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DEMAND RECOGNITION OF GENOCIDE
AGAINST UKRAINIANS

ГІГАНТИ ВОЛОНТЕРСТВА:
Віталій Портников | НОТАТКИ ЗА ТРАВЕНЬ
ІНТЕРВ’Ю З «ПОВЕРНИСЬ
БИТВА ЗА ДОНБАС
ЖИВИМ» ТА «ІНІЦІАТИВА Е+»
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

якої російська армія намагається
вийти на адміністративні кордони
Луганської області та просунутися
на Донеччині. На перший погляд,
не таке вже й складне завдання,
якщо врахувати, що до вторгнення
24 лютого Росія і так контролювала
80 відсотків Луганської області
після агресії у 2014 році. І, тим не
менш, Сєверодонецьк і Лисичанськ
виявилися справжніми фортецями,
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Головною подією цих тижнів стала
справжня битва за Донбас, під час

Карина Нікітішина

За ці три місяці повномасштабної війни майже кожен відчув у
собі бажання якось допомогти
Україні. В колі ваших знайомих тепер точно є бодай один волонтер
– хтось із власних коштів купує
військовим форму, хтось годує
на вокзалі у Львові людей, що
тікають від обстрілів, а хтось, хто
читає це прямо зараз, намагається
допомогти навіть попри ту від-

стань, що розділяє наші країни між
собою. Але сьогодні ми вирішили
розповісти не про тих, хто допіру
долучився до волонтерства, а
про людей, які вже давно стали
знані на весь світ за те, чим вони
займаються.
«Минулого року ми зібрали на потреби армії 20 мільйонів гривень.

HROMADA DONATION REPORT IN
THE TIME OF WAR

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Олесь Доній

СОЮЗНИКИ «М’ЯКІ», І
СОЮЗНИКИ «ТВЕРДІ»
Росії? Саме так я ставлю питання.
Кінець травня відзначений масованим наступом російських фашистів на Українському Сході. 25
травня голова Луганської обласної
державної адміністрації Сергії Гайдай повідомив, що «окуповано 95%
території Луганської області. Ситуація на Донбасі – дуже погана.»
Наступного дня, 26 травня він же
повідомив: «траса “Лисичанськ-Бах-
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НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ. ЯК FACEBOOK стoр.3
ГРУПА “ХТО ЛЕТИТЬ” ДОПОМАГАЄ

Чи доросте «колективний Захід»
до превентивного воєнного удару по
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HROMADA DONATION REPORT
IN THE TIME OF WAR
FEBRUARY 24TH - MAY 20TH, 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 May 20th, 2022:
$255,500
Please see our repor t below and
please donate. Each dollar counts and
will be put for good use immediately.
All donations are tax-deductible.
1. City: Kyiv, Charity Organization
“International Charitable Foundation
For The Future” – $5,000 (May 20,
2022)
2. City: Kharkiv, Charity
Organization “Stellar Ukraine” –
$5,000 (May 18, 2022)
3. City: Oleksandriya, Kirovohrad
Oblast. Rehab “Oleksandriya” food
and medical supplies – $1,000 (May
10, 2022)
4. City: Zaporizhzhia, Charity
Foundation “Help By Doing” food and
medical supplies for kids – $5,000
(May 5, 2022)
5. City: Romanian Institute for
Peace PATRIR, Food supply – $3,500
(May 3, 2022)
6. City: Kyiv, Charitable organization
“Bright Kids Charity”- $3,500 (April 29,
2022)
7. City: Kyiv, Non profit organization
“Sport For Peace” Kids Autism Games –
$5,000 (April 26, 2022)
8. City: Kyiv, Non profit organization
“Children’s Help Fund” – $5,000 (April
22, 2022)
9. City: Warsaw, Poland Mariya
Mulyava – Humanitarian aid – $1000
(April 22, 2022)
10. City: Kyiv and Kharkiv, nonprofit organization “Small Heart With
Art”, kids’ educational programs at
the hospitals, psychological therapy –
$5,000 (April 19, 2022)
11. City: Cherkasy, Association
of Air veterans landing and special
formed troops – purchasing electric
generators $3,000 (April 19, 2022)
12. City: Kyiv, Oleksandr Synelnikov,
Medical and gas supply – $1,000 (April
13, 2022)
13. City: Kyiv, Charitable Foundation
“SOS Children’s Villages Ukraine” –
$3,000 (April 12, 2022)
14. City: Uzgorod, Charitable
Organization “Cultural Platform
Zakarpattya” – $,5000 food and
medical supplies for kids (April 11,
2022)
15. City: Kharkiv, Charitable
Organization “Adults to Children” –
$2,500 ( April 8, 2022)
16. City: Kyiv, Oleksandr Synelnikov,
Medical and gas supply – $1,500
(April 5, 2022)
17. City: Kryvyi Rih, Charity Fund
“Shelter Plus“ – $5,000 (April 1, 2022)
18. City: Cherkasy, Association
of Air veterans landing and special
formed troops – $3,000 (March 30,
2022)
19. 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)
20. City: Boryslav, Lviv oblast,
Volunteer Ihor Behei – Purchase of
transportation for humanitarian aid –
$2,900 (March 28, 2022)
21. City: Kyiv, Volunteers: Ivaha
Illya, Biletska Olga – Medical and food
supply – $1,500 (March 25, 2022)
22. City: Kyiv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Maydan Hidnosti” – $5,000
(March 24, 2022)
23. City: Kyiv, Charitable

31. City: Kyiv Liudmyla Chychuk,
Medical and food supply – $1,000
(March 18, 2022)
32. City: Lviv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Donors for Life” (food and
accommodation) – $3,000 (March 17,
2022)
33. City: Kyiv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Maydan Hidnosti” – $3,000
(March 17, 2022)
34. City: Kharkiv, Charitable
Organization working with kids “Adults
to Children” – $2,000 (March 17, 2022)
35. City: Kyiv, Non-profit
organization “Children Help Center”
working with kids-refugees – $4,000
(March 16, 2022)
36. City: Chervonograd, Lviv
region, Non-profit Organization for
food supplies “Schyt Natsii” – $5,100
(March 15, 2022)
37. City: s.Goshiv, Kalush district,
Ivano-Frankivsk region Charitable
Organization helping orphansrefugees “You Angel” – $10,000
(March 14, 2022)
38. City: Pisky, Donetsk region,
Yevhen Tuchak, medical and food
supplies – $1,500 (March 14th, 2022)
39. City: Kyiv, Charitable
Organization helping orphansrefugees “Maydan Hidnosti” – $3,500
(March 11, 2022)
40. City: Zaporizhzhia, Charitable
Organization working with kids “Happy
Child” – $5,000 (March 10, 2022)
41. City: Kharkiv, Charitable
Organization working with kids “Adults
to Children” – $3,500 (March 10,
2022)
42. City: Rivne, Charitable
Organization working with kids “Heart
for Children of Ukraine” – $3,500
(March 10, 2022)
43. City: Lviv, Charitable
Organization working with refugee
kids cancer-patients “Kryla Nadiyi” –
$7,000 (March 9, 2022)
44. City: Lviv, Charitable
Organization working with kids
refugees “With an Angel on His
Shoulder” – $7,000 (March 9, 2022)
45. City: Lviv, Charitable
Organization working with orphan kids
“Ridni” – $7,000 (March 9, 2022)
46. City: Poltava and Rivne, Maksym
Gopanchuk, Medical and food supply –
$3,000 (March 7, 2022)
47. City: Kyiv, Charitable Fund “280
Days” – $5,000 (March 4, 2022)
48. City: Chernihiv, Andrii Larin,
Medical and food supply – $3,000
(March 3, 2022)
49. City: Zaporizhzhia, Charitable
Foundation “Happy Sonechko” –
$10,000 (March 2, 2022)
50. City: Sloviansk, Donetsk oblast,
Charitable Foundation “Voices of
Children” – $10,000 (March 2, 2022)
51. City: Dnipro, Non-Profit
Organization “TAPS-UKRAINE” –
$5,000 (March 1, 2022)
52. City: Dnipro, Non-Profit
Organization “POSMISHKA UA” –
$10,000 (March 1, 2022)
53. City: Zaporizhzhia, Charitable
Fund “Pomogaem” – $10,000 (March
1, 2022)
54. City: Kharkiv, Vitalii Petrenko,
Medical and food supply – $3,000
(March 1, 2022)

Organization “Despro” / “Vperti”
volunteer organization – $5,000
(March 24, 2022)
24. City: Lviv, Charitable Foundation
“Dzherelo” – $10,000 (March 24, 2022)
25. City: Warsaw, Poland Mariya
Mulyava – Purchase of transportation
for humanitarian aid – $5000 (March
23, 2022)
26. City: Kyiv, Charitable Fund
“Blagomay” helping orphans-refugees
– $10,000 (March 22, 2022)
27. City: Kyiv, Charitable Foundation

“Dobrodiy club” helping orphansrefugees – $7,000 (March 22, 2022)
28. City: Kyiv, Charitable
Organization “Superheroes” helping
Newborn babies refugees – $5,000
(March 21, 2022)
29. City: Kropyvnytskyi, Kirovohrad
Oblast, Charitable Organization
“Angel of Life” – $5,000 (March 21,
2022)
30. City: Kharkiv, Vitalii Petrenko,
Medical and food supply – $2,000
(March 21, 2022)

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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НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ. ЯК FACEBOOK
ГРУПА “ХТО ЛЕТИТЬ” ДОПОМАГАЄ
ОРГАНІЗУВАТИСЬ УКРАЇНСЬКІЙ
ДІАСПОРІ ЩОБ ЕФЕКТИВНО
ВІДПРАВЛЯТИ ДОПОМОГУ НА ФРОНТ.
Мирослав Ґрех
Хоча підтримка наших воїнів
словом багато значить, та зроблена для них хороша справа має
ще більшу вагу. І захотів такий
собі молодий чоловік – Іван Афанасійовиич Гайдарлі, який живе
в Сан-Франциско, прислужитися
ЗСУ. Він з товаришами налагодив
рег улярну доставк у в Україну
посилок для потреб армії. Наш кореспондент Мирослав Ґрех взяв в
нього інтерв’ю.
Мирослав (в подальшому М:)
Іване, розкажіть про себе.
Іван (в подальшому І.): Мені 28
років, працюю програмістом в ІТсфері, в компанії GAP, сам родом
з Одеси, в Америці 5 років, вся моя
рідня – батько, мати, сестра в даний
час проживають в Україні, в Одесі.
М.: Хто долучив вас до волонтерської діяльності? Які контакти маєте з українською діаспорою?
І.: Це все вийшло спонтанно. Мені
треба було передати декілька сумок
знайомим, які йшли на фронт. Я шукав як це зробити. Вийшов в інтернет,
знайшов групу в Facebook, там люди
публікують свої пости, шукав може
вони знають, хто летить в Європу, в
Польщу і можуть доставити в Україну певні речі: форму, медикаменти,
інші речі першої допомоги. Там же
побачив, що є немало людей, які
теж хочуть передати ліки, форму, захисне спорядження. Побачив проблему – незрозуміло було, як це все
доставляти в Україну, бо літаки не

літають, кораблі не плавають. Виходило, що доставка поштою може
тривати від 3 до 4 тижнів, і це дуже
дорого обійдеться, що доставка
Fedex-ом може коштувати біля 1
тисячі доларів за одну сумку. Я зрозумів, що треба все це якось оптимізувати. Я помітив, що люди, які
мають якусь допомогу і хочуть її
послати з Каліфорнії, чи інших штатів, мало між собою спілкуються,
шукаючи, хто куди літає. Тому я почав шукати людей, які літають. І ми
почали робити так – якщо є людина, яка летить, яку ми образно на-

зиваємо «літуном», щоб вона могла
взяти максимальну кількість валіз,
яка буде дозволена авіалініями.
М.: Зрозуміло. ви, в основному,
потрібних вам людей шукаєте через
інтернет.
І.: Так. Ми все шукаємо, здебільшого, в Facebook. Коли я таким чином відправив свої сумки, то не
було більше, що відправляти. Тоді я,
разом із моїми знайомими почали
допомагати іншим людям це робити.
Ми почали пошук відправників і
пошук «літунів». Я побачив, що все
треба організовувати.

М.: А що було в ваших перших
сумках?
І.: Медичні аптечки та захисне
спорядження – наколінники, форма.
Це те, що найбільше ми передаємо.
М.: А бронежилети ви передавали?
І.: Ми передали декілька бронежилетів, але небагато.
М.: Як ви зв’язалися з «Громадою»?
І.: Все почалося з того, що для
моїх сумок Ярема Кузишин знайшов людину, яка летить. Потім я продовжив роботу з «Громадою». Вона
дає нам рекомендаційні листи, що
це гуманітарна допомога, коли ми
розмовляємо з авіалініями, щоб вони дали нам якусь знижку на всі
валізи. І це нам дуже допомагає.
Вийшло так, що ми вже зробили
10 доставок і передали десь 230
валіз. Якщо рахувати, що вага однієї
валізи в середньому 25 кг., то ми вже
відправили десь коло 6 тон вантажу.
М.: Відколи ви почали цим займатися? З початку війни, чи пізніше?
І.: Наша перша відправка відбулася 28 чи 29 березня. Виходить
що ці 6 тон вантажу ми передали
десь за 2 місяці. З цих 10 доставок
найбільшою була в 50 валіз. Їх везла
одна дівчина, яка летіла до Варшави.
Її звати - Ольга Пономаренко. Тут в
Каліфорнії хтось відправляє посилки своїм родичам, хтось своїм знайомим, що працюють в госпіталях,
хтось відправляє рідним, які вою-
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Туди, де співає душа!
Авіаквитки та відпочинок:
Київ, Варшава, Кишинів, та ін. міста

Відпочинок в Мексиці і на Карибах

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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НОВИНИ УКРАЇНИ

Загальні
бойові втрати
противника

ляє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для
спрощення відправки військової
допомоги Україні та країнам Схід-ної
Європи. Востаннє програма діяла
під час Другої світової війни, коли
американська військова допомога
вирушала супротивникам нацист-

більше, на території ЄС без митних
тарифів. Скасували запобіжні заходи щодо імпорту сталі та мито на
товари, що експортують за нижчими
цінами, ніж на ринку.
Скасування мита демонструє, що
Євросоюз готовий сприймати українську продукцію як свою внутрішню.
– Від цієї лібералізації виграє не
тільки Україна, а й ЄС. Без тарифів,
квот, ми зможемо простіше налагодити нові маршрути поставок, – сказав заступник міністра економіки
Тарас Качка. – А ЄС отримає більше
товарів. Це стримуватиме ціни, які
зростають через війну. Тепер нам
треба перебудувати експортну логістику як на заході, так і в країнах ЄС.
“Це підтримка наших експортерів,
а значить це – підтримка економіки
України, де до 45% ВВП – це експорт.

В Україні від
початку повномасштабного
вторгнення рф
загинули 3,974
цивільних – ООН

За даними Генштабу, загальні
бойові втрати противника з 24-го
лютого по 29-те травня орієнтовно
становили:
особового складу ‒ близько
30,150 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1,338 (+8) од,
ББМ ‒ 3,270 (+12) од,
артилерійських систем – 631 (+3)
од,
РСЗВ ‒ 203 (+0) од,
засоби ППО ‒ 93 (+0) од,
літаків – 207 (+0) од,
гелікоптерів – 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного
рівня – 504 (+1),
крилаті ракети – 116 (+0),
кораблі і катери – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та
автоцистерн – 2,240 (+14) од,
спеціальна техніка – 48 (+0),
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4
(+0).

9 травня 2022
року Байден
підписав закон
про ленд-ліз для
України

Президент Сполучених Штатів
Джо Байден підписав закон про
ленд-ліз. Церемонія відбулася у
Білому домі 9 травня.
«Ми підтримуємо Україну. Ці
кроки є витратними, але ховатися
від агресії ще дорожче. Така програма була минулого разу під час
Другої світової війни. Зараз Європа потребує ще більше нашої допомоги», – прокоментував Байден.
Палата представників Сполучених Штатів 28 квітня підтримала
проєкт закону про ленд-ліз.
7 квітня Сенат США одноголосно
схвалив законопроєкт, який дозво-

ської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

Рамштайн-2

23 травня представники НАТО та
ЄС, взяли участь у другій зустрічі
контактної групи з координування
зусиль з оборонної допомоги Україні.
Засідання проводили в онлайнформаті, на ньому були присутні
міністри оборони або головнокомандувачі армій понад 40 країн.
20 країн вирішили передати Києву
додаткову військову допомогу. Про
це заявив міністр оборони США
Ллойд Остін за підсумками другої
зустрічі контактної групи щодо оборони України
До країн, які оголосили про нові
постачання критично необхідних
ЗСУ артилерійських систем і боєприпасів, увійшли Італія, Греція,
Норвегія та Польща, сказав Остін.
Американський посадовець особливо відзначив поставки Україні
протикорабельних установок “гарпун” та ракет від Данії, “щоб допомогти Україні захистити узбережжя”
а також “значну підтримку з боку
Чеської Респу бліки”, яка на д ає
Україні ударні гелікоптери, танки та
ракетні системи. Остін також наголосив на тому, що Велика Британія
докладає значних зусиль з координациї безпекової допомоги Україні
і надає значні поставки.

ЄС скасував мита
на українські
товари на рік
Європарламент на рік скасував
мита на весь український експорт.
Тобто, можна продавати промислову продукцію, фрукти, овочі, та

На 25-те травня управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 3,974 випадки загибелі та 4,654 випадки
поранень цивільного населення
України після повномасштабного
російського вторгнення.
Зазначається, що серед загиблих
– 1,497 чоловіків, 985 жінок, 91 дівчинка та 99 хлопчиків, а також 69
дітей та 1,233 дорослих, стать яких
поки що невідома. Крім того, поранено 938 чоловіків, 619 жінок, 108
дівчаток, 130 хлопчиків, а також 164
дитини та 2,695 дорослих, стать яких
невідома.
Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових
речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої
артилерії та реактивних систем
залпового вогню, а також ракетні та
повітряні удари.
УВКПЛ вва жає, що фак тичні
цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць,
де тривають інтенсивні бойові дії,
затримується, а багато звітів усе ще
очікують підтвердження.
Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма
(Харківська область) та Попасної
(Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед
мирного населення.

Росія депортувала на свою
територію понад
1,3 мільйона
українців
Станом на ранок 21 травня, Росія
депортувала на свою територію 1
млн 377 тис. 925 українців, у тому
числі 232 тис. 480 дітей. Такі дані
приводить уповноважена Верховної Ради України з прав людини
Людмила Денисова.
Заяви РФ про нібито добровільне
переміщення українців не відпові-

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

дають дійсності. Ми маємо незаперечні підтвердження примусової
та спланованої заздалегідь депортації. Черговим доказом стало відео,
опубліковане радником мера Маріуполя Петром Андрющенком. На
цьому записі реальна картина депортації маріупольців. Люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані. Залишити місце так званої “евакуації”
рашисти не дозволяють. Їх змушують сідати в автобуси й тільки
при посадці повідомляють, що далі
будуть везти до “фільтраційного
табору” в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію”, – заявила омбудсмен.
Вона зазначила, що за дуже приблизними даними тільки через
цей табір пройшли понад 32 тисяч
громадян.
За словами Денисової, скільки з
них через “нелояльність” до російських загарбників і “спеціальної операції” опинилися у в’язницях на
тимчасово окупованих територіях
або загинули, встановити поки
неможливо.
“Своїми діями країна-окупант рф
грубо порушує норми статті 49
Женевської конвенції про захист
цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.
Депортація і насильницьке переміщення населення є злочином проти
людяності відповідно до статті 7
Римського статуту Міжнародного
кримінального суду. Звертаюся до
Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну
врахувати ці факти злочинів рф
проти людяності та порушень прав
л ю д и н и в Ук р а ї н і ”, – н а п и с а л а
Денисова.
Як зазначає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, мотиви
депортації у кремля ті ж, що і за часи срср, коли було депортовано
6,5 млн людей. Це боротьба із
протестними настроями, дешева
робоча сила і поповнення демографічного балансу у депресивних
регіонах.
«У Росії купа регіонів, які зазнають демографічної, економічної кризи: Далекий Схід, Астрахань, Пенза,
Курськ – там, де життя набагато
ва ж че, ніж в Україні. Фак тично
везуть досить дешеві робочі руки
до себе. І таким чином заповнюють
демографічний баланс. А навіщо маріупольців вивозять росіяни – нам
також зрозуміло. Їм не потрібна
така кількість населення у місті. Подруге, Маріуполь виявився дуже
недружнім до окупації», – зазначив
Андрющенко.
Фактично відбувається багатомільйонне викрадення українців.
Вже давно пора було створити державну програму повернення для цих
людей.

“Фільтраційні
табори” рф на
Донеччині

Російські окупанти нарощують
темпи вивезення чоловіків із розбомбленого Маріуполя до “фільтраційних таборів”.
На 20 травня за приблизними даними в таких таборах у Безіменному та Козацькому Новоазовського
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району Донецької області перебувають майже 4 тис. чоловіків.
Їхня кількість зросла вдвічі лише за останні два тижні. Жоден
у тримуваний у таборах не
повернувся.
Чоловіки перебувають у жахливих
умовах, в задусі та антисанітарії, зазнають тортур і знущань.
Окупанти заявляють, що вже в
липні-серпні їх буде “мобілізовано”
до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього українських громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Російської Федерації.

В Україні хвилина
мовчання щодня
о 9 годині ранку

Згідно з указом Президента Володимира Зеленського № 143/2022,
хвилина мовчання проводиться щодня о 9 годині ранку, її оголошують у
всіх засобах масової інформації.
«З метою вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та
героїчного подвигу воїнів, полеглих
під час виконання бойових завдань
із захисту державного суверенітету
та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули
у нас лі док збройної агресії російської федерації проти України,
постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині ранку
загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії
російської федерації проти України,
яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності», – йдеться у документі.

Росія вивозить
з окупованих
районів
продовольство

Росія вивозить з окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей
продовольство. На тих територіях,
які опинилися під тимчасовою російською окупацією, було близько
1,3 мільйона тонн зернових.
Тепер же міністерство аграрної
політики та продовольства України
отримало підтвердження, що російські окупанти вивезли з кожного
регіону близько 100 тисяч тонн зернових – загалом 400 тисяч тонн. Відтак вони вивозять зерно, яке було
передбачене для харчової безпеки.
Це не перші випадки, коли росіяни
виводять продовольство з України
в Росію. Роблять вони це через
територію тимчасово окупованого
Криму, а вже звідти – на територію
материкової Росії.
Окрім вивезення продовольства,
росіяни знищують місця їх зберігання та обробки. 30 тисяч тонн
зерна знищено в Рубіжному. Це
більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки
що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців
на ок упованій території на межі

голоду.
В українській розвідці зазначають,
що це цілком обдуманий крок зі
сторони окупантів, щоб зламати дух
українців до боротьби. Адже створивши гуманітарну кризу в місті,
поставивши людей за крок від вимирання через голод, окупанти не
будуть мати опору в цих містах.

Окупанти блокують цивільне
судноплавство у
північно-західній
частині Чорного
моря

«В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського
флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з
ізоляції району ведення бойових
дій. Також противник здійснює блокування цивільного судноплавства
у північно-західній частині Чорного
моря», – йдеться в повідомленні
Генерального штабу ЗСУ.
«До війни на місяць було близько
5 млн тонн експорту через українські порти. Наразі порти в Одесі,
Миколаєві зі зрозумілих причин не
можуть працювати. На сьогодні є 20
млн тонн ще торішнього врожаю, які
треба було вивезти цієї весни.
Крім того, за словами голови Мінагрополітики, через 3 місяці розпочнеться збирання озимих – ячменю, ріпаку, пшениці. Навіть з урахуванням існуючих проблем обсяг
для експорту буде великим, а восени додасться кукурудза.

Окупанти планують вивезення
металу з окупованого Маріуполя

28 травня, до торгового порт у
Маріуполя зайшло судно к ласу
“Славутич”, яке приписане в Ростовіна-Дону. Російські загарбники вже
протягом другої доби завантажують на нього рулонну сталь / металопрокат. Ймовірно, ворожий корабель повернеться із награбованим у Ростов-на-Дону.
Росія намагається вивезти з Маріуполя металу на $170 мільйонів.
Окупанти намагаються відновити
маріупольський порт, у якому зберігаються тонни українського зерна
та металу.

УПЦ МП оголосила про незгоду
з патріархом
Кирилом
та “повну
самостійність”

Українська православна церква
Московського патріархату засуди-

ла війну рф проти України, виразила незгоду з позицією глави
Російської православної церкви
патріарха Кирила та заявила про
“повну самостійність”. Постанову
Собору УПЦ МП про це поширила
пресслужба церкви ввечері п’ятниці, 27 травня.
Крім того, там зазначається, що
Собор ухвалив зміни в Статуті про
управління УПЦ МП, які свідчать про її
“повну самостійність і незалежність”.
В оприлюдненій постанові учасники Собору висловили сподівання щодо налагодження діалогу із
Православною церквою України.
Водночас у повідомленні повторюється теза про розкол в українському православ’ї, яким в УПЦ МП називають надання автокефалії ПЦУ.

За три місяці
війни росіяни
вбили в Україні
29 журналістів,
дев’ятеро поранені

За три місяці повномасштабної
війни росія скоїла 280 злочинів
проти журналістів та медіа в Україні.
«Станом на 24 травня загалом
росіяни вбили 29 журналістів, з
них сім журналістів убито під час
виконання професійних обов’язків.
Дев’ять журналістів були поранені
і щонайменше 15 журналістів зникли безвісти. Зокрема, журналіст
Дмитро Хилюк зник на Київщині
під час російської окупації. Хоча цю
територію з березня вже звільнено,
ІМІ досі не вдалося його знайти», –
ідеться в повідомленні моніторингу
Інституту масової інформації.
Також російські військові продовжують викрадати та брати в полон
представників медіа. Зафіксовано
дев’ять випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами.
Продовжують закриватися медіа
внаслідок російської агресії на території України. Так, щонайменше
113 регіональних медіа змушені були
припинити роботу через погрози
з боку російських загарбників, захоплення редакцій, неможливість
працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо.
Також зростає кількість погроз і
кібератак, вчинених проти журналістів та медіа. Так, за три місяці
повномасштабної війни ІМІ зафіксував 50 випадків погроз та переслідувань журналістів і медіа.
Крім того, російські загарбники
продовжують знищувати українське
мовлення на тимчасово захоплених
територіях. Так, у Маріуполі російські військові поширюють пропаганду,
використовуючи назву та логотип
газети «Приазовский рабочий».
Серед злочинів росіян обстріли
журналістів, телевеж, офісів медіа,
блокування доступу до сайтів українських медіа в рф та в тимчасово
окупованому Криму тощо.

Доля захисників
Маріуполя секретар РНБО
Олексій Данілов

Наразі звільненням полонених
“азовців” займаються люди, які бра-

ли на себе такі гарантії.
До полонених захисників Азовсталі не застосовують насильства.
Згодом усіх бійців мають обміняти
на полонених росіян. Про це у четвер, 24 травня, повідомив секретар
РНБО Олексій Данілов.
“Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування
тортур чи негідного ставлення до
наших військових. Як буде далі –
побачимо, ми стежимо за цим процесом”, – заявив Данілов.
За його словами, наскільки можна влада братиме активну участь, а
зараз є домовленість, щоб не розголошувати деталі.
“Зараз ми молимося, щоб вони
були живі та здорові”, – додав він.

За три місяці
в Маріуполі
загинули
щонайменше
22,000 людей

Про це заявив ра дник мера
Маріуполя Петро Андрющенко у
коментарі CNN.
За словами Андрющенка, така
цифра ґрунтується на численних
контактах, які він та інші чиновники
мерії продовжують підтримувати
з чиновниками, які залишалися у
місті. Проте, на думку Анрющенка,
реальна цифра може бути набагато
більшою.
Радник мера повідомив, що процес перепоховання загиблих ускладнюється тим, що російські окупанти
наполягають на тому, щоб вилучені
тіла були доставлені в морг, і щоб
особи, які вимагають тіла, записали
відео та розповіли, що до загибелі
призвели нібито дії українських
військовослужбовців.
Андрющенко сказав, що, судячи
з інформації, отриманої з джерел,
сьогоднішній Маріуполь – “місто,
відкинуте до середньовіччя”.
“У місті абсолютно темно. Єдині
вогні – це від російських військ та
російських патрулів. Усюди запах
смерті та запах вогню”, – сказав він.

Через війну не
працює 35%
української
економіки

Наразі через війну в Україні не
працює 35% економіки, повідомив
премʼєр-міністр України Денис
Шмигаль.
Прем’єр-міністр зауважив, що бізнес втратив понад 200 заводів,
близько 17% бізнесів взагалі припинили свою роботу, а 60% підприємств працюють на рівні нижчому
за довоєнний.
“За різними оцінками різних експертів, на сьогодні втрачено від 30%
до 50% економіки. Прогноз падіння
ВВП також становить 30–50%. У середньому близько 35% економіки
сьогодні не працює”, – наголосив він.
Також Шмигаль пояснив, що держбюджет виконується на рівні 50–70%
від довоєнного.
Водночас “драматично” зросли
витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування.
За його словами, все це утворює
бюджетний дефіцит у розмірі $5
млрд щомісяця.

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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OP-ED

THE DANGER OF “REASONABLE”
RUSSIAN APOLOGISTS: WORLD AFFAIRS
HOSTS PROFESSOR ANDREI TSYGANKOV
Nataliya Anon
Several weeks ago, an announcement from the Marin chapter of
World Affairs, a Bay Area nonprofit
that promotes dialogue on global issues, sent the local Ukrainian community into an uproar. World Affairs
had organized a talk on the war in
Ukraine by Russian professor Andrei
Tsygankov.
Tsygankov, a professor at San Francisco State University, is also an
expert at the Valdai Discussion
Club, a Kremlin-backed propaganda
machine sponsored by Alfa Bank,
which has been sanctioned by the U.S.
government. In recent writings, he
has blamed Ukraine and the West for
provoking Russia into war and argued
that the US should lift sanctions and
let Putin have his way.
Multiple local nonprofits and individuals wrote to World Affairs in protest.
Concerned community members and
nonprofit representatives pointed out
the inappropriate nature of such a
talk as war continues to rage. They
explained the very real danger of
victim-blaming and both-sidesing in
the face of Russia’s widespread torture,
rape, and murder of innocent civilians.
Their repeated entreaties went unheard, their concerns deemed invalid
or exaggerated. The talk moved forward as scheduled.
At first glance, Professor Tsygankov,
appearing in his Zoom square on
attendees’ screens on Wednesday afternoon, appeared reasonable. He
spoke in a calm, measured tone and
struck familiar chords: condemning
violence, enumerating Putin’s mistakes and missteps. This was no political firebrand or television propagandist. And yet, his talk was full of a
different kind of propaganda – the
most dangerous kind of all.
Foaming-at-the-mouth, Putin-loving
extremists – the kind of person we
typically imagine when we hear the
term “Russian propaganda” – are
easy to recognize and discount. Few
Americans sympathize with Russians
who flaunt explicit genocidal ambitions or call the Jewish president of
Ukraine a Nazi. But Tsygankov, with
his academic detachment, is more
convincing, even to a discerning audience. His weapons are not flat-out
lies or shock-and-awe proclamations.
Rather, the danger lies in Tsygankov’s
omissions and emphases.
During his 30-plus-minute talk,
Tsygankov spoke extensively about
Russia – about its history, its goals and
dysfunctions, its geopolitical interests
and ambitions and fears. He also spent
time on the US and NATO - Western
aims and strategies and mistakes. He
talked of the conflict brewing between
Russia and the West.
What he barely talked about was
Ukraine.
Professor Tsygankov paints the war
in Ukraine as the pinnacle of a decade-long conflict between NATO and
Russia. Ukraine is important to Russia;
NATO refuses to respect Russia’s
claims to Ukraine. W hat’s more,
NATO foolishly welcomes Ukrainian
overtures. Ergo, it’s only natural for
Putin to invade.
Typical of purveyors of the Kremlin’s
narrative, Dr. Tsykangov denies Ukrainians the right to determine their own
future. He glides over the Ukrainian
people’s centuries-long struggle for
freedom and democracy. He chastises Ukraine for resisting Russia’s
attempts to annex Crimea and the
Donbas in 2015 and for turning westward for support. He views Ukraine’s
attempts to align with NATO as foolish
provocations rather than a necessary

step given the looming danger of a
powerful neighbor who refuses to
acknowledge your right to exist as a
sovereign nation.
Early in his talk, Tsygankov shared
a political cartoon: Putin trying to
wrest Ukraine from the iron grip of
Barack Obama and Angela Merkel. As
is standard in such caricatures, each
leader’s features are exaggerated and
unattractive. But the most shocking
depiction is that of the Ukrainians – a
dozen tiny, faceless figures clinging to
a chunk of land that hangs precariously over an abyss.They wave their arms
in panic or cower in fear. They look
almost subhuman.
And this, in a nutshell, is the danger
of Tsygankov’s views.
Dr. Tsygankov’s narrative – in its failure to acknowledge the agency of
the Ukrainian people to choose their
destiny – contributes to a fundamental
dehumanization of Ukrainians. This is
the kind of thinking that leads Westerners to engage in a geopolitical
version of “Sure, he raped her, but
what was she wearing?” Why don’t
they surrender? Why won’t they give
up their territory? Why can’t they just
compromise?
Of course, few of these devil’s advo-

cates would consent to give up chunks
of their own countries’ territory - but
that’s exactly the point. When we talk
about Ukraine as a pawn in a fight
between Russia and the West, we
are saying that Ukraine doesn’t have
the same basic right to territorial
sovereignty as the US or Germany or
France.
What’s more, this same depraved
mental framework leads Russian soldiers to commit unconscionable war
crimes and atrocities in Ukraine. It
has deep roots in Russia’s history - a
century ago, it helped justify Stalin’s
Holodomor and other atrocities
against Ukrainians. As Anne Applebaum states in a recent article “First
comes the dehumanization. Then
comes the killing.”
Let us be clear: freedom of speech
is a fundamental American value. But,
though Dr. Tsygankov has every legal
right to voice his repugnant views,
World Affairs is by no means obligated
to give them a platform. Choosing to
move forward with this event despite
widespread communit y concerns
shows incredible insensitivity and poor
judgment.
Frank Rettenberg, the chair of the
steering committee responsible for

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

the event, cynically excused the
decision with the claim that World
Affairs simply aims to “to encourage
debate and discussion.” And yet, after community concerns were aired,
Rettenberg’s team chose to move
the talk from an in-person event to a
tightly controlled Zoom format.
Similarly, World Affairs touted the
opportunity for Q&A, and promised
concerned community members a
chance to engage with and challenge Tsygankov after he spoke, but
during the Q&A period, the moderator cherry-picked five neutral queries and abruptly ended the call,
even as he acknowledged that many
questions remained.
The result? An opportunity for Tsygankov to push his dehumanizing,
anti-Ukrainian narrative completely
unchallenged.
World Affairs portends to support
Ukraine. In a statement on its website, the organization condemns
Russia’s invasion and calls on the
world community to pressure Russia
to withdraw its troops. And yet, in
centering dangerous anti-Ukrainian
narratives, it is, in effect, sponsoring
an attack on Ukraine and its people.
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початок на стор.1
З 24 лютого ми зібрали понад 3,5
мільярди гривень. Через війну наші
об’єми робіт, закупівель та передач
зросли буквально в 1000 разів», –
поділився з нами Тарас Чмут, голова
фонду «Повернись живим», чи не
найбільшого фонду допомоги українським військовим.
«Наразі у фонду є 7 основних
напрямків діяльності. Перший з них
– зв’язок та пункти управління. Це
все, що пов’язано з радіостанціями
та роботою військових штабів для
комунікації. Другий – це планшети з
програмним забезпеченням Armor.
Ці планшети використовуються розвідниками, снайперами, піхотинцями та артилеристами для точної
стрільби по противнику з піхотного
озброєння з закритих позицій: це,
наприклад, із мінометів, із протитанкових гранатометів та навіть із
танків.
Третій напрям це безпілотники:
квадрокоптери DJI Mavic, «Лелеки»
та інші варіанти, що доступні на
ринку. Наразі ми купуємо військові
літаки PD-2 – це дорога техніка, яку
ми теж передамо на фронт. Також
ми займаємося й усім, що пов’язано
з авіарозвідкою: моніторами, комп’ютерами д ля обробки інформації, правильним софтом для
опрацювання аерозйомки, жорсткими дисками для зберігання цієї
інформації тощо.
Четвертий напрям та одна з
критичних проблем на сьогодні –
це автомобілі, здебільшого пікапи.
Ми закуповуємо їх і передаємо на
протитанкові підрозділи та підрозділи з переносними зенітноракетними комплексами «Стінгер»,
польськими «Перунами», та іншими,
які є в конкретному підрозділі. З
початку війни чисельність ЗСУ суттєво виросла, як і втрати техніки з
кожним днем.
П’ятий – снайпінг та все, що пов’язано з оптикою, прицілами, біноклями та трубами спостереження.
Шостий напрям це мінна безпека:
металошукачі, індивідуальні та групові сумки сапера, щупи, захисні костюми д ля саперів при
розмінуванні.
І за останній ми взялися з 24
лютого, це запити індивідуального
захисту: бронежилети, шоломи,
аптечки, турнікети, окуляри, навушники – те, чого раніше ми не
передавали, бо не було потреби.
Нині ж передано вже близько 30
тисяч одиниць таких речей.
Ми не займаємося гуманітарною
допомогою, хоча по роду діяльності
однаково допомагаємо. Наприклад,
коли було звільнено передмістя
Києва – Бучу, Ірпінь – то наші
інструктори-сапери допомагали
людям розміновувати будинки, бо
росіяни лишали там і розтяжки, і
приховані гранати. Лишали для
цивільного населення, звичайних
людей».
Поки «Повернись живим» вже 8
років працюють у воєнному напрямку, то темою «Ініціативи Е+» завжди в
першу чергу була медицина. «Наша
організація працює з 2014 року і
об’єднала “медиків Майдану”. Наші
побиті й постраждалі на Майдані
пацієнти підлікувалися й пішли воювати, – розповіла нам Валентина
Варава. – Спочатку ми займалися
тактичними аптечками та загальною
медициною, лікуванням поранених
та допомогою лікарням, але потім
зрозуміли, що є велика потреба в
автомобілях медичної евакуації. З
2014 по 2018 роки ми завезли майже 80 автомобілів для Збройних
Сил України: це були автомобілі
швидкої допомоги, джипи та пікапи для різних підрозділів. З 24
лютого цього року ми передали 84
автомобілі. Частину автомобілів ми
отримуємо від великих міжнародних донорів, один з них – Free Ukraine. Також один конвой зі швидкими
фінансувала United Help Ukraine.
Наші друзі з усього світу шукають нам джипи та пікапи. Деякі
автомобілі ми розшукуємо самі,
збираємо на них кошти і потім купуємо. Наприклад, один героїчний
полковник звернувся до нас із
проханням про повнопривідний
джип на коробці автомат. Я питаю,
навіщо вам автомат, якщо механіка

буде надійніше? Він відповів, що
справа в тому, що в нього одна нога
залізна, тому так буде зручніше.
Тому, інколи ми шукаємо машини
під специфічні потреби військових з
ампутацією, таких людей є немало.
Для нас велика честь допомагати їм.
Ми закуповували тактичні аптечки
та компоненти для них ще до початку повномасштабної війни, бо не
хотіли обманювати самих себе. Ми
розуміли, що війна буде. Наш Максим Гурбич – це гуру тактичної медицини. Можете собі уявити: Київ,
перші тижні війни, обстріли, логістики немає ніякої, заводи не працюють, а ми закуповуємо та збираємо
тактичні аптечки. Ірина відповідає
за гуманітарну допомогу медичного
характеру: те, що проходить десь
бусами, десь посилками, але цей
потік невпинно йде вже 8 років.
28 травня ми передаємо обладнання для Тростянецької лікарні –
УЗД апарат вартістю більш ніж мільйон гривень. Це місто було під окупацією, ми вже надсилали їм допомогу й до цього. Незрозуміло для
чого – просто заради забави, може,
– окупанти розстріляли лікарню та
всі автомобілі, що були коло неї.
Деякі корпуси лишилися відносно
цілі, але будівля підлягає ремонту».
Ірина Савченко також розповідає
про війну: «Автомобілі йдуть до нас
неперервно. Були дні, коли ми приймали й вивантажували машини по
3-4 рази на день: там були квадрокоптери, медичні препарати, аптечки. Все розійшлося територіальній
обороні під Києвом у перші ж дні.
Наразі чекаємо на апарати ШВЛ, які
можуть працювати на акумуляторах – будемо їх ставити в реанімобілі, що відправляться на фронт.
В одній з наших останніх посилок
із США були розхідники для хірургії
та реанімації, оптичні клинки, шовний матеріал – усе це дуже зараз
потрібні речі. Серед них були одноразові розхідники для лапароскопів, що коштують в Україні дуже дорого; з десяток губок для ВАКапаратів – вони на вагу золота. ВАКтерапія допомагає швидше загоювати рубці та рани. Коли рана тече,
то апарат потрібно вмикати весь
час, а змінювати губку кожні 3 дні на
людину.
Турнікети потрібні для припинення сильної кровотечі: якщо людина
зазнала незначного поранення, то
турнікет не знадобиться, але коли
розірвані судини, то обійтися без
нього неможливо. Кожен має мати
хоча б 2 штуки, американські військові носять 4 – по одній на кожну
кінцівку. Нині в Україні склалась
ситуація, коли неможливо дістати
бодай по одному нормальному турнікету на кожного військового. Ми
на власні очі бачимо, які турнікети
до нас приходять – вони рвуться.
Тому в нас велике прохання не витрачати дарма гроші на те, що не
працює, бо ціною цьому стане чиєсь
життя».
«Наразі велика війна йде з китайськими турнікетами, – Тарас
Чмут теж висловився на тему турнікетів. – Ці турнікети коштують інколи зовсім малих грошей, тому вони
ламаються, бо не призначені для
експлуатації в критичних ситуаціях.
Військовий думає, що в нього є
турнікет, який врятує його товариша. Він пробує накласти – турнікет
рветься, втрачається час, а з ним
і життя. І таких турнікетів зараз
надходить в Україну десятки тисяч.
На жаль, дуже часто стикаємося
з тим, що з якістю речей, що нам
передають, виникає багато питань.
Ми фонд компетентної допомоги
армії – ми розуміємо якими є реальні потреби військових, бо ми вже
8 років співіснуємо з ними в одному
середовищі. Ми знаємо, де вони
намагаються попросити зайве, а
де вони соромляться й самі поки
не розуміють, що їм потрібна саме
ця річ. Ми знаємо, які тепловізори
потрібні для снайперів, а які для
спостереження; чому ця матриця
підходить, а ця – ні; чому цей прилад
нічного бачення потребує такого
кріплення, а цей – просто дитяча
іграшка.
Звичайні люди, що стали стихійними волонтерами з 24 лютого, здебільшого не розуміють військових
потреб. Умовно: є один нічник за 300
доларів і є другий за 5 тисяч доларів.

UCU FOUNDATION
UPDATE:
UCU Students in Action

UCU Students in Action Zoom Event
June 8 at 12:00pm–1:00pm EST

UCU Foundation invites you to a special virtual update
about our students and university. Please join us for this
unique event via Zoom as UCU students share their
experience of learning and serving during the war, hear
inspiring words from UCU leadership, and enjoy the powerful
singing of UCU’s student choir. Scan the code to register.

ABOUT US
Ukrainian Catholic University Foundation was founded in 1997 to support and fund the growth and operations
of the Ukrainian Catholic University (UCU) in Lviv, Ukraine. As the only Catholic university in the vast territory
of the former Soviet Union, UCU is at the forefront of building a civil society in Ukraine, educating its students
to be ethical and moral leaders of a new Ukraine. Through its fundraising activities in the United States, UCU
Foundation assists UCU in meeting its educational and financial challenges and supports its successes as
the premier Catholic educational institution in Ukraine. Learn more at UCUFoundation.org.

Ви хочете допомогти більшій кількості людей та купуєте ті, що за 300
доларів, робите добру справу. А потім приїжджає те, що зовсім не
призначено для війни, бо потрібні
військові вироби, а не для стрільби
чи полювання.
Те саме по тепловізорам, потрібно
знати, яка має бути лінза та матриця. Якщо це тепловізійний приціл, то
потрібно знати, які типи калібру він
витримає по віддачі; чи придатний
він взагалі до використання в полі,
а не коли ви вийшли з автівки на
декілька годин полювання й поклали його назад в автомобіль.
Найкращий варіант – це вступити у взаємодію та разом визначити,
як краще допомогти. Наприклад,
можна надсилати грошову підтримку різними способами. Ми єдина
організація, яка має з 2014 року
онлайн-звітність у форматі всіх
транзакцій. Всі надходження можна подивитися в режимі реального
часу, вони оновлюються з періодичністю в декілька тижнів.
Можна також робити так: для
прикладу, ви хочете допомагати
– купувати такі-то об’єми такої-то
продукції. І ми можемо сказати, щоб
ви знайшли нам конкретні 5 моделей активних навушників – в Європі їх вже майже не лишилося, в
США вони ще є. Знайдіть всі, які
зможете, і купіть, але тільки ці 5
моделей, бо вони дійсно захищають та інтегруються під шоломи.
Ви ї х з н а й ш л и, к у п и л и, м и ї х
актом прийняли, актом прийомупередачі віддали військовим. Це
найзручніший формат, бо він знімає з нас потребу пошуку, адже
ринок України і Європи для таких
закупівельників як ми – тих, хто купує
великими партіями – порожній».
З такими самими проблемами
весь час стикається й «Ініціатива
Е+». «Зранку 27 травня мені дзвонили щодо передачі комп’ютерів із
США. Проте побиті комп’ютери без
запчастин і без зарядок пересилати немає сенсу. Тобто завжди треба
погоджувати: вам потрібні саме ці
комп’ютери? В цій конфігурації? В

такому стані? Якщо так, то тільки тоді відсилати. Треба завжди спочатку
виходити на зв’язок, щоб зрозуміти
реальні потреби в цей конкретний
момент», – розповіла про зовсім нещодавній випадок пані Валентина.
Ми вирішили запитати у волонтерів про справжні потреби України
на сьогодні: що необхідно нашим
військовим та медикам просто зараз, про що ми не здогадуємося
в силу того, що не є експертами в
цих сферах. «Щодо того, що нам
дійсно дуже потрібно – це зв’язок, –
наголосив пан Тарас. Передусім
нам також потрібні безпілотні літальні апарати тактичного рівня з
глибиною роботи 30-50 кілометрів:
це «Лелека» та «Фурія». Безпілотники – це негайна проблема, вони закінчилися за перші півтора місяця
війни. До нас зайшло багато західної артилерії, яку немає чим корегувати, ми не можемо проводити
розвідку в режимі реального часу.
Тому, потрібні не коптери на 10
кілометрів, а безпілотники саме на
30-50 кілометрів, на максимальну
дальність роботи цієї артилерії.
Третє: машини. Нові пікапи, дизель, потреба приблизно в 1000
одиниць. Прилади нічного бачення:
монокуляри, бінокуляри, але тільки
третього покоління. Нині нічників
великий дефіцит, але потрібно саме
третє покоління. Перше та друге
не підходять, це будуть гроші на вітер. Далі, мабуть, тепловізори, але
потреба в них приблизно в 4 рази
менша ніж у приладах нічного бачення. І тепловізори ще є де купувати, на відміну від нічників. Ми плануємо відкрити представництво в
США в найближчі місяці».
«Наші потреби дуже великі, –
розповідає пані Ірина. Наприклад, ті
ж губки до ВАК-терапії: набір з губки
та контейнера коштує 100-150 євро.
Потрібні апарати зовнішньої фіксації, які вже закінчилися в Європі, бо
там немає великої потреби в них. На
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[Віталій Портников:
НОТАТКИ за травень]
початок на стор.1
які виявилося не так просто взяти
під контроль.
Чому на цьому етапі війни Росія
намагається окупувати саме Луганську та Донецьку області? На це
питання є одразу кілька відповідей.
По-перше, сама «спеціальна військова операція» Володимира Путіна
починалася із визнання «незалежності» вигаданих ще у 2014 році
«народних республік». Російські
війська можуть відступати з Київської чи Харківської областей – хоча б
тому, що навіть із погляду російської
політичної логіки не дуже зрозуміло, чому вони взагалі там опинилися.
Але не окупувати всю Луганську та
Донецьку області – означає визнати
провал усієї «спецоперації».
По-друге, саме на Донбасі російські війська хочуть оточити та
знищити якнайбільше українських
військових, щоб спростити можливості для окупації інших регіонів
України. Про таке завдання говорили ще з лютого – і ось зараз росіяни
намагаються втілити його у життя.
По-третє, стає очевидним курс
російського президента Володимира Путіна не лише на окупацію,
а й на анексію українських областей. Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Російської Федерації мешканцям «народних республік» –
тобто Донецької та Луганської
областей, а також Херсонської та
Запорізької областей, які поки що
не проголошені новими «народними республіками». Але для того,
щоб провести анексію, необхідно
спочатку вийти на адміністративні
кордони областей. Що, звичайно ж,
у випадку з Луганською областю
може виглядати для окупантів простішим завданням, ніж у випадку з
Донецькою чи Запорізькою.
Битва за Донбас продемонструвала, що до якогось реального пе-

релому у війні ще далеко. Російським
військам не вдалося здобути успіх
на декількох напрямках відразу і в
Москві вирішили діяти поступово
– але і тут просування виявилося
аж ніяк не таким блискавичним та
успішним. Проте від свого плану
окупації Донбасу Путін не відмовляється, а на півдні України російські війська створюють лінії оборони,
готуючись до можливих українських контратак.
Ці контратаки стають все більш
реальними на тлі збільшення постачання зброї із західних країн. І сама
насиченість цих поставок, і те, що
Україна отримує сучаснішу зброю,
робить можливим наступ української армії та повернення окупованих
територій. Саме тому російські генерали зараз і поспішатимуть окупувати якомога більшу частину території країни та знищити якнайбільше українців.
І, звичайно, у цій ситуації Москва
намагається робити все можливе,
щоб залякати Захід, змусити його
відмовитися від постачання зброї
Україні, та взагалі схилити Київ до
переговорів на зручних для Росії
умовах. Та зброя, яку обрав Путін
для шантажу цивілізованого світу,
змушує нас згадати найпохмуріші
сторінки історії українського народу. Ця зброя – голод.
Коли Сталін у 30-х роках минулого
століття намагався знищити саму
ідею української державності та національного відродження, він прийшов до думки про Голодомор. Наразі Путін уже не може змусити
українців голодувати. Але він може
утримувати українське зерно на
елеваторах та у портах, не дозволяти його вивозити – і тим самим
влаштувати голод у країнах Азії та
Африки. Це теж боротьба з українською державністю та національним відродженням, тільки інакше.
Путін хоче, щоб західні політики були
налякані наслідками цього нового
Голодомору. Щоб вони намагалися
не допустити голодної смерті міль-

йонів людей, нових повстань та
криз. І, звичайно, наслідків найголовнішої для Заходу кризи – міграційної.
Коли з голодуючих країн мільйони
кинуться по їжу до Європи.
Тим, хто цього боїться, Путін пропонує простий вихід – відмовитись
від тиску на Росію та скасувати
санкції. Саме про це російський
президент говорив із італійським
прем’єром Маріо Драгі, саме до такого підходу закликають російські
дипломати. Але згода із цим шантажем стане першим актом капітуляції перед Путіним і, зрештою,
має за задумом Кремля призвести
до відмови Заходу від підтримки
українського суверенітету.
Тому поступатись Путіну не можна, а чорноморські порти України
потрібно розблокувати за допомогою сили чи жорсткого тиску на
Росію.
Сподіваюсь, так воно й буде. Тим
більше, що на Заході все менше
політиків, які відверто підтримують
Путіна. У травні капітулював найвідоміший – колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який залишив посаду голови наглядової
ради російської державної кампанії
«Роснефть», одного з головних «гаманців» Володимира Путіна.
Шредер був не просто весільним
генералом Путіна. Він активно лобіював інтереси «Газпрому» усі ці
роки. А головне значення цих інтересів полягало у посиленні енергетичної залежності Німеччини від
Росії. І у створенні системи обхідних газопроводів, сенс яких був
дуже простий: створити можливості
для прокачування газу до Європи
в ситуації, коли українську ГТС
не можна використовувати через
військові дії. І коли українські політики та експерти попереджали своїх німецьких співрозмовників, що
коли останній із цих обхідних газопроводів буде побудований, почнеться велика війна в Європі, то
такі, як Шредер, піднімали нас на
сміх і пояснювали подібні прогнози
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дурістю та жадібністю українців –
хоча дурними й жадібними були
самі Шредери. А все сталося так
само, як і пророкували: добудували
газопровід і розпочали війну. Але
Шредера навіть це не протверезило. І хочеться, звичайно, зрозуміти
чому – через жадібність та небажання втрачати дохід або через таку
міцну зв’язку з Путіним, яку вже й
розірвати неможливо.
У будь-якому випадку, сам факт
рішення колишнього федерального
канцлера про відставку на тлі серйозної критики, позбавлення йо-го
частини державного утримання й
пропозиції євродепутатів внести
Шредера до списку санкцій Європарламенту – явище саме по собі
безпрецедентне і демонструє, як
стрімко змінюється світ після
російського нападу на Україну.
Шредер – не російський чиновник
і не олігарх, не Лавров і Абрамович.
Він – тіло від плоті тієї самої політичної еліти, частина якої – і дуже
авторитетна частина – не соромилася одночасно говорити про
цінності цивілізованого світу та
прислуговувати Путіну. Й його біографія має примусити стати більш
обережною ту частину західної політичної еліти, яка навіть зараз не
соромиться говорити про необхідність не допустити «повної поразки» Путіна й підштовхує Україну
до перемовин із кремлівським диктатором на тлі продовження воєнних дій. А такі пропозиції вже лунають, вже починають говорити про те,
що Захід «втомився» від війни.
Але ж насправді втомився не
Захід, втомилися українці, які вже
котрий місяць змушені захищати
свою державність й свободу від
жорстокого ворога. Але, на відміну
від західних політиків, які можуть
дозволити собі поради з затишних
кабінетів, в українців – особливо
після жахіть Бучі й Маріуполя –
вибору немає. Вони просто зобов’язані перемогти.
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[Союзники «м’які», і союзники
«тверді»]
початок на стор.1
мут” під постійним ворожим вогнем,
пересування нею небезпечне.»
Російські фашисти з захопленого
Ямполя на Півночі і з окупованої
Попасної на Півдні намагається
оточити наших захисників в районі
Сіверодонецька і Лисичанська.
Тобто, Росії вдалося на обмеженій
ділянці сконцентрувати величезні
ресурси, як людські, так і збройні,
і повільно, але поступово досягати
поставлених задач – а задачі ці
незмінні: окупація української території, руйнація інфраструктури, фізичне винищення у к раїнського
населення.
Якщо Росії на Луганщині вдається,
то чи вправі ми ставити питання: а
де ж обіцяна Заходом допомога?
Де обіцяна зброя, чи її достатня
кількість, і чи взагалі достатньо буде
лише постачання зброї?
Україна як держава вдячна всім
своїм союзникам, які допомагають
вистояти нашій країні проти російської фашистської агресії. Незалежно від того, яка це допомога:
гуманітарна, соціальна, дипломатична, воєнна.
В той же час, якщо провести побіжний аналіз, можемо констатувати,
що позиція союзників не є одновимірною, і змінюється з часом.
Наші союзники бувають «м’якшими» і «твердішими». До твердіших
союзників відносяться ті, котрі глибше розуміють небезпеку російської
агресії, як наприклад Естонія, Литва,
Латвія, Польща, Велика Британія.
Країни Балтії мають таке розуміння
бо зазнавали окупації з боку СРСР
у 1940 році, Польща пережила 4
розподіл. Є союзники, які очевидно
мають більші ілюзій щодо Росії,
або сильніший рівень політичної
або економічної залежності від
неї. Скажімо, і Естонія, і Угорщина
– обидві країни з фіно-угорської
мовної групи, тобто, мовно споріднені. Тим не менш, маленька за
чисельністю Естонія – країна, яка
в перерахунку на душу населення

надає Україні найбільшу військову
допомогу. А Угорщина (яка теж є
нашим союзником), не дозволяє
провозити військові вантажі для
України через свою територію, і час
від часу блокує економічні санкції
Євросоюзу, наприклад щодо нафтового ембарго.
Підтримка країн України не є статичною, і, змінюється з часом. Сит уацію напередодні 24 лютого
2022 року (дня повномасштабного
вторгнення фашистської Росії) можна трактувати як згоду країн Заходу
на ок упацію частини України з
Києвом вк лючно. Саме так можна інтерпретувати вивезення посольств Західних держав з української столиці до Львова або за
кордон. Думаю, будуть часи коли це
рішення буде визнано помилковим,
шкідливим, і таким, що заохочувало
агресію Путіна. Згода на окупацію
Заходом була відкинута лише внаслідок трьох чинників: боротьби
українського народу, боротьби українських збройних сил, і боротьби
української влади з російським
агресором.
Наступний етап дій «колективного Заходу» був постачання для
України стрілецької зброї та гуманітарної допомоги. На першому етапі «колективний Захід» не наважувався постачати Україні ва жке
озброєння. Для прикладу, Німеччина обмежувалася славнозвісним постачанням касок. Було помітним
відмінність підтримки України в
західних суспільствах, і в західних
урядах. Якщо суспільства західних
країн масово підтримували Україну,
то західні влади ставилися до такої
підтримки обережніше. Ситуація радикально змінилася після Бучі. Кілька невеличких містечок під Києвом
(Буча, Ірпінь, Гостомель), які 31 березня були звільнені від російських
фашистів, виявилися зразками садизму, масових вбивств, ґвалтувань
і мародерства з боку російської
фашистської армії. Те, що було
раніше очевидним і відомим для
українського суспільства, після
фото- і відео-фіксації з Бучі стало відомим і для «колективного Заходу».

Після Бучі, Захід почав постачати
Україні вже не стрілецьку зброю, а
зброю середньої важкості. Ще не
надсучасну і не надважку, ще не
літаки, але хоча б вже артилерію, а не
лише стінгери і джавеліни, як перед
тим.
Україна і далі тримає удар. День
за днем і тиждень за тиждень.
Та Росія готова до довгої війни.
Війни роками. Економічні санкції
не лякають Путіна і Кремль. Приклад Північної Кореї показує, що під
економічними санкціями авторитарна влада може жити десятиліттями,
якщо вона засобами пропаганди і
терору контролює населення. «Колективний Захід» не може узгодити
шостий пакет економічних санкцій,
і це зволікання нещодавно було публічно розкритиковано Президентом
України.
Та економічні санкції – це «гра в
довгу», наслідки, які Росія відчуватиме повільно, довгими роками,
якщо не десятиліттями. Українські ж
люди гинуть зараз. Від останнього
обстрілу Харкова серед загиблих
зокрема п’ятимісячне немовля разом зі своїм батьком. Економічними
ембарго не лише не повернути життя дитини, а й не зупинити російські
обстріли і наступні вбивства українських немовлят. Росію можна здолати лише у військовий спосіб, шляхом воєнної поразки. Та для цього
одних сил України буде замало,
навіть якщо «колективний Захід»,
зрештою, почне згодом постачати
не лише середню зброю, а й важку.
На якомусь етапі, за кілька місяців
я можу прогнозувати нелегку дискусію в середині західних еліт.
«М’якші» наші союзники (включно
з таємною російською агентурою,
яка наявна в багатьох західних елітах) стануть тиснути на українську
владу з метою підписати угоду з
Росією, з частковою здачею українських національних інтересів. Першими «дзвониками» в цьому напрямку стали так званий «Мирний план» Італії і колишнього важковаговика політики США екс-держсекретаря Генрі Кисінджера. Йде
мова про здачу територій і фактичну

здачу національних інтересів України. Це не викреслює Італію, США
чи навіть Угорщину з розряду
українських союзників. Але це підкреслює, що бачення «підтримки»
України в середовищі «м’якших» союзників далеко не збігається з
нашим, українським, баченням.
«Твердіші» ж союзники на якомусь етапі (ще не зараз, але згодом) поступово приходитимуть до
висновку, що одними українськими
збройними силами Росію, з її величезним воєнним потенціалом і
більшими людськими ресурсами,
не здолати. Навіть, якщо нарешті
обіцяна і недопоставлена «колективним Заходом» зброя, доходитиме до нашого війська. Відповідно,
необхідною передумовою перемоги
над Росією є безпосередній удар
сил «колективного Заходу» по
російській воєнній інфраструктурі,
розтяг ування фронт у на всю
довжину російського кордону. Я
ставлю питання про превентивний
удар країн НАТО по російській
воєнній інфраструктурі. Це непросте рішення, і дискусія щодо цього рішення буде непростою. І західні еліти, і західні суспільства
цілком резонно непокояться теоретичною ймовірністю ядерного зіткнення з Росією. Та Росія не збирається зупинятися на Україні. Неофашис тськ а і деологія «Р уского
міра» закликатиме йти далі: на Ригу,
і на Гельсинки, на Варшаву, і на Берлін, на Софію, і на Дарданели. Якщо
Росію не зупинити, і не розтрощити,
вона сунитиме далі і далі.
Зрештою, ми не знаємо, яке рішення прийме «колективний Захід».
Відомо лише одне: Росія не просто
напала на Україну. Так званий «Рускій мір» це небезпечна фашистська
концепція. Під загрозою є не лише
Україна, під загрозою є весь цивілізований світ. Протистояти фашизму, і «рускому міру» зокрема, можна
лише спільними зусиллями. Перемогти російський фашизм можна
лише спільними зусиллями.
Світ має перемогти. Світло має
перемогти темряву. Світ має перемогти Росію.

To place ads, advertisement, and other messages: info@hromada.us or (415) 480-4552
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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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[Не словом, а ділом.]
початок на стор.3
ють, багато відправляють аптечки
призовникам. Ми тут збираємо всі
валізи в одному місці, перед цим
просимо людей дати нам список
речей, що відправляється. Потім
ми їх детально перевіряємо, щоб
список відповідав вмісту, щоб
не було заборонених речей. Тоді
формуємо один єдиний список.
Також маркуємо валізи номерами і
складаємо один список, де є номер
валізи, та речі, що в середині.
М.: Ви кажете «ми». Окрім вас, хто
ще займається цією справою? Чи є
якийсь штаб?
І.: Як такого штабу в нас немає.
Штабом є моя квартира, в якій ми
збираємо валізи. Якщо я говорю
«ми», то в основному валізи збираю
я, список роблю я, хлопці мені допомагають відвезти їх в аеропорт,
тому що може бути їх багато і треба
їх везти декількома машинами.
М.: І багато у вас є цих помічників?
Можете їх назвати.
І.: Це в першу чергу Ярема Кузишин, Сергій Губенко, Андрій Губенко,
Сергій Лобов, Андрій Мосов, Роман
Флай, Ольга Романенко, Олексадр
Головатий, Юрій Соколов, Галина
Крилошанська.
М.: А скільки у вас за цей час було
«літунів»?
І.: Ось їх прізвища: Марта Каплун,
Дмитро Соріч, Олег Зензін, Жанна
Романенко, Ольга Пономаренко, Володимир Матвіїшин, Тетяна Хотянцева, Євгенія Арсірова, Віктор та
Лілія Мельничук, Наталя Банкова, та
ряд інших, всіх зараз просто важко
згадати.
М.: Розкажіть про ланцюжок доставок, адже на сьогоднішній час це
не просто робити.
І.: «Літуни», в основному летять
до Варшави, де є багато наших
українських волонтерів. Так, наприклад, на нас випадково вийшов
хлопець, який жив у Нью-Йорку, а
з початку війни полетів у Варшаву,
купив собі бус, і він з аеропорту
забирає наші валізи. До Варшави
з багатьох штатів Америки ідуть
гуманітарні доставки. Наприклад,
українська громада Чикаго відправляє майже кожного тижня по 100
сумок з усім необхідним захисним
спорядженням, медициною і тому
подібним. І тому потреба в таких волонтерах є, і такі люди в аеропорту
є. Цього хлопця звати – Роман Флай.
Він найбільше від усіх нам допомагає, забирає наші валізи у Варшаві.
Далі ми шукаємо як їх доставити в
Україну. Найчастіше ми наймаємо
водія, який має транспорт – бус, і
який приїжджає, забирає валізи в
Романа і відвозить в Україну.
М.: А як далі?
І.: У Львові ми доставляємо вантажі до Ольги Пономаренко, (ми
вже про неї згадували). Вона довгий час жила в Каліфорнії, а коли
почалася війна, поїхала у Львів, зняла собі квартиру і зробила там
своєрідний пункт збору доставок.
Зараз в неї знаходиться 60 валіз.
Потім ті, хто відправляв валізи з
Каліфорнії, дають знати в Україні
родичам чи знайомим, які забирають посилки від Ольги і далі передають куди потрібно – на фронт,
в медсан частини, тощо. Якщо у
відправників немає зустрічаючих у
Львові, то ми доставляємо їхні
посилки «Новою Поштою» по вказаній адресі. Такий ланцюжок доставок працює майже у всіх громад
з усіх штатів. Головне, що потрібно,
щоб ми українці об’єднувалися і
працювали разом, і передавали ще
більше вантажів. Дуже сильно йдуть
нам на зустріч авіалінії. Часто, коли
ми показуємо листа від «Громади»,
що це гуманітарна допомога, то
вони дають нам знижки, або іноді
навіть беруть безкоштовно.
М.: Які конкретно авіалінії?
І.: Ми працюємо з Luf tganza,
AirFrans, United, а найбільше допомагають працівники компанії Lot.
Бо прямі рейси летять з Чикаго, з
Нью-Йорку до Варшави. Ніколи не
було такого, щоб Lot відмовив. Часто
роблять знижки, коли, наприклад,
за додаткову вагу беруть 100 чи

200 доларів. Коли ми кажемо, що це
гуманітарна допомога, показуємо
листа, всі підготовлені документи,
то вони роблять знижку і беруть на
половину менше.
М.: З яких портів ви відправляєте?
І.: Саме наша група відправляє
вантажі з Сан-Франциско. Інші групи волонтерів відправляють з НьюЙорку, Флориди, Техасу, Чикаго, і
майже з кожного великого аеропорту США щось йде в напрямку
України. Просто треба, щоб більше
людей про це знали і організовувались. Тому що, коли буде летіти
людина і ви з нею відправите одну
або декілька сумок, то це буде
неефективно. Я впевнений, що в
кожному місті є українці, які хочуть
щось відправити і просто треба

знайти людей, які б взяли більше
сумок і тоді пройде більше вантажів.
М.: В Польщі тільки в Варшаві
приймають, чи є якісь інші міста?
І.: Я знаю декількох людей, які
літали і в Краків і у Вроц лав. В
основному, все йде через Варшаву,
бо там найбільший аеропорт.
М.: А проблем немає, коли вантажі проходять польсько-український кордон?
І.: Як таких немає. Хоча зараз
прикордонники і митники наводять
порядок на митниці і питають гарантійні листи на гуманітарні речі.
Якщо вони є, то проблем проходження немає.
М.: Для прикладу, якщо я хочу
відправити декотрі речі на фронт
моєму другові, то я збираю валізу,

складаю список речей, даю свої
дані і валізу відвожу до вас. Ви мою
валізу разом з іншими відправляєте через аеропорт у Варшаву. Там
її в аеропорту отримує Роман, і передає волонтеру, який перевозить
її через кордон. Потім моя валіза
потрапляє до Оксани у Львів. В неї
забирає мій родич і передає далі
моєму другові на фронт. Так?
І.: В основному так, якщо немає
кому отримати валізу у Львові, то ми
через “Нову Пошту” відправляємо
її адресату. Ще важливо відмітити,
що у нас немає фінансування на
цю діяльність. Ми за все платимо
власними грошима. Ось наприклад,
ми зібрали 30 валіз, відправили, і ми
всі наші витрати складаємо разом,
платимо за них. Потім фінальну
суму ділимо на кількість валіз і сповіщаємо тих, хто відправляв про
вартість їх посилки.
М.: Наприклад, я відправив 2
валізи. Ви потім робите бюджет
витрат і сповіщаєте мене, що моя
посилка коштує наприклад $100 чи
$200, і я їх вам віддаю.
І.: Правильно. Коли ми їдемо в
аеропорт, хтось із нас платить, ті
що відвозять. Я потім ці гроші їм
повертаю.
М.: Що в основному люди відправляють в Україну? Адже, як
мені відомо, зброю відправляти
заборонено.
І.: Так, ми відправляємо речі, які
дозволені. В більшості це аптечки,
шоломи. Часто відправляють кріплення на зброю і специфічні речі
– навушники д ля снайперів, які
заглушають шуми, рації, турнікети,
біноклі, дрони, які не заборонені,
тобто дрони цивільного призначення, бо фронт їх дуже потребує.
Зараз пройдусь по списку. Є багато
захисної форми, наколінників, налокотників, тактичні рюкзаки, тактичне взуття, і багато іншого. Ось
прізвища людей, які відправили
найбільше допомоги: Маргарита
Ск рипачов а, А нна Б етіна, Ілля
Камушкін, Марина Цапок, Максим
Павлишин, Олег Зензін, Олександр
Головатий, Ольга Келлі, Сергій
Лобов.
Часто “літуни”, які літають з нашим
вантажем, самі собі купляють квиток, бо вони летять у своїх справах,
а ми сідаємо їм на «хвіст». Було так,
що ми не могли знайти “літуна” і
ми скидались людині на квиток.
Тобто, ми знаходили людину, яка
згоджується летіти, купляємо їй
квиток і потім всі витрати ділимо
на відправників. Звичайно, що
ефективно знаходити людей, які
летять у власних справах, тоді менше витрат. Але обидві стратегії
підходять. Основні проблеми – це
зуміти звести тих людей, які бажають щось відправити і тих які
летять. Саме для цього існує група
у Facebook, для тих хто летить.
Тому ми цим займаємось. І чим
більше людей буде володіти цією
інформацією, тим більше буде зростати об’єм поставок.
М.: В основному, ви працюєте
як координатори тих, хто хоче відправляти і тих, хто може це зробити, хто летить. Ви сказали, що
є така група у Facebook. Як вона
називається?
І.: Вона так і називається: “Хто
летить”. Так що виходьте на Facebook і шукайте цю групу.
М.: Дяк ую, Іване. Ду же гарну
роботу ви робите. Подяка вам від
діаспори, від «Громади», і від всіх
українців.
І.: Я читав інтерв’ю однієї волонтерки, Марії Берлінської, яка сказала: “У нас небагато вибору – або
ми всі організовуємось і стаємо
ефективними, або нас, нажаль, знищать.” Тому, я думаю, що єдиний в
нас шанс на порятунок, це ставати
більш організованими і робити
ефективну роботу, тоді у нас є шанс
на перемогу.
М.: Ще раз дякую вам пане Іване,
і всім вашим помічникам, за вашу
благородну роботу. Маю надію, що
вона допоможе українцям перемогти в їх справедливій війні.
Слава Україні!
І.: Героям Слава!

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

Козак Мамарига
За мотивами українських народних казок
Двадцять п’ять років
служив козак Мамарига у
пана. І всього три мідні гроші
заробив.
Набридло козакові з
дитячих років наймитувати.
Не козацьке діло, нехай біда
змусила... Вирішив він піти
світ за очі, людей побачити,
щастя пошукати.
Довго йшов. Бачить: убога
хатина стоїть. Біля хати
старенька плаче.
– Чого плачеш, бабусю? –
питає козак.
– Як же мені не плакати.
Моя хата скоро розвалиться,
а полагодити її сил немає.
– Не журися, я полагоджу
твою хатку!
Зробив Мамарига все
як слід. Подякувала йому
старенька:
– Дякую тобі, козаче! Візьми
торбинку з чарівного волосся
сплетену. Накажи – вона
для тебе будь-яку роботу
зробить. Подякував козак і
далі пішов своєю дорогою.
Йшов, йшов, та дорогою
зустрів старого діда:
– Куди дідусю йдеш?
– Ходжу із села в село.
Граю на кобзі, про козаківмолодців пісні співаю. Люди
слухають. Хто куліша винесе,
хто шматок хліба подасть...
– Візьми дідусю, три гроші.
Більше сам не маю. Може,
вони тобі знадобляться.
– Дякую тобі, козаче! А ти за
це прийми від мене чобітки.
Вони не прості – в мить тебе
куди треба перенесуть. А
трапиться біда – врятують.
Далі йде Мамарига.
Назустріч народ біжить.
– Від кого тікаєте? – питає
Мамарига.
– Біда нас жене, –
відповідають люди, –
оселився ось на тій горі
шестиголовий змій. Людей
вбиває, добро їхнє забирає.
А кого не вб’є – в полон бере.
– Вас багато, а змій один,
невже не здолаєте його?
– Його відразу не
розпізнати... То вдасть із
себе воїна, то знов на змія
перетвориться. Сильнішого
за нього немає нікого в світі!
Чує Мамарига: вітер гуде,
земля дрижить, листя з
дерев осипається. Воїн на
золотогривому коні скаче.
Зіскочив з коня воїн,
ударився об землю,
перетворився на змія.
Кричить:
– Ти навіщо в мої володіння
прийшов? Згоден мені
підкоритися? Будемо битися
чи миритися?
– Буду з тобою насмерть
битися! – відповідає козак.
Налетів змій на козака. Але
Мамарига як розмахнется
своєю шаблею козацькою –

три голови змію і відрубав!
Змій розлютився, ще дужче
на козака накинувся.
Переміг-таки козак
шестиголового змія. Усі шість
голів на землю лягли.
Мамарига підійшов до коня,
каже:
– Тепер ти будеш моїм,
золотогривий. Я тебе в
чесному бою завоював.
Підемо, спробуємо людей з
гори вивільнити.
– Торбинко-волосянко!
Допоможи мені гору
розкрити, людей звільнити.
Змій їх туди навічно
запроторити хотів. Та я змія в
чесному бою здолав.
Вийшли з торбинки два
брати-богатирі: Вернигора,
який що завгодно переверне,
і Вернидуб, який може будьяке дерево із землі вирвати.
Вернигора став скелю
розбивати, гору розкривати,
Вернидуб йому допомагає.
Зробили богатирі свою
справу, знову стали
маленькими, знову в
торбинку-волосянку
повернулися.
Вийшли люди з гори,
уклонилися козакові:
– Дякуємо, тобі, козаче, що
визволив нас з неволі. Не
було ні в кого долі гіршої за
нашу. Увік тебе не забудемо.
Як звати тебе, воїне
відважний?
– Козак Мамарига!
Скочив козак на коня, а той

питає:
– Як нести тебе, поверх
трави, чи поверх дерев
високих?
– Неси мене в чужі землі
поверх дерев високих! –
відповідає Мамарига.
Полетіли вони поверх
дерев високих. От внизу
з’явилося місто з царським
палацом. Біля палацу натовп
стоїть.
– Спустимося, подивимося,
які тут люди живуть, – сказав
козак. – Спочатку лети на
околицю, там спускайся.
Треба дізнатися про що
народ гомонить.
Спустилися на краю
міста. Бачить козак – стоїть
невеличка хатинка, а в ній –
дівчина.
– Добридень, красуне! Та ти,
бачу, моя землячка... Скажи,
чим ваше місто славиться,
про що люди на площі
гомонять.
– Не помилився, з України
я, полонянка. Зайди, поїж,
про себе розкажи, як
сюди потрапив. Волею чи
неволею?
– Я – вільний козак
Мамарига. Двадцять п’ять
років у багатія наймитував,
заробив три мідні гроші.
Набридло мені. Йду світ
за очі, ось тебе, красуню,
вгледів...
– Ти питав про що народ
гомонить? Так от, слухай.
Росте перед царським

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

палацом віковий дуб. Під ним
зарито скриню зі скарбом.
Хто скарб той дістане, тому
велика нагорода від царя
буде.
Підвівся козак, каже:
– Якщо дозволиш, я коня
у тебе залишу. А сам піду
попитати щастя. Тільки от
чоботи нові взую: все ж до
палацу йду.
Пішов Мамарига до палацу.
Чує - глашатай кричить:
– Хто перший віковий дуб
за ніч зрубає і скарб з-під
нього дістане, тому велика
нагорода буде. Так цар
обіцяв.
Другий глашатай голосніше
за першого кричить:
– Але якщо хтось не дістане
скарб за одну ніч, кат швидко
йому голову зрубає. Так цар
наказав!
Похитали головою
люди, розійшлися по
домівках: бояться до дуба
підступитися.
А Мамарига дочекався ночі
і розкрив свою торбинку.
– Торбинко-волосянко!
Зрубай дуба, коріння вікові
викорчуй. Дістань з-під землі
скарб. А не то велить мені
цар голову відрубати.
Вернидуб дерево із землі
вирвав, Вернигора коріння
викорчував.
Дістали брати-богатирі
скриню зі скарбом і в
торбинку повернулися.
Вранці подивився цар
на скарб – від радості аж
почервонів. Руки потирає:
– Спасибі, козаче, – каже. –
В нагороду віддам за тебе
свою доньку-царівну.
А царівна була негарна, зла
та пихата.
– Не хочу виходити заміж за
простого козака, - кричить
царівна. – Хочу за царевича!
Подивився на неї Мамарига
й каже:
– Спасибі тобі, царю,
тільки мені наречена ця не
підходить. Зла, чванлива та
сварлива. Я собі виберу іншу,
яка мені до серця припаде.
Розсердився цар, ногами
затупав, закричав:
– Та як ти смієш від моєї
дочки-царівни відмовлятися!
Хапайте його і рубайте йому
голову.
Згадав тоді козак
Мамарига про дідовий
подарунок. Глянув на чоботи і
прошепотів:
– Ну ж бо, виручайте мене!
І чоботи вмить винесли
його з площі.
А тоді полетів козак
Мамарига до тієї дівчиниполонянки, сіли вони разом
на золотогривого коня, і
помчали до свого рідного
краю.
От і нашій казці кінець.
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ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1. Представник основного населення Передньої Азії та Північної Африки. 4. Легке покривало,
яким жінки-мусульманки запинаються з голови до ніг, залишаючи відкритими лише очі. 7.
Невеликий хижий звір з темно-жовтим густим хутром, що добре лазить по деревах і мостить
кубло в дуплі. 9. Штат у США. 10. Прісноводна промислова риба родини лососевих. 11.
Житло горців Кавказу. 14. Промислове, переважно велике, підприємство. 16. Невеликий
співучий птах, що живе в лісах. 19. Політична партія в Конго. 22. Внутрішній циклічний амід
амінокарбонової кислоти. 25. Український письменник, поет, публіцист, перекладач, вчений,
громадський і політичний діяч. 28. Нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств,
місій та апарату відомств закордонних справ. 29. Дерев’яна підлога в житлових приміщеннях
з натуральної сировини з різними малюнками геометричних чи рослинних форм. 30.
Монотонна, щоденна, однакова за змістом робота. 32. Гідроустаткування, призначене
для керування потоком робочого середовища. 38. Українська Народна Республіка. 39.
Особа чоловічої статі стосовно своїх батьків. 40. Безглуздий набір слів; нісенітниця. 46.
Стратовулкан, найсхідніший п’ятитисячник Кавказу. 48. Міцний алкогольний напій зеленого
кольору, що містить полинову, анісову та інші ароматичні олії. 50. Білок м’язової тканини. 51.
Голова парламенту або палати парламенту в ряді країн. 53. Позначення місця розташування
житла людини або будівлі (території) юридичної особи. 56. Гроші, що їх перераховують згідно
з договором наперед у рахунок наступних платежів. 59. Назва органу армійської розвідки та
контррозвідки Німеччини у 1919—1944 роках. 62. Те, що утворюється від неповного згоряння
палива, мастила і т. ін. 65. Розкритий рот, у якому видніються зуби. 68. Індіанський народ,
що існував на крайньому півдні Південної Америки. 69. Індіанське плем’я. 70. Умова, яка
забезпечує удачу, успіх у чому-небудь. 71. Частина одягу, що покриває руку. 72. Півострів на
півночі Західного Сибіру.
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ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
2. Столиця Латвії. 3. Назва деяких установ або їхніх
відділів, контор. 4. Одна з основних об’єктивних форм
існування матерії, яка виявляється в тривалості буття.
5. Навісна палуба морського або річкового корабля.
6. Художній фільм режисера Олександра Іванівського
(кіностудія «Радянське кіно», 1928 р.). 7. Спеціалістмисливець, що керує полюванням. 8. Окрема група
підвід з вантажем, що перевозиться кудись. 12. Асоціація
українських банків. 13. Отвір, звичайно з заслінкою, для
проникнення вниз, усередину чого-небудь. 14. Велике
приміщення для багатолюдних зборів. 15. Тривалість
життя людини, тварини, рослини. 17. Електрично заряджена частинка. 18. Ґрунтова поверхня під водою. 19.
Той, хто охоче займається чим-небудь, кохається в
чому-небудь. 20. Чорношкіра жінка. 21. Пропозиція про
укладення угоди з детальним зазначенням її умов. 23.
Група довгохвостих папуг. 24. Легковий або вантажний
автомобіль із лічильником для визначення віддалі та
оплати за проїзд за таксою. 26. Задишка, спричинювана
деякими захворюваннями серця чи бронхів. 27. Місце,
куди кладуть ставку в азартній грі. 29. Що-небудь, упаковане в паперову чи якусь іншу обгортку для транспортування, перенесення, перевезення або зберігання.
31. Той, хто користується абонементом. 32. ... з вогнем.
33. Здібності, хист до чого-небудь. 34. Вигадана істота
із «Володаря Перстнів» Толкіна. 35. У Росії, Білорусії
та Україні до запровад ження Метричної системи
мір — міра ваги, що дорівнювала 40 фунтам (близько
16,4 кг). 36. Вузький край, кромка чого-небудь. 37.
Чотирнадцята літера вірменської абетки. 41. Великий
гризун, товстий і незграбний, що живе в степу в норах.
42. Столиця Туреччини. 43. Алфавіт, азбука. 44. Тропічна трав’яниста рослина з великим кислувато-солодким
на смак делікатесним плодом, що має вигляд величезної (20‑40 см) соснової шишки. 45. Оптичний пристрій
для структурного перетворення пучка променів світла,
які застосовуються при відтворенні напівтонових оригіналів для отримання дрібноточкового зображення.
47. Аналого-цифровий перетворювач. 49. Орган нюху
у вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами
на обличчі людини, морді тварини. 51. Сполучені Штати. 52. Чоловіче ім’я. 54. Одиниця енергії в системі
СГС. 55. Трав’яниста багаторічна рослина з довгими
мечоподібними листками й різким запахом. 57. Тонкий
відросток з боку рота деяких риб (напр. сома) і рака. 58.
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». 60. Муніципалітет у Франції, у
регіоні Бургундія. 61. ... Рамазотті (італійський співак).
63. Разом з Європою утворює материк Євразію. 64.
Щипковий музичний інструмент, що має форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами. 65. Об’єднана
держава Сирійської Республіки та Республіки Єгипет,
що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 року. 66.
Кухар на кораблі. 67. Великий хижий звір родини котячих
із короткою жовтою шерстю і довгою пишною гривою у
самців.

9

22

8

10
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14
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ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
1. Араб. 4. Чадра. 7. Єнот. 9. Юта. 10. Сиг. 11. Сакля. 14.
Завод. 16. Дрізд. 19. Абако. 22. Лактам. 25. Франко. 28.
Аташе. 29. Паркет. 30. Рутина. 32. Гідроапарат. 38. Унр.
39. Син. 40. Абракадабра. 46. Казбек. 48. Абсент. 50.
Актин. 51. Спікер. 53. Адреса. 56. Аванс. 59. Абвер. 62.
Нагар. 65. Оскал. 68. Она. 69. Ері. 70. Шанс. 71. Рукав.
72. Ямал.

2

ртикаллю:
2. Рига. 3. Бюро. 4. Час. 5. Дек. 6. Ася. 7. Єгер. 8. Обоз.
12. Ауб. 13. Люк. 14. Зал. 15. Вік. 17. Іон. 18. Дно. 19.
Аматор. 20. Арапка. 21. Оферта. 23. Ара. 24. Таксі. 26.
Астма. 27. Кін. 29. Пакунок. 31. Абонент. 32. Гра. 33. Дар.
34. Орк. 35. Пуд. 36. Руб. 37. Тса. 41. Бабак. 42. Анкара.
43. Абетка. 44. Ананас. 45. Растр. 47. Ацп. 49. Ніс. 51.
Сша. 52. Іов. 54. Ерг. 55. Аїр. 57. Вус. 58. Ноа. 60. Бона.
61. Ерос. 63. Азія. 64. Арфа. 65. Оар. 66. Кок. 67. Лев.

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

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

[ГІГАНТИ ВОЛОНТЕРСТВА]
початок на стор.1
війні ж це один з найбільш надійних
способів зберегти кінцівку.
Шовний матеріал та тактичні аптечки потрібні завжди, як і реанімаційні речі, які здатні врятувати
людські життя. Препарати у виді рідин найкраще передавати в пластику, бо він легкий, медики можуть
легко носити все із собою, та тому,
що пластик не б’ється. Тут майже все
продається в склі».
Проте не завжди підтримка – це
фізичні речі чи гроші на армію: допомога не закінчується тільки на
цьому. Особливими зі слів пані Валентини для них є їх соціальні проекти. «В нас є декілька дитячих
будинків сімейного типу. Один дитячий будинок залишився, на жаль,
на Луганщині. Інший – це foster
family з 10 дітей. Ця родина з-під
Слов’янська, ми купили для них
будинок у 2015 чи 2016 році. Зараз
вони біженці, вони всі евакуйовані
на західну Україну. Там 6 усиновлених дітей і 4 прийомні дитини, є
діти з особливими потребами. Це
неймовірна сім’я, якій потрібна допомога, наразі ми шукаємо кошти,
щоб купити їм новий будинок десь
на західній Україні. Чимало наших
друзів з Європи пропонували їх вивезти, але вони відповіли, що хочуть
жити в Україні, працювати на рідній
землі, виховувати тут своїх дітей, і

така позиція викликає велику повагу. Для закупівлі будинку для цієї
родини потрібна нібито й не ду же
велика сума: якби 250 людей переказало по 100 доларів, то ця
сім’я вже мала б житло. Можливо,
варто звертати увагу й на підтримку
подібних проектів.
В нас було декілька спільних проектів із посольствами різних країн,
коли ми брали дітей прифронтової
зони – не далі 10 кілометрів від лінії
фронту – та забирали їх у чудові
табори в Карпатах, де з ними працювали психологи, реабілітологи та
соціальні педагоги. Ці діти бачили
нове ставлення до себе, вони були
в кращому оточені і бачили зовсім
іншу країну. 80% дітей Донбасу
ніколи не виїжджало за межі своєї
області, для них подібне щасливе
життя було відкриттям.
Ми розуміємо, як ніколи, що колись війна закінчиться, а працювати
потрібно з дітьми, бо вони є нашим
майбутнім. І від наших дій залежить
те, що вони робитимуть після нас».
Пані Ірина також поділилася своїми емоціями щодо їх дитячих проєктів: «Ми називаємо це “лагідною
українізацією”. Спочатку вони упереджено ставляться до нас, але потім бачать, наскільки краще наша
країна відноситься до них, на відміну від того місця, де вони жили.
Ми показували їм, що є й інша
країна. Що наша Україна велика, нам
є, що втрачати – і є за що боротися».

“РАШИЗМ” ЖУРНАЛІСТІВ ТА
МЕДІАОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАКЛИКАЮТЬ ДО
ВЖИВАННЯ ЦЬОГО
СЛОВА

ВОЛОНТЕРИ І ЗСУ ВИПУСТИЛИ
ГРАЛЬНІ КАРТИ З РОСІЙСЬКИМИ
ВОЄННИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ
Волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України випустили дві колоди карт з воєнними злочинцями
рф та рашистськими політиками і
пропагандистами.
Як зазначається, у 2002 році
Центральне командування армії
США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді
колоди карт, граючи в які військові
США запам’ятовували свої цілі.
У 2022 році InformNapalm продовжили цю традицію.

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.

У Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики
закликають журналістів та медіаорганізації до вживання слова
«рашизм» та похідних від нього у
своїх публікаціях та ефірах.
Оприлюднено відповідну заяву
щодо позиції Комітету.
На думку парламентарів, термін
«рашизм» відображає як ідеологію
нинішньої Росії, так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які

здійснює та демонструє російська
армія на українській землі».
Слово також пропонують внести
до офіційних термінологічних словників української мови.
Нагадаємо, рашизм є різновидом
нацизму, фашизму і синонімом
терміну «російський нацизм». Це ідеологічна основа путінізму. Історія
підтвердила, що рашизм передбачає, в першу чергу, знищення українства як національної спільноти.

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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Hromada - Laub
Ukraine Charity
Concerts Series

All proceeds to beneﬁt Ukraine's most vulnerable:

woman, children, refugees!

Go to hromada.us/concerts,
indicate in comments for June 19th
concert. Or you can pay by the door:

$45 or $65 per ticket.

June 19th Concert
Location: Congregation Beth Israel, 5716 Carmel Valley Rd,Carmel Valley, CA 93921
Time: 2-4pm
Regular tickets: $40 per person
Premium tickets: $60 per person (includes after-party with the performers)
Note additional new performers from May 22nd concert.

Ola Herasymenko Oliynyk, renown performer on bandura, a traditional Ukrainian
string instrument, she will perform several songs from her repertoire.
Opera singer Ivanna Taratula – mezzo soprano, former singer of Lviv Opera,
will perform several pieces most famed pieces from her repertoire.
Dancing troop “Zoloti Maky” (means “Golden Poppies” in Ukrainian) will perform
traditional Ukrainian dance hopak.
Acapella Duet Oksana and Sviatoslav Stus will perform several Ukrainian folk and
patriotic songs.
Anytchka – renown Ukrainian lemko singer (lemko is a dialect of Ukrainian language),
will sing several most popular songs.
Oleksandra Bobrychenko – Ukrainian folk dancer, choreographer and dance teacher.
She will share her dancing compositions based on classical Ukrainian dances.

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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ПОДІЇ / EVENTS 2022
ЧЕРВЕНЬ/JUNE
Нд/Su Пн/Mo

5

6

Вт/Tu

7

Ср/We

Чт/Th

Пт/Fr

Сб/Sa

1

2

3

4

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

5 ЧЕР/JUN
ТРІЙЦЯ

[за Григоріанським
календарем]

12 ЧЕР/JUN
ТРІЙЦЯ

[за Юліанським календарем]

12 ЧЕР/JUN
ENSEMBLE
CHERUBIM:
ECHOES FROM
UKRAINE: EARLY
CHORAL MUSIC
AND MODERN
POETRY FROM
THE 12TH TO 21ST
CENTURIES
Ensemble Cherubim
Де: 101 Cross-Sproul Path,
Berkeley, CA 94704
Коли: Неділя / Sunday
2:30 PM – 3:30 PM
At this moment, Ukraine is very
much in the hearts, minds, and
attention of the global community.
This concert will share a rich legacy
of Ukrainian music and poetry
spanning centuries, resounding and
asserting the existence of a vibrant,
distinct Ukrainian culture. Ensemble
Cherubim, acclaimed for its recording
of Bortniansky choral concertos on
the Naxos Label, led by Marika Kuzma,

a leading scholar and performer of
Slavic music, will sing Ukrainian music
found in archives across Eastern
Europe. The program will include
chant from the monasteries of Kyiv
and from Ukrainian villages, motets
from the 17th century, and choral
concertos by Bortniansky.$10 – $35
https://www.eventbrite.
com/e/berkeley-festivaltickets-344865962377

НОВА ПОСОЛ США БРІДЖИТ
БРІНК ПОЧАЛА РОБОТУ В КИЄВІ

19 ЧЕР/JUN
HROMADA-LAUB
UKRAINE INITIATIVE
CHARITY CONCERT
– ALL PROCEEDS TO
BENEFIT UKRAINE
Hromada-Laub Ukraine Initiative
Де: Congregation Beth Israel, 5716
Carmel Valley Rd,Carmel Valley, CA
93921
Коли: Неділя / Sunday
2 PM – 4 PM
Please come and enjoy a wonderful
collection of Ukrainian folk songs,
dances and special performances.
Ola Herasymenko Oliynyk, renown
performer on bandura, a traditional
Ukrainian string instrument, she
will perform several songs from her
repertoire.
Opera singer Ivanna Taratula –
mezzo soprano, former singer of
Lviv Opera, will perform several
pieces most famed pieces from her
repertoire.
Dancing troop “Zoloti Maky” (means
“Golden Poppies” in Ukrainian) will
perform traditional Ukrainian dance
hopak.
Acapella Duet Oksana and
Sviatoslav Stus will perform several
Ukrainian folk and patriotic songs.
Anytchka – renown Ukrainian lemko
singer (lemko is a dialect of Ukrainian
language), will sing several most
popular songs.
Oleksandra Bobrychenko –
Ukrainian folk dancer, choreographer
and dance teacher. She will share
her dancing compositions based on
classical
Regular tickets: $40 per person
Premium tickets: $60 per person
(includes after-party with the
performers)
When purchasing tickets please
indicate in comments “for June 19th
concert”.
https://www.paypal.com/
donate/?cmd=_s-xclick&hosted_
button_id=SAYBXMBXRBU7W

Увечері 30 травня американська
дипломатка вручила вірчі грамоти в
МЗС.
“Наш першочерговий пріоритет –
допомогти Україні захиститися. У
цей День пам’яті (30 травня – день,
присвячений пам’яті американських
військовослужбовців, що загинули
у всіх війнах і збройних конфліктах)
я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі
грамоти в Міністерстві закордонних
справ України та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну”, – ідеться в дописі
на сторінці амбасади.
О пів на дев’яту вечора 30 травня
Бріджит Брінк написала у твіттері
про свій приїзд, додавши фото з
Михайлівської площі.
Вона зазначила, що має за честь
приєднатися до команди американського посольства в Києві задля
підтримки України.
Посольство США перед повномасштабним вторгненням військ
рф виїхало спершу до Львова, а
далі – до Польщі. Повернулися американці та відновили роботу в Києві
18 травня.
Після відставки Марі Йованович у
2019 році диппредставництво США в
Україні не мало повноцінного посла.
На початку лютого 2022 року
Україна отримала запит США на
призначення Бріджит Брінк послом
в Україні.
Про те, що найближчим часом у
Київ повернеться посол США, стало відомо після зустрічі в офісі

ОГОЛОШЕННЯ | ANNOUNCEMENT

президента України з державним
секретарем США Ентоні Блінкеном
24 квітня.
WHO IS БРІДЖИТ БРІНК
Бріджит А. Брінк, кар’єрний співробітник вищої дипломатичної служби, досі обіймала посаду посла
США в Словацькій Республіці. До
цього вона працювала старшим
радником і заступником помічника
секретаря в Бюро з європейських
та євразійських справ Державного
департаменту США, відповідаючи
за питання, пов’язані зі Східною
Європою та Кавказом. Вона також
була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі (Грузія).
Протягом своєї 25-річної кар’єри
Бріджит Брінк зосереджувалася на
просуванні політики США в Європі
та Азії. Вона була директором з питань Егейського моря та Південного
Кавказу в Раді національної безпеки, працювала в Держдепартаменті
як заступник директора з питань
Південної Європи, спеціальний помічник заступника міністра з політичних питань та офіцер відділу
Кіпру. Кар’єру розпочала в Белграді
(Сербія).
Бріджит Брінк має ступінь магістра з міжнародних відносин та
політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також
ст упінь бакалавра з політичних
наук у Kenyon College. Розмовляє
російською, вивчила словацьк у,
сербську, грузинську та французьку
мови.

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

