
27. City: Kyiv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Maydan Hidnosti” – $3,000
(March 17, 2022)
28. City: Kharkiv, Charitable
Organization working with kids “Adults
to Children” – $2,000 (March 17, 2022)
29. City: Kyiv, Non-profit
organization “Children Help Center”
working with kids-refugees – $4,000
(March 16, 2022)
30. City: Chervonograd, Lviv
region, Non-profit Organization for
food supplies “Schyt Natsii” – $5,100
(March 15, 2022)
31. City: s.Goshiv, Kalush district,
Ivano-Frankivsk region Charitable
Organization helping orphansrefugees “You Angel” – $10,000
(March 14, 2022)
32. City: Pisky, Donetsk region,
Yevhen Tuchak, medical and food
supplies – $1,500 (March 14th, 2022)
33. City: Kyiv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Maydan Hidnosti” – $3,500
(March 11, 2022)
34. City: Zaporizhzhia, Charitable
Organization working with kids “Happy
Child” – $5,000 (March 10, 2022)
35. City: Kharkiv, Charitable
Organization working with kids “Adults
to Children” – $3,500 (March 10,
2022)
36. City: Rivne, Charitable
Organization working with kids “Heart
for Children of Ukraine” – $3,500
(March 10, 2022)
37. City: Lviv, Charitable
Organization working with refugee
kids cancer-patients “Kryla Nadiyi” –
$7,000 (March 9, 2022)
38. City: Lviv, Charitable
Organization working with kids
refugees “With an Angel on His
Shoulder” – $7,000 (March 9, 2022)
39. City: Lviv, Charitable
Organization working with orphan kids
“Ridni” – $7,000 (March 9, 2022)
40. City: Poltava and Rivne, Maksym
Gopanchuk, Medical and food supply –
$3,000 (March 7, 2022)
41. City: Kyiv, Charitable Fund “280
Days” – $5,000 (March 4, 2022)
42. City: Chernihiv, Andrii Larin,
Medical and food supply – $3,000
(March 3, 2022)
43. City: Zaporizhzhia, Charitable
Foundation “Happy Sonechko” –
$10,000 (March 2, 2022)
44. City: Sloviansk, Donetsk oblast,
Charitable Foundation “Voices of
Children” – $10,000 (March 2, 2022)
45. City: Dnipro, Non-Profit
Organization “TAPS-UKRAINE” –
$5,000 (March 1, 2022)
46. City: Dnipro, Non-Profit
Organization “POSMISHKA UA” –
$10,000 (March 1, 2022)
47. City: Zaporizhzhia, Charitable
Fund “Pomogaem” – $10,000 (March
1, 2022)
48. City: Kharkiv, Vitalii Petrenko,
Medical and food supply – $3,000
(March 1, 2022)

(March 21, 2022)
23. City: Kropyvnytskyi, Kirovohrad
Oblast, Charitable Organization
“Angel of Life” – $5,000 (March 21,
2022)
24. City: Kharkiv, Vitalii Petrenko,

Medical and food supply – $2,000
(March 21, 2022)
25. City: Kyiv Liudmyla Chychuk,
Medical and food supply – $1,000
(March 18, 2022)
26. City: Lviv, Charitable

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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ЗАМІСТЬ ВЕЛИКОДНЯ – РАКЕТНІ
ОБСТРІЛИ
Карина Нікітішина
А замість шашликів на травневі
свята – знешкодження мін.
Пам’ятаю, як ще на початку березня моя подруга робила онлайн
трансляції церковних служб в Instagram. Я тоді пожартувала, мов, а
якщо панотче святою водою в екран
побризкає, а я в себе поставлю
кошик перед телефоном – то вважатиметься, що воно посвячене?
Мені відповіли, що взагалі-то так,
але ж не триватиме війна аж до
Великодня?
Як бачи те, всі ми «т рох и»
помилялись.
Православний Великдень цього
рок у припав на 24 квітня, але
готуватися до святк увань люди
почали ще за декілька тижнів. Бо
хай би що не робив окупант, як би
він не намагався згасити надію й
віру українців, ми є тією нацією, яку
подібні дії не те що не пригнічують –
вони тільки роблять нашу любов до
Великого свята ще сильнішою. Адже
всі їхні намагання викликати паніку
та розпач серед наших громадян
закінчилися лише тим, що народ
України об’єднався ще більше. І поки
ЗСУ відважно захищають життя мирних людей від російських солдат, всі
продовжують молитися за мир та
припинення війни на цій землі.
У Києві люди вже майже остаточно пристосувалися до нових умов.
Якщо, наприклад, порівнювати ситуацію на дорогах із тим, що відбувалося 2 місяці тому, то одразу
розумієш, що Київ знову наповнюється життям. На початку війни було
ду же ск ладно виїхати з міста –
затори були настільки довгі, що дорога в найближчі області, яка зазвичай зайняла б лише декілька годин, розтягнулася до декількох діб.
В’їхати ж в Київ було легко, проте,
кому воно потрібно – їхати в столицю,
яку бомбили по 15 разів на день та
намагалися загарбати за будь-яку
ціну?
Наразі ж все навпаки – з міста

ніхто не виїжджає, а людей тільки
більшає. Кияни не можуть вічність
залишатися в гостях у родичів друзів чи просто добрих людей. В них
тут рідне житло і робота, а війна
не закінчилася за декілька днів
або тижнів. І навряд чи закінчиться
найближчим часом. Отже, вихід
залишається тільки один – пристосуватися до нових умов і зустрітися
з проблемами чолом до чола. Бо
проблеми очікують тепер на кожного
українця без винятку і тікати від
них марно.
Проблема з дефіцитом продуктів
харчування зникла. В магазині тепер не потрібно вистоювати черги,
щоб вполювати один єдиний білий
батон – можна знову накупити хоч
тонну арахісової пасти чи нутелли,
щоб обмазатися нею з голови до ніг
(фігурально). І поки я ходжу між рядів та обираю між цукерками у формі яєць та шоколадними зайцями,
якийсь школяр на самокаті ледь
не врізається в стенд з панетоне,
а чиясь мала дитина влаштувала
пісочницю у відділі круп та борошна на вагу. Якось одразу на обличчі
з’являється посмішка – ось хто-хто
найлегше відходить від стресів так
це діти. Дивишся на все це: на весняні прикраси, на дітей, дерева,
що квітнуть, на сонце, що гріє потилицю… На коротку мить навіть забуваєш, що прямо зараз йде війна.
Що гинуть люди страшною смертю,
нечесною, несправед ливою. Що
менш ніж в годині їзди на машині
від тебе Буча та інші так само стерті
з лиця землі міста та села в передмісті Києва.
Забуваєш і відчуваєш себе щасливим. Нормальним. Ніби нічого й не
було.
Через секунду все зникає, бо
свинособаки окупанти вирішили
на-гадати всім, що життя взагалі
ні разу не райдужне і не спокійне.
Всі кидають власні візки та покупки
просто на касах та йдуть на вулицю шукати найближче укриття.
Оголосили повітряну тривогу. Мені
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Війська РФ розстріляли пам’ятник українському письменнику Тарасу
Шевченку в селищі Бородянка, що на Київщині.
Світлина Назара Гембари
цікаво, що відчув Антоніу Гутерреш
28 квітня під час візиту до Києва,
куди він приїхав після відвідування
Росії, в той час коли та сама русня,
з якою він спілкувався напередодні,
завдала ракетного удару по Києву і
зруйнувала ще одну 25-поверхівку.

Як на мене, то це просто в черговий
раз довело твердження Бісмарка,
що будь який договір з росіянами не

стoр.14

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

Загальні
бойові втрати
противника

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого
по 30 квітня орієнтовно становили:
особового складу ‒ близько
23,200 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1,008 (+22) од,
ББМ ‒ 2,445 (+27) од,
артилерійських систем – 436 (+1)
од,
РСЗВ ‒ 151 (+0) од,
засоби ППО ‒ 77 (+4) од
літаків – 190 (+1) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки – 1701 (+6)
од,
кораблі і катери – 8 (+0) од,
цистерни з ПММ – 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного
рівня – 232 (+4),
спеціальна техніка – 32 (+1),
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4
(+0).

чають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
Сенат США 6 квітня одноголосно
ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої
світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші по-

ставки в Україну на тлі вторгнення
Росії.
Сенатори швидко підтримали
пропозицію, відому як ленд-ліз,
оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.
Тепер закон відправили на підпис
президенту Байдену.

KSE: загальні
втрати економіки
України через
війну складають
близько 600
мільярдів доларів

Конгрес США
остаточно
схвалив ленд-ліз
для України

Палата представників схвалила
законопроєкт щодо відновлення
програми часів Другої світової війни. Новий законопроект дозволить
більш ефективно надсилати зброю,
боєприпаси та обладнання в Україну.
Документ, відомий як Закон про
ленд-ліз про оборону демократії
України від 2022 року, прискорить
передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він
дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передба-

Загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати (зниження
ВВП, припинення інвестицій, відтік
робочої сили, додаткові витрати на
оборону та соціальну підтримк у
тощо), складають близько 600 мільярдів доларів.
Про це свідчить аналіз, який
здійснюється в межах проекту “Росія заплатить” командою Київської
школи економіки (КШЕ) за підтримки Офісу президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово ок упованих територій та
Мі-ністерства інфраструктури.
“Станом на 26 квітня загальна сума
прямих задокументованих збитків
інфраструктури, тільки на основі
публічних джерел, досягла майже
88 млрд дол., або 2,6 трлн грн. За
останній тиждень прямі втрати еко-

номіки України через руйнування та
пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 3,1
млрд дол.”, – йдеться у повідомленні.
В цілому, за 62 дні війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано
або захоплено щонайменше 23 тис.
км доріг, 32 тис. квадратних метрів
житлового фонду. У порівнянні з
останнім тижнем зросла кількість
пошкод жених або зруйнованих
об’єктів і тепер вона становить щонайменше 535 дитячих садочків, 866
закладів середньої, передвищої та
вищої освіти, 231 медзакладів, 173
заводи та підприємства. В переліку
пошкоджень та руйнувань через війну щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових
переходів, 11 військових аеродромів,
11 аеропортів та 2 порти. Також
станом на 26 квітня пошкоджено,
зруйновано або захоплено щонайменше 95 релігійних та 130 інших
культурних споруд.
Серед областей, де найбільше пошкоджено та зруйновано закладів
освіти: Донецька, Луганська та Харківська області. Внаслідок війни у
Донецькій області зруйновано та
пошкоджено понад 30% навчальних
закладів, у Луганській – понад 23%,
у Харківській – майже 19%. У столиці таких понад 5%.
Найбільші втрати в загальній сумі
прямих задокументованих збитків
інфраструктури становлять витрати
житлового фонду та активів підприємств. Так, 40% від загальної кількості пошкоджених, зруйнованих чи
захоплених житлових будинків та
підприємств припадає на Донецьку
область, 23% сконцентровані у Харківській області, 12% – у Чернігівській
області та 8% – у Київській.
Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко зазначив, що збитки України
від російської агресії за два місяці
війни склали вже близько 1 трлн
доларів.

Сенат Канади
визнав дії
російської армії
геноцидом проти
українського
народу

Сенат Канади одноголосно проголосував за визнання дій російської
армії актом геноциду проти українського народу.
Канадські законодавці заявили,
що є “достатньо доказів систематичних та масових воєнних злочинів
проти людяності”, які вчиняє Москва.
У заяві Палати громад йдеться,
що воєнні злочини Росії включають
масові звірства, вбивства мирних
жителів України, осквернення трупів, насильницьке переміщення
українських дітей, торт ури,
згвалтування.
Раніше цього місяця прем’єрміністр Джастін Трюдо заявив, що
“абсолютно правильним” те, що все
більше людей називають дії Росії
в Україні геноцидом, підтримавши
звинувачення, висунуте президентом США Джо Байденом.
Канада входить в число країн, які
запровадили санкції проти Росії
після її вторгнення в Україну 24
лютого. 27 квітня вона запровадила
додаткові санкції щодо 203 осіб, які
причетні до спроби Росії анексувати певні райони Донбасу.
Уряд Канади також заявив, що
змінить свої закони про санкції, щоб
дозволити виплату арештованих
коштів або передачу російського
майна на допомогу у відновленні
України або постра ж д а лим
українцям.
14 квітня Верховна Рада визнала

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
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дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародну спільноту вчинити так само.
21 квітня парламенти Естонії та
Латвії визнали воєнні злочини, які
скоюють окупаційні війська Росії в
Україні, геноцидом.

ПАРЄ підтримала
створення
міжнародного
трибуналу щодо
агресії Росії

Парламентська асамблея Ради
Європи висловила повну підтримку
всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в
Україні, та виступила за створення
міжнародного трибуналу.
Асамблея, завідки виключили РФ,
затвердила резолюцію на основі
доповіді німецького депу тата
Франка Швабе, голови групи соціалістів у ПАРЄ.
ПАРЄ заявила, що “занепокоєна
зрос т аючою к ільк іс тю сві дчень
звірс тв, вчинени х російськ ими
збройними силами”, і висловила
повну підтримк у всім зусиллям,
які спрямовані на розслідування
порушень Росією міжнародних норм
у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, а
також інших міжнародних злочинів,
включаючи воєнні злочини, злочини
проти людяності та геноциду і забезпечення відповідальності агресора.
Також, у резолюції є рекомендація
Комітету міністрів Ради Європи
призначити спецпредставника у питаннях наслідків агресії Росії щодо
України.
Парламентарі також зазначили,
що російська агресія спровокувала
найважчу гуманітарну кризу в Європі
з часів Другої світової війни, кинула
виклик глобальному управлінню та
призвела до різкого зростання цін
на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.
Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення бойових
дій, виведення військ із суверенної
території України та дотримання
норм міжнародного права.
Док умент зак ликає розірвати
енергетичну залежність від Російської Федерації, прискорюючи енергетичний перехід і в той же час досліджуючи альтернативи імпорту
енергії з Російської Федерації.
Резолюція була підтримана майже одноголосно – 144 проголосували “за” зі 147 присутніх.

Саміт військової
підтримки.
Зустріч на базі
Рамштайн

На авіабазі ВПС США Рамштайн
у Німеччині відбулася стратегічна
зустріч Консультативної групи з
оборони України за участю понад 40
країн, зокрема тих, які не є членами
НАТО.
Захід остаточно повірив у здатність України перемогти у війні проти Росії та активно постачає для
цього озброєння. Тепер поставки
можуть вийти на новий рівень. З
ініціативи США в Німеччині на американській авіабазі Рамштайн пройшла стратегічна зустріч Консультативної групи з оборони України за
участю понад 40 країн, тобто також
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тих, які не є членами НАТО. Причому
тепер такі зустрічі відбуватимуться
щомісяц я. Що це означає д ля
України?
ХТО БЕРЕ УЧАСТЬ
У зустрічі взяв участь міністр оборони України Олексій Рєзніков. Вона
пройшла не під егідою НАТО, але
на ній були члени Альянсу, зокрема,
європейські союзники Вашингтону.
Також, були країни з більш віддалених регіонів, такі як Японія та
Австралія, які побоюються, що перемога Росії в Україні може створити
прецедент та заохотити територіальні амбіції Китаю.
Фінляндія і Швеція, традиційно
нейтральні країни, які розглядають
можливість вступу до НАТО через
війну РФ в Україні, також взяли
участь у зустрічі.
БІЛЬШЕ ЗБРОЇ
У своїй промові на початку зустрічі міністр оборони США Ллойд
Остін назвав такий саміт історичним, зазначивши, що його мета – допомогти Україні перемогти у війні,
розпочатій вторгненням Росії, та
підготувати оборонні потужності
України до майбутніх викликів.
Він розповів, що після візиту до
Києва переконався у невідкладності оборонних потреб України, наголосивши, що у багатьох столицях
поділяють цю думку.
Остін у своїй промові відзначив
мужній опір України російському
вторгненню вже 62 дні. Він наголосив, що в той час, як Росія веде
війну через особисті амбіції Путіна,
Україна – за потребою, захищаючи
свій суверенітет та демократію. “Але
ставки виходять далеко за межі
України та навіть Європи. Російське
вторгнення необґрунтоване, безвідповідальне і протиправне, це атака
проти світового порядку, заснованого на правила х, і вик лик д ля
вільних людей по всьому світ у…
Країни-однодумці об’єднані у підтримці України у цій боротьбі проти
імперської російської агресії”, – наголосив він.
Остін зазначив, що з початку повномасштабної війни США та союзники, близько 30 країн, разом зібрали для України військову допомогу
більш ніж на 5 млрд доларів, із яких
3,7 млрд надали США.
“Поїздка до Києва посилила моє
захоплення тим, як українська армія
застосовує цю зброю. Україна явно
вірить, що може перемогти – і так
само кожен у цьому залі... Україні
потрібна наша допомога, щоб перемогти, і вона потребуватиме нашої
допомоги, коли війна закінчиться”, –
зазначив голова Пентагону.
Остін сказав, що Вашингтон “продовжуватиме рухати небо і землю,
щоб ми могли задовольнити потреби Києва”.
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
На переговорах міністр оборони
Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін дав добро на поставки
в Україну зенітних САУ Gepard.
Після довгих вагань Німеччина
хоче вперше підтримати Україну
важким озброєнням у війні проти
Росії. Ламбрехт оголосила у вівторок про передачу зенітних САУ та
навчання українських солдатів на
території Німеччини.
“Gepard – це саме те, що зараз
потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі”, – сказала
Ламбрехт.
Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі заявив, що Німеччина надасть 50 одиниць Gepard.
ПЕРЕНЕСТИ ВІЙНУ ДО РОСІЇ?
Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі раніше заявив,
що Україна “цілком легітимно” може
атакувати об’єкти в Росії і використати для цього зброю, надану
Великобританією.
“Справа в тому, що Україна була
суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім
інша країна вирішила порушити ці
кордони і ввести 130 тисяч військових у їхню країну. Це започаткувало
війну між Україною та Росією, а у
війні Україна повинна завдати удар
углиб супротивника, щоб атакувати
його логістичні лінії, запаси палива,
склади боєприпасів, і це є частиною
війни”, – заявив міністр.
Він додав, що “абсолютно законно для України націлюватися вглиб
Росії, щоб порушити логістику, яка,

якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та
різанині на українській землі”.
Росія у відповідь на це заявила,
що може атакувати пункти ухвалення рішень у Києві.

Станом на 30
квітня від рук
російських
окупантів в
Україні загинуло
219 дітей, 398
отримали
поранення

Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 219
дітей, понад 298 постраждали. Росіяни пошкодили 1,556 українських
закладів освіти, із них 102 знищили
повністю.
“Станом на ранок 29 квітня 2022
рок у більше ніж 617 дітей постра ж дали в Україні внаслідок
збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219
дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня
тяжкості”, – зазначили ювенальні
прокурори.
Дані не остаточні, адже їх іще
встановлють у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих
і звільнених територіях. Найбільше
постраждалих дітей у Києві – 16, Донецькій області – 139, Київській – 115,
Харківській – 95, Чернігівській – 68,
Херсонській – 44, Миколаївській –
43, Луганській – 37, Запорізькій – 27,
Сумській – 17, Житомирській – 15.
У перший тиждень березня на автодорозі біля Красного на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль,
унаслідок чого загинули діти віком 2
та 14 років.
Під час російського артилерійського обстрілу Романівського мосту
в Ірпені 7 березня 10-річний хлопчик
отримав контузію.
Унаслідок обстрілу окупантів Циркунів на Харківщині 28 квітня було
поранено 10-річну дівчинку.
Під час обстрілу Запоріж жя 28
квітня поранення отримали п’ятеро
людей, зокрема дитина.
У Харкові під час артилерійського
обстрілу 11 квітня був поранений
9-річний хлопчик.
До лікарні на Дніпропетровщині 21
квітня привезли 17-річного хлопця
з пораненнями, які він отримав
внаслідок обстрілів окупантами м.
Маріуполь.
“1,556 закладів освіти пошкоджено
внаслідок щоденних бомбардувань
та обстрілів українських міст і сіл
збройними силами РФ. При цьому
102 з них зруйновано повністю”, –
додали в Офісі генпрокурора.

100 тисячам
маріупольців
загрожує
смертельна
небезпека через
тисячі трупів –
мерія

“Холера, дизентерія та кишкова паличка. Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а

й через нестерпні умови життя та
антисанітарію”.
Деталі: У мерії пояснили, що вже
зараз температура повітря сягає
20 градусів. Тому скоро в місті
через відсутність водопостачання
та каналізації, розкладання тисяч
трупів під завалами можуть спалахнути потужні та смертоносні
епідемії.
Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: “Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення
продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в
цьому. Вони блокують всі спроби
евакуації. А без цього люди будуть
помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна
евакуація”.
ПЕРЕДІСТОРІЯ:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина
морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку “Азов” на заводі
“Азовсталь”, частина ж потрапила в
полон.
- Російська армія завдає ударів по
“Азовсталі” надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира
полку “Азов” Святослав Паламар
(“Калина”) повідомив, що завод
“Азовсталь” знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під
завалів.
- 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало
українським захисникам, які перебувають на “Азовсталі”, ск ласти
зброю та здатися.
- Командир 36-ї окремої бригади
морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій
Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести
“екстракцію” з Маріуполя – вивезти
кілька сотень військових і цивільних
з “Азовсталі” у безпечне місце, аби
врятувати від росіян.
- 20 квітня стало відомо, що морпіхи та “Азов” врятували пів тисячі
бійців із порту Маріуполя.
- Головне управління розвідки Міноборони 25 квітня заявило, що
Росія не відмовилась від планів
застосування хімічної зброї проти
українських захисників та мирного
населення, які перебувають на території заводу “Азовсталь”.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для
проведення військової операції з
деблокування Маріуполя.
- Полк “Азов” заявив, що за ніч 28
квітня російські окупанти нанесли
по Маріуполю близько 50 авіаударів
та скинули велику кількість фосфорних бомб, і закликав владу вжити
рішучих заходів для деблокади
міста чи евакуації мешканців та
захисників.

Флагман
російського
флоту втопили
двома ракетами

Увечері 13 квітня українські військові потопили російський крейсер “Москва”. Влучили двома ракетами “Нептун”. Внаслідок пожежі
на крейсері здетонував боєзапас.
Через шторм корабель з озброєнням та екіпажем пішов на дно.
“Москва” прикривав перекидання
десанту до Бердянська, здійснював
більшу частину повітряної оборони
Чорноморського флоту та командував операціями на морі. Мав очолити штурм Одеси. На борту було
64 ракети С-300, 16 ракет “Вулкан”,
два зенітно-ракетні комплекси
“Оса”, двогарматна установка калібром 130 міліметрів, шестиствольна
зброя 30-міліметровго калібру, два
торпедні апарати, протичовновий
реактивний бомбомет, гелікоптер
та інше. Додаємо сюди 500 осіб екі-

пажу і штаб фронту. Якщо все це
перенести на сушу та знищити, то
отримали б катастрофічний розгром. Трупами та рваним залізом
завалило б не одне поле. І все це
двома ракетами. За війну такого не
було та, мабуть, не буде. Це чудова
перемога Збройних сил України.
Крейсер збудували 1976-го в Миколаєві. За три роки його спустили
на воду та зробили флагманом
Чорноморського флоту Російської
Федерації, тобто найголовнішим кораблем. С уд но “Моск в а” бра ло
участь у нападі на Грузію 2008 року,
анексії Криму 2014-го та російській
воєнній операції в Сирії у 2015–2016
роках. Саме цей флагман атакував
прикордонний гарнізон на острові
Зміїний. Екіпаж корабля наказав
українським військовим здатися,
у відповідь він отримав відмову і
пропозицію “йдти нах*й”.

Україна
зробила крок до
Євросоюзу

Україна відправила до Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата в члени Євросоюзу. Працює
над другою частиною.
8 квітня президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн під час візиту
до Києва передала Зеленському цей
опитувальник. Його заповнення – необхідний крок для надання Україні
статусу кандидата в ЄС.
– Цей документ – основа для диск усії, що має призвести до висновк у Єврокомісії. Йдеться про
пришвидшену процедуру. Ми знаємо багато одне про одного. Тому
заповнення забере не роки, а тижні,
– сказала вона.
Єврокомісія готуватиме рекомендацію, чи виконує Україна критерії
членства.
Наша держава очікує надання їй
статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської
ради у червні. Далі мають розпочатися переговори стосовно вступу
до Євросоюзу.
28 лютого Україна офіційно подала
до Брюсселя заявку про вступ до ЄС.

З 24 лютого по 27
квітня в Україні
знешкодили 79
169 вибухових
пристроїв, 1
955 авіаційних
бомб та 567.4 кг
вибухівки

Відомо, що знищена військова
техніка та боєприпаси, а також
розірвані ракети та авіабомби забруднюють ґрунт і підземні води
хімічними речовинами, зокрема
важкими металами.
Внаслідок обстрілів фосфорними
снарядами Авдіївки 26-27 квітня, у
місті виникло кілька пожеж. Якщо
фосфор у будь-якій формі потрапляє в організм людини, він викликає
смерть в агонії. Продукти згоряння
фосфору та їх розчини утворюють у
ґрунтах солі.
Російські війська атакують інфраструк т уру вздовж Чорного та
Азовського морів і ставлять на якорі кораблі, забруднюючи воду та
поширюючи токсини в море.

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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Поетична проза:

СИМФОНІЯ НЕСКОРЕНОСТІ
Мирослав Ґрех
Вони вийшли вдягнені в чорний
одяг із синьо-жовтими стрічками на
грудях, розсілися по своїх місцях
і дійство почалося. Симфонічний
оркестр міста Сан-Франциско вирішив 9-го квітня провести благодійний концерт на честь захисників
України.
Перед початком, нас, 4-х членів
товариства «Громада» і 4-х членів
організації «Нова Україна» запросили, як почесних відвідувачів і надали
стіл у фойє для агітації, розміщення
агітаційних листків, газет, оголошень,
значків, прапорців, тощо. Люди підходили до нас, цікавились новинами, висловлювали підтримку, брали наші матеріали, давали пожертви.
Прямо тут у фойє квартет із музикантів цього оркестру під аплодисменти присутніх виконав декілька
мелодій українських композиторів.
Концерт, присвячений Україні, розпочався о 7:30 p.m. На сцену
вийшла музикантка цього оркестру,
родичі якої родом з Одеси. Вона
розказала про той шок, який вони
відчули, довідавшись про війну в
Україні, про їх переживання за долю
рі д ни х, з а долю к раїни, про т у
всебічну підтримку від знайомих
американців, від друзів з цілого світу.
Їй гаряче аплодують, вона сідає за
свою партитуру, на сцену виходить
диригент, шість разів нагороджений
Премією Ґраммі , Giancarlo Guerrero,
вклоняється публіці, повертається
до оркестру, піднімає руки і… над
залом починає звучати Гімн України.
Присутні встають. Ми прикладаємо
руки до серця і співаємо разом з
оркестром. А після ‒ довгі оплески,
пауза, всі сідають і починаються чари симфонії.
Спочатку легеньке звучання інструментів, як дзюрчання води у
струмочку, цвірінькання пташок у
гущавині, шелест вітру у верболозах, потім наростання гучнішої музики, як шум пробудженого міста,
хвилювання пшеничного поля, столітніх дібров, і, нарешті, какофонія
звуків, як війна, розриви снарядів і
бомб, грюкіт падаючих будинків,
крики людей і плач дітей, як вибух
атома і… прозора тиша, як сльозинка, що скотилась по щоці дитини,
впала на землю і пропекла її до

самої середини, а потім вирвалась
на поверхню у вигляді якогось вулкану емоцій, ненависті, люті до
ворогів, непрошених зайд, дикої
орди рашистів, їхнього знищення,
стирання з поверхні землі. І знову
тишина, з якої виростають звуки
переритого поля, шелесту листя
зірваного з дерев в час вибухів,
піднімається брязкіт металу залитого в танки і машини, гул ракет, які
летять на ворога і вбивають його,
нищ ать, розривають на шматки.
Шум, свист, грюкіт, пек ло бою. І
знову повільне стихання звуків. Чути
булькання води, яка вривається в
отвори від ракет, що смертельно
вразили рашиський есмінець “москва”. Вона іде на дно, іде «на х…»,
туди куди послали його українські
прикордонники з острова Зміїний.
Москва затонула і є надія що разом
з нею затоне і кремль, разом з
проклятим путіним. І настає довго
очікувана тиша, тиша мирного небо,
спокійного і благодатного життя, за
яке вмирали наші найкращі сини
і дочки, за яке ми просили Бога у
своїх молитвах. Смиренна музика
миру заливає стривожені серця.
Звучать лагідні останні акорди.
Симфонія закінчена. Всі стримали
подих. Сек унда, і зірвався шквал
оплесків. Тричі виходив і заходив
диригент, вклонявся залі, по черзі
піднімав оркестрантів, а оплески не
вщухали. Врешті, заболіли долоні
від плескання, аплодисменти стали стихати, хвиля емоцій спадає.
Люди встають і йдуть до виходів.
Все. Чудо закінчилось, але в голові
ще звучать останні звуки, душа
напоєна чарами музики по вінця.
Ми тихенько перемовляємось, ділимось враженнями, відчуттями, переживаннями і виходимо назовні. На
нас падає тьмяний вечір, б’є в груди сіра буденність життя, жорсткість
навколишнього світу. Розуміємо, що
щастя мрії, солодкої музики було
коротким. Та вогник надії, почуття
впевненості залишається. Впевненості, що ми переможемо, подолаємо всі перешкоди і нещастя, що
Україна вистоїть, відродиться, засяє
сонячними барвами життя, зазвучить симфоніями щастя.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

ВИВЕЗЕНИХ В “ЛДНР” ДІТЕЙ ПЛАНУЮТЬ
РОЗДАВАТИ РОСІЙСЬКИМ РОДИНАМ ТА
ПРИМУШУЮТЬ ВЧИТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ
Російська влада готує зміни до
законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою.
Українських дітей, які вивезені на
територію так званих “ДНР”, “ЛНР”
та в Росію, планують роздавати російським родинам.
Про це заявила у коментарі ЗМІ
радник-уповноважена президента
України з прав дитини та дитячої
реабілітації Дар’я Герасимчук.
Вона процитувала російською
пост про “усыновление сирот с
Донбасса российскими семьями”:
“Нам предстоит внести целый ряд
поправок и в российские законы, и
в законодательство народных республик. Над этим будут работать
сенаторы, депутаты Госдумы. До
13 апреля сформируем “дорожную
карт у”... Сейчас пока действует
временная схема, с оформлением
временного опекунства. Пока ехал
сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых,
готовых взять к себе ребенка с
Донбасса”.
Герасимчук зазначила, що таке
усиновлення – це порушення прав
дитини. Зокрема, це порушує норми

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

Конвенції ООН про права дитини.
Також, у Російській Федерації почали готувати закон для примусового вивчення російської мови
дітьми, яких вивезли з тимчасово
окупованих українських територій.
Агресори силоміць евакуюють українц ів до російськ и х нас елени х
пунктів. Серед вивезених – понад
150 тис. дітей.
– Рашисти продовжують скоювати
геноцид українських дітей. Влада
країни-окупанта планує знищити
сутність і мову маленьких українців,
стерти їхню пам’ять і всі зв’язки з
Україною, – говорить уповноважена
з прав людини 61-річна Людмила
Денісова. – Такі дії порушують 29ту статтю Конвенції Організації
Об’єднаних Націй і про права дитини. В ній передбачено, що освіта
дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини,
її культурної самобутності, мови
й національних цінностей рідної
країни.
Чиновниця звернулася до Комісії
ООН із розслідування порушень
прав людини з проханням врахувати
дії росіян щодо українських дітей і
мови.
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OPINION: FIGHTING FOR ‘OUR
BROTHERS AND SISTERS IN
UKRAINE’
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Natalia Anon
and Katerina Manoff
For “Stamford Advocate”,
April 6, 2022
On Feb. 24, Russian airstrikes
thrust Ukraine into war. Across the
ocean, Ukrainian-Americans felt their
reverberations. In an instant, everything changed: horror, despair, frantic
calls back home, a sense of the unreal
come to life.
Within hours, our shock turned to
resolve — we sprang into action, each
of us a soldier finding our front. We
raised millions to support the army
and the civilians caught in the crossfire. We organized protests. We urged
businesses to exit Russia and politicians to send aid.
Informal global volunteer groups
formed spontaneously to coordinate
these efforts. Group chats on Telegram, Facebook Messenger, and Signal brought together Ukrainian-Americans from all walks of life. All of a
sudden, there were no strangers, just
one global community with a common
mission.
“Here’s what I need.”
“How can I help?”
“Let me connect you.”
“Glory to Ukraine!”
The two of us, Nataliya and Katerina, Ukrainian-Americans living on opposite coasts, met in one of these
groups, each seeking to use her skills
to withstand Putin’s assault on our
homeland.
Before the war, Katerina, who is
based in Stamford, helped connect
Ukrainian students with English-speaking volunteers for one-on-one online
language practice. In February, 4,000
ENGin students were working with a
global network of 3,700 volunteers.
When war broke out, Katerina focused on amplifying her students’ stories. She connected young Ukrainians
to local and national news shows,
helping them share what was happening on the ground. She also gave
her volunteers in the United States the
tools to advocate for Ukraine — with a
unique direct connection to Ukrainian
students, ENGin volunteers are helping their communities understand
the realities of war.
Nataliya, a Silicon Valley entrepreneur, turned her Bay Area nonprofit,
Hromada, into a vehicle for humanitarian relief. Since 2017, Hromada
(“community” in Ukrainian), had been
publishing the West Coast’s first
Ukrainian newspaper. When Russia
invaded, Nataliya’s team pivoted to
collecting funds to support women
and children in war zones.
Smaller and more nimble than big-

This artwork by Donna Grethen refers to the despair and bloodshed in Ukraine.
name charities, Hromada operates
with maximum speed and flexibility.
Nataliya’s team sends help directly
to trusted partners on the ground:
donations collected each day reach
Ukraine overnight. The volunteer team
operates with no overhead, ensuring
that every dollar collected reaches
Ukraine.
One of Hromada’s partners, TAPSUkraine, is based in Dnipro, a relatively
safe zone. TAPS volunteers purchase
food, water, and other necessary
supplies, and drive them to Kharkiv,
which is under sustained assault by
Russian forces. Its trucks make the
life-threatening trek each day, bringing relief to thousands of civilians.
Hromada has already distributed
$120,000 in microgrants to TAPS and
other such organizations.
Over the past few weeks, we’ve both
devoted every free minute to the
war effort. For us, action is the most
effective antidote to the daily horrors
unfolding in our homeland.
At first, we felt we were winning. The
world stood with us, and the tidal wave of support cocooned us with hope
and gratitude. Hollywood celebrities,
politicians, and business leaders offered words of encouragement. You
couldn’t walk down an American city
street without seeing a Ukrainian flag.

The support wasn’t just symbolic.
Humanitarian aid — billions of dollars of aid — poured in from the
government, the private sector, and
ordinary Americans. The government
imposed unprecedented economic
sanctions. Weapons deliveries helped
Ukrainian soldiers and volunteers fight.
Our homeland was under attack — but
we were part of a powerful, global
effort to defend ourselves, to save our
children and our cities.
But three weeks into the fighting,
disillusionment is sinking in. The weapons, the protests, the aid — none of it
has ended the war. The war crimes only
escalate, and the body count piles up.
The only thing that can help, our
soldiers tell us, is air support. But no
matter how much Ukraine begs, no
matter how many atrocities the Russians commit, the U.S. government has
not budged.
No to a humanitarian no-fly zone.
No to fighter jets.
No to long-range missile defense
systems.
And so, our volunteer groups become a place not just for exchanging
ideas and making plans, but for moral
suppor t. Ever y few days, someone
approaches a breakdown. I can’t do
this anymore. What’s the point? The
burden of all the dead children and

the political inaction becomes too heavy to carry.
We sob into the phone to someone
in Kyiv, in Florida, in Minnesota, in
Mumbai. Often, it is someone we
hadn’t known before the war, but who
now understands our pain in a way
American friends cannot.
We fall, and another volunteer pulls
us back up. The next day, we will return
the favor. As long as our brothers and
sisters in Ukraine are holding the line,
so must we. And so we continue our
impossible fight.
Natalia Anon is a serial entrepreneur currently serving as the CEO of
Silicon Valley software development
firm Svitla Systems. She is co-founder of the nonprofit organization
Hromada. Anon graduated from
Stanford Business School in 2001.
Katerina Manoff is the founder &
CEO of ENGin, which provides free
language practice and cultural
exchange to Ukrainian youth, and a
freelance writer.
https://www.stamfordadvocate.
com/opinion/article/OpinionFighting-for-our-brothers-andsisters-17060068.php

ЕВАКУАЦІЯ З МАРІУПОЛЯ
В пообіддя 1 травня міжнародні
журналісти почали повідомляти, що
з Маріуполя виїхали евакуаційні
автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну
бойовикам невизнаного формування “ДНР”.
Пізінше Президент Володимир
Зеленський підтвердив, що розпочалася евак уація цивільних осіб
із бункерів заводу “Азовсталь” у
Маріуполі, за сприяння ООН. “Перша
група приблизно зі 100 осіб уже
прямує на підконтрольну територію”, – повідомив він.
Зеленський повідомив, що більше 100 осіб, яких вдалося вивезти з
Маріуполя у неділю, мають приїхати
до Запоріжжя в понеділок зранку.
“Враховуючи всі складнощі про-

цесу, перші евакуйовані приїдуть до
Запоріжжя завтра вранці. Дай Бог,
щоб все це не зірвалося. Там їх
зустріне наша команда”, – сказав він.
Зеленський наголосив, що не
було жодного дня, щоб влада не
намагалася знайти рішення, яке
забезпечить порятунок українців із
Маріуполя.
“Сьогодні вперше за всі дні війни
запрацював цей життєво необхідний
коридор. Вперше було дві доби
припинення вогню на цій території,
вдалося вивезти вже більше 100
цивільних – перш за все, жінок і дітей,
які рятувалися від бойових дій саме
на Азовсталі”, – сказав Президент.
Евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.

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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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
atthetimeofthebalancetransferandwillbeappliedtoanyunpaidoutstandingbalance.VariableAPRwillvarywiththemarketbasedonthePrimeRate.Creditlimitincreasemaybe
grantedonacasebycasebasis.ExistingUFCUVisaCreditCardbalancesdonotqualify.NewUFCUVisaCreditCardaccountssubjecttocreditapprovaland/orco-signer.Insomecases,
UFCUmaynotbeabletoprocessabalancetransferrequest.Pleaseseeusforcompletedetails.Membershipeligibilityrequired.FederallyinsuredbyNCUA.

[Віталій Портников: НОТАТКИ за
квітень]
початок на стор.1
у погонах путінського плану «денацифікації» України. Виявилося, що
ця «денацифікація», сенс якої не
можна було зрозуміти, насправді –
систематичне вбивство українців.
Бо для кремлівського фюрера кожен, хто вважає себе українцем –
нацист. Все просто та ясно. Саме
тому відхід російських військ із півночі нашої країни став ще й днями,
коли ми дізна лися прав ду про
страшну трагедію.
Тепер після того, як російські
війська відійшли від Києва, Чернігова та Сум, Путін «зосередився» на
Донбасі. Адже так звана «спеціальна операція» Путіна і починалася
– якщо хтось забув – зі звернень
маріонеткових керівників, придуманих Кремлем, «народних республік»
про визнання їхньої «незалежності».
І потім Путін раптово заявив, що
має «звільнити» всю територію, яку
«народні республіки» вва жають
своєю – тобто всю Донецьк у та
Луганську область України. Але чомусь одночасно вторгся в Україну
одразу на кількох напрямках. А коли
виявилося, що вся країна йому не
підкоряється, спробував знову
виставити себе «визволителем
Донбасу».
Символом битви за Донбас, яка
розпочинається у ці дні, безумовно,
став Маріуполь. Битва за Маріуполь
стала однією з найбільш вражаючих
подій цієї війни. Найдивовижніше,
що, за задумом російських «стратегів» цієї битви зовсім не мало
бути – як, втім, і битви за Київ. І
тут, і там жителі «російськомовних
мегаполісів» мали – так, мабуть, доповідали Путіну «фахівці» з ФСБ
– зустрічати «визволителів» з пер-

шими весняними квітами, а військовослужбовці – радісно здатися в
полон. У Маріуполі, щоправда, опір
міг чинити батальйон «Азов», який у
2014 році вже відіграв найважливішу роль у звільненні міста від спроби першої російської окупації. Але й
це не представлялося для Кремля
серйозною проблемою. Втече Зеленський – втечуть і «азовці».
Ніхто, зрештою, нікуди не втік.
Тільки на 57-й день війни міністр
оборони Росії Сергій Шойгу наважився публічно відрапортувати Путіну про захоплення Маріуполя окупантами, але при цьому змушений
був визнати нездоланність заводу
«Азовсталь», на території якого зосередилися як останні захисники
героїчного міста, так і мирні жителі.
Вражаюче, що наказ про зупинення
штурму «Азовсталі» під телевізійні
камери віддавав сам Путін. Так ми
й переконалися, що полковник ФСБ,
який ніколи не служив у збройних силах і уявлення не має про
військову стратегію, зараз прямо
командує війною через свого міністра оборони, який також ніколи
не служив, а навчився хіба що розкрадати бюджет пожежних команд!
Двоє постарілих шахраїв у цивільному вирішують які шт урми де
проводити – це, звичайно, сюжет
для італійської комедії, якби тільки
не були такими трагічними наслідки
їхніх наказів.
І все ж таки, саме Маріуполь
змусив Путіна взяти командування
на себе після 57 днів нев д ач і
жорстокості. Виявилося, що навіть у
цьому місті – найбільшій агломерації на території Донецької області –
йому ніхто не радий. І це – не лише
військова, а й ідеологічна поразка
Кремля, реальний доказ того, що
жодного «русского міра» немає, а
є лише російська війна, російська

смерть.
І, звичайно, це ще й економічна
поразка. Напевно, автори плану окупації Донбасу розраховували на
маріупольську металургію. На те,
що після «визволення» міста та його приєднання до вигаданої ними
«Донецької народної республіки» ця
металургія ще й прибуток приноситиме, дозволить не просто годувати
окуповані території України, а й
розпихати награбоване по кишенях
Путіна та компанії. Однак, тепер про
якісь такі можливості й говорити не
доводиться. Індустріальний Маріуполь знищено. Повністю. Так, це
серйозний удар по українській економіці. Однак Україні цивілізований
світ збирається допомагати. А Росії
– навіть якщо припустити, що частину
окупованих територій вона зможе
залишити під власним контролем –
доведеться годувати ці території за
власний рахунок. Рахунок, якого і
зараз немає. А незабаром і зовсім
не буде.
Хоча, можливо, це останнє, що
зараз непокоїть Володимира Путіна,
який бігає навколо глобусу у надзвичайному збудженні. Якщо окупанти виловлюють людей на вулицях Донецька та Луганська, а тепер
уже й Херсона з однією метою –
перетворити на «гарматне м’ясо» і
відправити виявляти вогневі точки
противника ціною власного життя,
то яка Путіну різниця, чи вдасться
прогодувати «звільнених» українців,
чи вони помиратимуть голодною
смертю у підвалах?
Маріуполь став ще одним страшним символом цієї війни. Таким, як
Буча. Таким, як зруйнований ракетним обстрілом Харків. Але ще один
дуже важливий символ цього місяця – міжнародна солідарність з
Україною, рівень якої збільшується
з кожним днем. У квітні до українсь-

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

кої столиці завітав голова британського уряду Борис Джонсон. Він приїхав несподівано, наступного дня
після того, як Володимир Зеленськ ий зус трічався з керівник ами
Європейської комісії Урсулою фон
дер Ляйєн та Жозепом Боррелем та
обговорював з ними перспективи
європейської інтеграції нашої країни та можливість набуття нею статусу кандидата в Європейському
Союзі. Джонсон не лише провів переговори з президентом України, а
й прогулявся разом із ним Хрещатиком. І ця прогулянка політиків
стала символом повернення досі
фронтової української столиці до
нормального життя.
А наприкінці квітня до Києва
прибули державний секретар США
Ентоні Блінкен та міністр оборони
Ллойд Остін. Вони стали першими
американськими високопосадовцями, які відвідали Україну після нападу Росії на нашу країну. На переговорах у Києві говорили про
допомогу Україні – насамперед
військову. Міністр оборони США
наголосив після зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими
українськими керівниками, що у
США хочуть “щоб Росія була послаблена настільки, щоб вона не
могла більше робити те, що вона
з р о б и л а п і д ч ас в т о р г н е н н я в
Україну. Вона вже втратила багато
військового потенціалу, і ми хочемо,
щоб у неї не було можливості дуже
швидко відтворити цей потенціал».
І це дуже важливий висновок із
тієї ситуації, яка склалася у світі
після нападу Росії на Україну. Стає
очевидним, що путінська Росія – загроза усьому цивілізованому світу.
І лише перемога України над цим
злом дасть людству надію.
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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
[До і після Бучі]
початок на стор.1
на лагод жена інфраструк т ура,
швидкий доїзд до Києва (за часом
‒ швидше, аніж з деяких районів
Лі в о б е р еж ж я). В ц ь о м у р а й о н і
(Буча, Ірпінь, Гостомель) купили або
побудували свої будинки багато моїх знайомих: журналістів, митців, це
місцина для «середнього класу». Не
район для багатіїв, як Конча-Заспа,
на півдні від Києва, де полюбляють
мати розкішні палаци представники
української політичної і фінансової
еліт, які відгороджуються від світу
височенними стінами. Бучанський
район ‒ демократичний за своєю
суттю. Будинок мали побудувати
за пів року. Хто знав, що тепер ми
вважатимемо, що нам пощастило,
що не встигли переїхати.
Окупантів в першу чергу цікавив
Гостомель, вірніше ‒ його аеропорт
«Антонов», з унікальною посадковою смугою. Аеропорт використовувався авіакомпанією «Авіалінії Антонова», зрештою, саме там в ангарі
знаходився легендарний АН-225
«Мрія». Відірваний у своєму бункері
від реальності Путін ставив за
мету, очевидно, і справді за 3 дні
захопити Київ, тож вже 24 лютого
на Гостомельський аеропорт кількома десятками гвинтокрилів був скинутий елітний російський десант.
Мрія прорватися до Києва так і
лишилася фантомом. Українські
війська дали гідну відсіч. Сотні
російських танків і БТР, які вийшли з білоруських лісів так і сконцентрувалися в Бучанському районі, з кожним днем під ударами
українських військ все більше перетворюючись на металобрухт. А
що творить військо (вірніше, що
творить російське військо), якщо
йому не вдається виконувати військові завдання, яке ставить перед
ним командування? Воно ‒ звіріє.
Російські війська на Київщині,
Чернігівщині і Сумщині були приречені. Це українська лісиста зона.

З озеленінням росіян і російську
техніку винищували по одному, без
жодних фронтальних зіткнень, де
Росія могла б продемонструвати
свою колосальну перевагу у техніці
і чисельності. А від кожного куща,
і від кожного дерева на росіян би
чекала смерть. І розуміння цього
збільшувало страх окупантів, збільшувало злобу. Плюс російські війська не знають, що таке військова
етика, вони мародери за своєю сутністю, якщо подивитися російські
соцмережі, то вони бравують мародерством, називають це «справедливими трофеями». Тож бучан грабували. І от складові цього жахливого ланцюга:
1. Неофашистська ідеологія «руского міра», згідно якої люди «вищої
раси» ‒ це лише росіяни, а всі решта
‒ «недоросіяни», значить, їх не шкода
і знищувати, якщо вони не хочуть
ставати росіянами. Фашистська ідеологія «руского міра» задала ідейну
основу звірств.
2. Середня офіцерська ланка ‒
аморальна за своїм складом, бо живе згідно панівних концепцій «руского міра». Тобто, концепція «руского
міра» ‒ це не вига дка одного
маньяка Путіна, духом цієї концепції просякнута російська історія, і в
дусі цієї концепції виховане російське офіцерство. Отже, офіцери не
стали стримуючим фактором, не
стали тими, хто за мародерство і
вбивство мирного населення віддавав би під трибунал. Офіцерство
дало згоду на злочини.
3. Російські рядові, виховані в канонах «руского міра», і не володіючи
навіть мінімальними етичними нормами, стали знаряддям звірств.
4. Заздрість до кращих у порівнянні з Росією стандартів життя,
викликала бажання не лише мародерствувати, а й нівечити будівлі,
містечка, людей.
5. Страх бути покараними українськими месниками за злочини,
грабіж і тортури, сприяв бажанню
приховати результати діяльності ‒

а значить, вбивати свідків. Страх
озеленіння, що наближається, (а,
значить ‒ очікування власної смерті)
а згодом і усвідомлення вимушеної
втечі зворотньо у Білорусь, призводив до істерики, і ще до більшого
садизму.
1 квітня Буча була звільнена. І найближчими днями українці, а згодом і
світ, побачили шокуючі фото злочинів російських фашистів: цивільні
люди розстріляні на вулицях, зав’язані руки, братські могили. Згодом
пішли свідчення тих, хто вижив: про
зґвалтування, про муки, про біль,
про смерть.
Насправді, ці російські звірства
відбувалися не лише в Бучі, насправді українці і раніше знали, на
що здатен «рускій мір».
Та цього не знав, і не бачив світ.
Минула моя стат тя в газеті
«Громада» називалася: «Україні ‒
зброю». Чому я так назвав свою
статтю, і чому писав про це? Бо
західні країни не хотіли давати
зброю Україні. Вірніше давали, але
виключно ‒ стрілецьку, а країни типу
Німеччини ‒ і то давали не зброю, а
каски. Звісно, і за то ми дякували.
Та криком кричали, що того
недостатньо, що росіяни вбивають
українців, що Україні треба захистити
себе і Європу, а для того Україні
слід надати зброю, не стрілецьку, а
важку, не лише стінгери і джавеліни,
а гармати, сили протиповітряної
оборони, літаки. Щоб вигнати російську нечисть з української землі.
Україні слід надавати зброю.
До Бучі ‒ не чули. Почули після
Бучі.
Після Бучі потягнулися до Києва
за хідні політики. І в першу черг у
слід сказати добрі слова про візит
брит анського прем’єра Б орис а
Джонсона. Окрім візиту і постачання
вже тепер вагомішої зброї Джонсон
згодом зробив важливу заяву про
те, що Велика Британія в разі ядерного удару Росії готова дати відсіч і
без узгодження з НАТО. Це важливо
для стримання ядерної російської

ескалації. А вона ще можлива. На
жаль.
Після Бучі захотів приїхати навіть
президент Німеччини Штанмайер.
Саме той, хто раніше підігрував
Росії, проштовхуючи виконання невигідних для нас «Мінських угод»
формулою назви свого імені. І хоча
деякі політичні опоненти всередині
країни намагалися розкритикувати,
що Київ не дав згоди на візит
Штанмайера в компанії керівників
Польщі, Литви, Естонії та Латвії, та
це був абсолютно правильний крок.
Бо таке змішування було б проявом
неповаги до наших міцніших друзів.
Хоч їхні країни і не такі чисельні, а
економіки не такі вагомі, та вони
розуміли небезпеку від Росії і до
Бучі. А Штанмайер «прозрів» лише
після Бучі. Тим не менш, саме після
Бучі змінюється на краще ситуація
і в Німеччині. Не все так просто, і
сам канцлер Шольц ще досі саботує
процес, та проросійським силам
все важче знаходити аргументи,
чому Україну треба залишати беззбройною перед ворогом.
І, нарешті, після Бучі повертаються посольства до Києва. Це теж
наш захист. Не боязлива позиція,
яку демонстрували наші союзники
за кілька днів до вторгнення, коли
перевели свої представництва до
Львова або і за кордон, а готовність
визнати Київ справді вільним містом.
Як прикро, що все це відбувається після Бучі. Прикро, що Бучанська
трагедія взагалі стала можливою.
Як і трагедія всієї України. Якби Західний світ «прозрів» би не від Бучі,
а на кілька років раніше, якби наважився прийняти Україну в НАТО ще
раніше, якби Захід не посольства
з Києва виводив, а чітко сказав, що
завдасть по Росії удар у відповідь, то
може маньяк Путін і не зважився б
на свою агресію в Україні.
Та що ж тепер перебирати карти з
минулого, тепер важливо дати відсіч
Росії і російським фашистам.
А Буча ‒ вічно стукатиме у наших
серцях. Як «попіл Клааса».

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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[In Zaporizhzhia, Ukraine]
початок на стор.6
with him and his family. I remember his
mother’s words: “The worst thing that
can happen is when your children ask,
‘Mom, am I going to die?’ They survived
in Mariupol and left the city alive.
2. Four-year-old Anhelina. When I
approached and raised my camera to
take a photo of her, she disappeared

abruptly. I was taken aback by the
child’s atypical reaction and walked
away. Then I learned from her parents
that after constant shelling and air
attacks, the girl suffered a trauma
(began to stutter, got enuresis,
doesn’t speak much). They came to
the Zaporizhzhia refugee center from
Novopolatavka.
3. A refugee with dogs from near
Hulyaipole. They escaped russian oc-

cupation walking through the fields.
Her husband died on their way from
shell shrapnel. Russian soldiers fired
from automatic weapons at their backs
as they were walking. The woman and
her dogs survived.
4. Family with a baby during the inspection of documents at the sorting
point for refugees in Zaporizhzhia.
5. In the refugee center (For some
reason, I can’t call them “internally dis-

placed people”. These words do not
describe their condition well for me.),
a woman is feeding her son with hot
borscht (Ukrainian traditional soup).
6. Line for the food in the center of
Zaporizhzhia.
Instagram: @donbas.frontliner
@andriy.dubchak

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

Був собі їжак.
Якось вийшов він
раненько з своєї домівки
подивитися на білий світ.
Вийшов та й каже сам до
себе:
– А піду лишень у поле
– подивлюся, як там моя
морква та буряки.
Іде собі та пісеньку
мугикає. Коли виходить ізза куща заєць. Він саме у
полі оглядав свою капусту,
чи велика виросла.
О, – каже Їжак; – хто
прудкий, то вже й на ниві!
А ти, – заєць йому, – все
кривуляєш, криволапку! І
батько твій криволапко, і
дід криволапко був. Такий
увесь твій рід і ти такий!
Їжак дивом здивувався,
що на своє добре слово
дістав таку нечемну
одмову, що й батька його,
й діда лихим словом
пом’янули.
От він зайцеві й каже:
– Ти, – каже, – мене
береш на сміх? А хочеш
зі мною наввипередки?
Побачимо, хто кого
пережене!
Заєць як зарегоче:
– Ти? Наввипередки? Зі
мною?!
А їжак спокійно:
– А так, із тобою.
– Ну, добре, – засміявся
заєць. – Давай бігти.
– Ні, – каже їжак, – ще ні.
Я піду додому, скажу жінці,
нехай знає, куди я пішов.
А заєць і тому радий,
бо він був голодний, то

подумав собі: «І це мені
добре: попоїм капусти –
краще бігтиму».
Та й пішли кожен до
своєї хати. Приходить їжак
додому та й каже до жінки:
– Знаєш, жінко, який мені
клопіт?
– Який, чоловіче?
– Мушу з зайцем бігати
наввипередки.
Та й розказує все, як
було.
– То це ти берешся
перегнати зайця? – аж
зойкнула їжачиха.
– Помовчи, жінко, –
мовить їжак, – якось буде.
Збирайся лиш та ходи зі
мною.
Ідуть вони, а їжак і вчить
свою жінку:
– Як прийдемо на ниву, то
ти станеш з цього краю в

борозні та й стій собі. Як
добіжить заєць до тебе, то
ти скажеш: «Я вже тут!» А
прибіжить він на
той край до мене, то там
я йому гукну: «А я вже тут!»
– Добре! – каже їжачиха.
Приходить їжак до зайця
на той кінець ниви та й
каже до нього:
– Ну, я вже готовий!
– То біжімо!
От став заєць в одну
борозну, їжак у другу:
– Раз, два, три!
Побігли.
Заєць помчав на той
кінець ниви, а їжак пробіг
два кроки та й спинився.
Прибігає заєць в кінець
ниви, а там їжачиха:
– Я вже тут!
– Ей, – каже заєць. – Ану
біжімо ще раз!

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

Побіг заєць. Прибігає в
кінець ниви, а їжак підвівся
на двох лапках та й гукає:
– Ого-го! А я вже давно
тут чекаю!
– Ти дивися! Ану біжімо
ще раз!
Прибігає на другий край,
а їжак знову вже там (а
то ж була, як ви знаєте,
їжачиха!).
Побіг ще раз – а там їжак:
– А я вже тут!
Знов кинувся заєць бігти.
Так бігав він дев’яносто
дев’ять разів, а за сотим
разом як упав посеред
ниви – підвестись не може,
так набігався-натомився,
сердешний.
– Ніколи не треба
сміятися з слабшого, –
сказав тоді їжак та й пішов
із їжачихою додому.
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ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
3. Одна з біблійних книг Старого Завіту, що складається із 150 псалмів; Книга псалмів. 9.
Широкий асфальтовий шлях, що з’єднує великі міста, важливі об’єкти тощо. 10. Попереднє
оголошення про наступний спектакль, фільм, лекцію та ін. 11. Персонаж давньогрецької
міфології, син Лікімнія. 12. Людина, яка вміє і здатна правильно враховувати і тверезо оцінювати об’єктивні умови, можливості, співвідношення сил і т. ін. 14. Густі, важкопрохідні, заболочені тропічні й субтропічні вічнозелені ліси. 16. Плосковерхі плато або останці, звичайно з крутими чи обривистими схилами, головним чином у Середній Азії. 17. Кондитерський
виріб у вигляді густої маси, виготовленої з протертого (переважно соняшникового) насіння
або потовчених горіхів з карамеллю. 19. Гора на Південному березі Криму. 22. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який утворюється внаслідок його окислення. 25. Академія
технологічних наук. 27. ... Лампсакський (давньогрецький філософ). 28. Місце скупчення
гною. 30. Державна мова Ізраїлю, що становить значною мірою оновлену стародавню єврейську (гебрайську) мову. 33. Ослаблення або втрата пам’яті внаслідок різних уражень
головного мозку. 36. Остаточна чи умовна заборона, яку накладає верховна державна влада
на рішення нижчого органу. 37. Вузький і довгий спортивний човен для змагань з академічної греблі. 38. Резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу
Святого Петра), центрального органу Католицької Церкви. 40. Оптичне скло, обмежене
дво-ма сферичними поверхнями або однією сферичною та однією плоскою, здатне збирати
або розсіювати промені, що проходять крізь нього. 42. Апостол від сімдесяти, учень апостола Павла. 44. Основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін. 45. Бернард... (англійський драматург і публіцист ірландського
походження). 47. «Вухогорлоніс». 49. Згусток крові, що утворюється у кровоносних судинах людини і тварини. 52. Найвужча частина тулуба. 54. Група довгохвостих папуг. 55. Нау-
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ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
1. Механізм, пристрій для запуску автомобільних, авіаційних і т. ін. двигунів. 2. Пошкодження тканин тіла або
внутрішніх органів людини, тварини чим-небудь. 3. Заміжня поміщиця в старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі. 4. Алфавіт, азбука. 5. Південна
зона арктичного поясу земної кулі — безлісий простір
з суворим кліматом, вічною мерзлотою, бідною рослинністю, серед якої переважають мохи й лишайники.
6. Страва з дрібно нарізаного м’яса, тушкованого з
овочами. 7. Заняття купівлею і продажем. 8. Ацетилсаліцилова кислота. 13. Лінійно обмежений автомат.
15. Ізраїльська естрадна співачка й автор пісень, разом з Мірою Авад представляла Ізраїль на Пісенному
конкурсі Євробачення 2009 року в Москві з піснею
«Має бути інший шлях». 17. Уживається для вираження
незгоди з чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з
відтінком іронії). 18. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. 20. Європейська країна, найменше
і найпівденніше королівство із скандинавських країн.
21. Відгук на звертання. 23. ...-Жак Руссо. 24. Багаторічна трав’яниста рослина, з кореневищ і коренів якої
виготовляють лікарські настоянки, що використовуються як заспокійливий і тонізуючий засіб для серця та
центральної нервової системи. 26. 2+1. 28. Вацлав...
(чеський політик, драматург, есеїст). 29. Безбарвний,
насичений вуглеводень із запахом бензину, що входить
до складу нафти і використовується для підвищення
стійкості моторного палива проти детонації. 31. У деяких країнах Східної й Південної Азії та Африки — легка
двоколісна ресорна коляска, в яку впрягається людина. 32. Осадово-вулканічна гірська порода, яка містить
не менше 50% вулканогенного матеріалу. 34. Неосвітлений простір; темрява. 35. Найвищий пік Криту. 38.
Мінеральна речовина білого кольору, яку одержують
випалюванням карбонатних порід. 39. Держава в Гімалаях в Південній Азії. 41. Ярмо. 43. Станція технічного
обслуговування. 45. Свинцева кулька рушничного шроту. 46. Первісна назва звука C в григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив склад до. 47. Шостий звук
музичної гами, а також нота, що позначає цей звук.
48. Велика кількість близько розміщених однорідних
предметів, частин і т. ін. 50. Стиль популярної музики,
що характеризується чітким ритмом, застосуванням
електромузичних і ударних інструментів. 51. Бідний селянин-наймит у поміщика або куркуля. 52. Самохідне
наливне судно, обладнане танками, для перевезення
рідких вантажів без тари. 53. Річка в Південній Азії,
яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан. 56. ...
Кареніна. 57. Дія ваги на кого-, що-небудь. 59. Морська
промислова риба родини лососевих, що заходить у
річки для нересту. 60. Головний порт і комерційний
центр Ємену.

8
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ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
3. Псалтир. 9. Траса. 10. Анонс. 11. Еон. 12. Реаліст. 14.
Джунглі. 16. Кир. 17. Халва. 19. Аюдаг. 22. Ржа. 25. Атн.
27. Стратон. 28. Гнояк. 30. Іврит. 33. Амнезія. 36. Вето.
37. Скіф. 38. Ватікан. 40. Лінза. 42. Ераст. 44. Принцип.
45. Шоу. 47. Лор. 49. Тромб. 52. Талія. 54. Ара. 55.
Трактат. 58. Нокдаун. 61. Рік. 62. Нанос. 63. Трест. 64.
Кокарда.

2

ртикаллю:
1. Стартер. 2. Рана. 3. Пані. 4. Абетка. 5. Тундра. 6. Рагу.
7. Торг. 8. Аспірин. 13. Лоа. 15. Ноа. 17. Ха. 18. Ласка. 20.
Данія. 21. Га. 23. Жан. 24. Валеріана. 26. Три. 28. Гавел.
29. Октан. 31. Рикша. 32. Туфіт. 34. Мла. 35. Іда. 38.
Вапно. 39. Непал. 41. Іго. 43. Сто. 45. Шротина. 46. Ут. 47.
Ля. 48. Ряснота. 50. Рок. 51. Батрак. 52. Танкер. 53. Інд.
56. Анна. 57. Тиск. 59. Кета. 60. Аден.

1
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Orest Balytsky D.M.D.
Diplomate, American Board of Endodontics

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

[Замість Великодня – ракетні
обстріли]
початок на стор.3
вартий навіть паперу, на якому він
написаний, що для цих нелюдей не
існує жодної поваги до міжнародних
інституцій – й у тому числі до ООН. І
жодні люди окрім росіян не вміють
так затято брехати.
Та загалом голова забита в мене
іншим: що я буду робити після випуску? Вже зовсім скоро робота
стане головною проблемою тисячі
студентів-випускників, які влітку
отримають свої дипломи і остаточно
потраплять в доросле життя. Через
війну багато спеціальностей просто
перестали бути потрібними, а сотні
фірм, підприємств та заводів були
зруйновані. Ніхто не знає куди він
піде працювати, а головне – ким.
Єдині, хто стовідсотково будуть забезпечені роботою, то це випускники військових закладів освіти. В них
буде важка, страшна і смертельно
небезпечна – але робота.
Вулиці все більше набувають свого довоєнного вигляду. Блокпостів
теж стає менше, а стоять на них вже
не військові, а територіальна оборона разом із поліцією, що теж
вказує на те, що в Київ поступово
приходить мир. Мішки та їжаки пост упово зникають з доріг, щоб
звільнити місце для автомобілів
тих, хто вирішив повернутися додому. Але вони все ще стоять поруч,
щоб в разі чого одразу знову перекрити дороги.
Проте вся ця велика кількість авто скоро може швидко заглухнути
й встати без руху. Паливна криза
охопила не тільки Київ чи декілька
областей, а всю Україну. Більшість
нафтобаз була повністю знищена
рашистами. Першочергово паливо
видають для військової техніки, в
другу чергу – для швидкої допомоги, аварійно-рятувальних служб та
поліції. І тільки в останню можуть
заправити свої авто цивільні люди,
якщо паливо ще залишилося. Якщо
заправка взагалі ще працює, а не
закрилась зовсім.
А ще з кожним днем відкривається все більше онлайн магазинів, які
готові не тільки розпродати свої
старі запаси, а запропонувати й нові товари. Тобто якщо раніше була
проблема купити побутову хімію чи
товари для тварин, то наразі ніякої
загрози залишитися без чогось немає. Поштові служби по країні працюють так само швидко, як і до вій-

ни: посилка зі Львова доходить до
Києва за 1-2 дні. З Польщі вже трохи
довше – близько двох тижнів.
Ще війна показала справжні обличчя багатьох людей: хтось виявився боягузом, який багато чого
патріотичного мовив до війни, а на
ділі втік за першої ж можливості; а
хтось показав ту доброту, про яку
ніколи нікому й не говорив. Одні допомагають продуктами та речами
ЗСУ, інші вирішили взяти на себе
відповід а льність за покину тих
тварин.
Наприклад, в п’яти хвилинах пішки від мого дому ще до війни поставили «Обід без бід» – дерев’яний
вагончик, де волонтери безкоштовно годували пенсіонерів кожного
дня. І з приходом війни нічого не
змінилося: раз на день там збирається велика компанія місцевих
бабусь та дідусів, яким із великих
контейнерів розкладають по тарілкам гарячу кашу, борщ, салати та
узвар. Ця ініціатива не тільки допомагає нагодувати літніх людей –
вона дає їм радість спілкування
один з одним. І якщо раніше бабусі обговорювали своїх онуків та
турецькі серіали, то тепер вони проклинають Вову Путлера, наминаючи
пиріжки з капустою.
Вже скоро настануть всіма очікувані травневі свята – час довгих
прогулянок на природі, веселих зустрічей та великих застіль. От тільки
половини з цього всього не буде,
бо виїжджати кудись із міста в ліс
заборонено: завдячуючи окупантам,
все передмістя Києва тепер не тільки розбомблено, але й заміновано.
Внаслідок нелюдських дій Росії
проти України, наша держава стала
одною з найбільш замінованих територій на планеті, а виявлення та
знешкоджування всіх російських
боєприпасів займе роки, якщо не
десятиліття. Люди й самі розуміють,
що йти смажити шашлики, щоб потім випадково підірватися на міні –
не найрозумніша ідея.
Але ніхто не забороняє гуляти
містом до початку комендантської
години; з настанням вечора ніхто
не тікає по домівках, як це було ще
місяць тому. Бігуни та войовничі
товпи пенсіонерок зі скандинавськими палицями виходять під весняне сонце, щоб власним прикладом
пропагувати здоровий спосіб життя,
поки молодь гасає на скейтбордах
та їсть піцу на парковці біля ТЦ.
Я знаю людей, які говорять, що
так не можна – радіти життю, поки в

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.

цей час хтось страждає. І я розумію
причину подібних думок, але сенсу
в них насправді ніякого. Бо якби кожен з нас продовж ував так само
сидіти вдома, боятися, від стресу
майже нічого не їсти (або їсти так
багато, ніби це твій останній прийом
їжі в житті), плакати і при цьому нічого не робити – то як тоді взагалі
можна відбудувати Україну? Як
взагалі можна перемогти у війні з
подібним настроєм?
Думаю, багатьох ця війна навчила
тому, що їх минулі проблеми в
житті ніколи й не були справжніми
проблемами. Що ті ситуації, що
вас засмучували раніше, вже навіть
не мають ніякої ваги порівнюючи з
війною. І радіти ось такому життю
– напівмирному, напіввоєнному –
набагато легше ніж радіти просто
мирному до цього. Бо тільки зараз

розумієш справжню ціну миру та
спокійного життя.
Тому, підсумовуючи, можу сказати, що Київ все більше стає схожий
на себе минулий, хоча й з певними
відмінностями. Можливо, не повністю. Можливо, лише частинами. Бо
зруйновані будівлі вже ніколи не
стануть цілими, на їх місці будуть
вже нові. Бо поверну ти до жит тя
загиблих неможливо.
Але люди радіють здебільшого позитивним перемінам і роблять все,
щоб більше ніколи не повернутися
до того життя, яке в нас було ці два
місяці. Нині виходити на вулицю –
це як вийти після найпершої самоізоляції на початку пандемії, тільки
в сто разів краще: що ти нарешті
не сидиш у себе вдома, мов щур у
норі, поки боїшся просто виглянути
у вікно. Відчуття свободи.

ARTISTS FOR
UKRAINE
A unified front of individuals from across the world devoted to
providing humanitarian aid to Ukraine’s children displaced by
war, while preserving the culture and sovereignty of Ukraine.
These events are made in collaboration with Ukrainian State
Film Agency.
https://www.a4ua.art/
Location: Palm Springs Cultural Center (previously known as
Camelot Theaters) 2300 E Baristo Rd, Palm Springs, CA 92262.
Date: 3-day event from April 29 - May 1 filled with various
Ukrainian films of different genres.
There will also be a live concert and we are working on putting
up a digital gallery of donated works by Ukrainian artists for
an auction to continue fundraising after the screenings. More
details will be soon available on the website.

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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Sunday, May 22nd, 2 PM-4 PM in Carmel
Charity Concert – All Proceeds to Benefit Ukraine
Please come and enjoy a wonderful collection of Ukrainian folk songs, dances and special
performances.
Location: Forest Theater, Carmel-By-The-Sea
Santa Rita St & Mountain View Ave,
Carmel-By-The-Sea, CA 93921
Time: 2 PM - 4 PM
Regular tickets: $40 per person
Premium tickets: $60 per person (includes after-party with the performers)
Purchase tickets here: PayPal.me/Hromada (indicate in comments for May 22 concert)
Part 1 – duration 45 mins
The vocal chorale “Kolyada” will perform the Ukrainian anthem and several folk songs from their
repertoire. Kolyada (means caroling in Ukrainian) performs classical choral works, folk songs
and Christmas carols. The chorale is a frequent participant of many California music festivals
and wide variety of Ukrainian events.
Ola Herasymenko Oliynyk, renown performer on bandura, a traditional Ukrainian string
instrument, she will perform several songs from her repertoire.
Anychka, renown Ukrainian lemko singer (lemko is a dialect of Ukrainian language) will perform
several most popular songs from her repertoire.
Intermission – 30 mins – silent auction & live action
Part 2 – duration 45 mins
Acapella Duet Oksana and Sviatoslav Stus will perform several Ukrainian folk and patriotic
songs.
Opera singer Oksana Manzhay – (mezzo soprano, former singer of Lviv Opera) will perform
several pieces most famed pieces from her repertoire.
Opera singer Oleksandra Zabashta – (soprano, former singer of Kyiv Opera) will perform
several most famed pieces from her repertoire.

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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ОРЕСТ ЛЮТИЙ

У САН-ФРАНЦИСКО
“ПІСНІ ВОЄННОГО ЧАСУ”
All funds will go to Serhiy Prytula Charity
Foundation for the needs of Ukrainian military

MAY 10TH
Hermann Sons Hall

860 Western Ave. Petaluma
5:30

-

7:30pm

Live Music - Hors d’ oeuvres - Silent Auction & Art Exhibit
Special Guests: Ukrainian Americans
Julia Kosivchuk- Artist, Poet & Singer and Lyna
COUTURE Fashion Designer
Fundraiser Sponsored by Petaluma Rotary Clubs
$30 per person in advance and $35 at the door
To buy tickets visit www.petalumarotary.org

All proceeds to be donated to Rotary Club of LvivLeopolis, Ukraine providing direct aid to men, women
and children impacted by the war

Hromada is organizing the event at the Tiburon Yacht
Club with Antin Mukharsky on Sunday, May 8th, Tiburon
Yacht Club.
Facebook event:
https://www.facebook.com/events/1800895770118809
SUNDAY, MAY 8, 2022 AT 6 PM
Tiburon Yacht Club,
400 Trinidad Dr, Tiburon, CA 94920
Ticket price $70.
https://secure.wayforpay.com/payment/sanfrancisco

LIGHTHOUSE UKRAINE BAY AREA
Sunday, May 8, 2022 at 3 PM – 7 PM EDT
Bechtel International Center
584 Capistrano Way, Stanford, CA 94305
The goals of Lighthouse Ukraine are to
• Raise awareness for the current situation in Ukraine and be a
beacon of peaceful solidarity
• Directly provide services from NGOs, private and public sector
in a consolidated environment
• Connect locals and Ukrainians on a local and regional level to
build support and forge new friendships
• Enlist more support for Ukraine
Networking opportunities to connect, create, participate, and
facilitate new and existing projects
https://m.facebook.com/events/1606335113076162

ОГОЛОШЕННЯ | ANNOUNCEMENT

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.

To place ads and other announcements, please
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

