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Вболіваємо і вітаємо збірну України з виходом
в 1/4 фіналу Євро! Слава Україні! Героям Слава!

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТИ “ГРОМАДА”

Віталій Портников | НОТАТКИ ЗА ЧЕРВЕНЬ

Андрій Дубчак | FRONTLINER

ТИЖНЕВА РЕАБІЛІТАЦІЯ
БОРОТЬБА З
ОЛІГАРХАМИ АБО Ж
ІМІТАЦІЯ БОРОТЬБИ

На початку червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту анонсований ним законопроект “Про запобігання загроз національній безпеці, пов’язаних з
надмірним впливом осіб, які мають
значну економічну або політичну
вагу у суспільному житті (олігархів)».
Це і є той самий «закон про олігархів», який повинен, на думк у президента, обмежити олігархічний
вплив. Але для початку важливо
розібратися в тому, кого саме президент вважає олігархами.
Законопроект визначає чотири
критерії, згідно з якими людину можна віднести до олігархів. Це
1) участь у політичному житті,

2) значний вплив на засоби масової інформації,
3) якщо особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
суб’єкта господарювання, який на
день вступу у силу цього закону є
суб’єктом природних монополій або
займає монопольне (домінуюче)
становище на загальнодержавному
товарному ринку і протягом одного
року поспіль підтримує або посилює
це становище і
4) підтверджена вартість активів
особи (і осіб, бенефіціаром яких
воно є) перевищує один мільйон
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1
січня відповідного року (у 2021 році
‒ 2,27 млрд грн).
При цьому олігархом може бути
визнаний той, хто відповідає трьом
з цих чотирьох критеріїв. І це вже
цікаво саме по собі. Тому що другий
і третій критерії говорять про людей, які є монополістами в економіці, а перший і четвертий дозволяють
віднести до олігархів, ну буквально
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Спека. Червень. 2021 рік. Восьмий
рік російсько-української війни.
Наче все ж те саме ‒ позиції, лінії
окопів, бої, обстріли. Поранені.
Вбиті...
Чи можна звикнути до постійного
страху загрози твоєму життю?
До постійної присутності поруч
смерті?
Досвід років війни каже, що біль-

шість з військових може.
Щоправда, хтось може впоратися
і відновитися від стресів самостійно,
а от комусь потрібна професійна
допомога ‒ психолог, капелан.
Ну і, звісно, всім після окопів передової потрібно банально виспатися і відпочити у нормальних побутових умовах ‒ м’яке ліжко, душ,
вікно з видом на ліс, а не на сіру
земляну стіну бліндажу.
У 93-й бригаді для бійців командування організува ло тижневу
реабілітацію.
За двадцять кілометрів від фронту
хлопці ловлять рибу, бесідують з
капеланами та психологами біля багаття, грають у спортивні ігри, купа-
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ТІ, ХТО КУВАВ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
УКРАЇНИ | ZOOM КРУГЛИЙ СТІЛ
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IT | РУШІЇ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ:
ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ
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МИРОСЛАВ ДУЗІНКЕВИЧ –
УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК
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ГРОМАДА ПРЕЗЕНТУЄ

до

річчя

відновлення незалежності

ТІ, ХТО КУВАВ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
21 серпня 2021, 10 AM - 12 PM PT

+
Володимир
Парасюк

Олесь
Доній

Мирослав
Маринович

Борис
Ґудзяк

Запрошуємо всіх на Zoom Круглий Стіл з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України з титанами Української громадськості,
тими, хто відіграв ключову роль в розбудові її державності і
демократії! Послухаємо їхні спогади і роздуми, а учасники прямого
включення зможуть задати питання і отримати відповіді.
Благодійний онлайн івент на користь дітей, хто втратив батька/матір, котрі захищали суверенітет України від російських загарбників.
Всі зібрані кошти підуть на стипендію(ї) в престижний Український
Католицький Університет (УКУ). Благодійний внесок $50.
Проплату просимо зробити через PayPal:
https://www.paypal.me/Hromada
Запрошення-лінк на Zoom подію буде переслано Вам на імел по
якому була зроблена проплата на PayPal.
Запитання: info@hromada.us

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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Туди, де співає душа!
Авіаквитки та відпочинок:
Київ, Варшава, Кишинів, та ін. міста

Відпочинок в Мексиці і на Карибах

[FRONTLINER: Тижнева
реабілітація]
початок на стор.1
ються у морі.
Через тиждень вони повертаються назад ‒ в окопи передової.
Але вже з проговореними проблемами та страхами.
Відіспані та відпочивші.
Відновлені і готові до нових бойових стресів.
###

Задля регулярного інформування
з фронту, як для української, так і
для англомовної аудиторій, починаємо новий і дуже потрібний проєкт.
Donbas Frontliner ‒ незалежне репортерське інтерактивне медіа про
військовий конфлікт та гібридну
війну РФ проти України. Репортери
проєкту будуть постійно фізично
присутні на лінії фронту.
Можете допомагати внеском, контактами, порадами, поширенням інформації про нас.
Деталі проєкту Donbas Frontliner

та долучитися можна тут:
https://biggggidea.com/project/
donbas-frontliner/
Англомовна версія проєкту:
https://www.andriy-dubchak.
com.ua/ukraine-donbas-frontlinerreporters-project/
###
Andriy Dubchak
photographer, journalist (based in
Ukraine)

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

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

COVID-19 в
Україні

СТАТИСТИКА ПІДТВЕРДЖЕНИХ
ВИПАДКІВ COVID-19 В УКРАЇНІ
Станом на 29 червня кількість
людей, які захворіли коронавірусом
Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2,234,463 (+182 за попередню
добу).
Летальні випадки – 52,300 (+5 за
попередню добу)
Одужало – 2,164,374 (+582 за попередню добу)
Загалом у світі: майже 182,2 млн
людей захворіли від початку пандемії (+317 тис. за попередню добу),
понад 3,9 млн померли (+6,286),
майже 166,8 млн вилікувалися (+359
тис.).
СТАТИСТИКА ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ
COVID-19 В УКРАЇНІ
Станом на 29 червня в Україні від
коронавірусу зробили 2,502,066
щеплень (+7,591 за попередню добу).
З них другу дозу отримали 589,597
людей (+9,474 за попередню добу).

Росія вийшла з
Договору про
відкрите небо

Президент РФ Владімір Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо, документ
вже оприлюднили на офіційному
порталі правової інформації.
Перед цим 19 травня рішення про
вихід з договору схвалила Держдума, а 2 червня – Рада Федерації.
У травні минулого року президент
США Дональд Трамп заявив, що
прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до
його виконання, якщо і Росія буде
повністю його виконувати.
27 травня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Росію, що США не повертатимуться у Договір про відкрите небо.
Договір 1992 року дозволяє 34
державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над
територіями один одного. США вважають, що Росія протягом років
грубо порушувала угоду. Відтак між
Росією та США у сфері контролю
озброєнь залишається чинним лише договір New START – Договір про
стратегічне наступальне озброєння,
який продовжили ще на 5 років.

G7 вимагає в
Росії вивести
війська з Донбасу
Лідери держав “Великої сімки”
звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
У документі РФ закликали знизити напруженість і діяти відповідно до
її міжнародних зобов’язань, вивести
російські війська і техніку, розміщені
на східному кордоні України і на
Кримському півострові.
“Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту
на сході України, а не посередником.
Ми підтверджуємо нашу підтримку
“нормандського процесу” для забезпечення виконання Мінських угод, і
закликаємо Росію до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемир’я”, – сказано в

заяві. Крім того, лідери “Великої сімки” закликали Україну до подальшого проведення реформ.

Зеленський
підписав указ про
санкції проти 312
фізичних і 103
юридичних осіб
Президент України Володимир
Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18
червня, яким продовжуються персональні й економічні санкції проти
312 фізичних і 103 юридичних осіб.
У переліку осіб, проти яких запроваджені обмежувальні заходи,
значаться, зокрема, генеральний
директор російського «Першого каналу» Костянтин Ернст, головний
редактор телеканалу RT Маргарита
Симоньян, а також інші російські
журналісти й політичні діячі.
До списку юросіб, проти яких запроваджені санкції РНБО, входять
російські ЗМІ, авіакомпанії, військово-промислові держпідприємства
Росії, компанії, розташовані на території окупованого Криму.
Іншими указами, оприлюдненими
24 червня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і
оборони проти банків у Росії і на окупованих нею територіях (загалом 55
юросіб), проти бізнесменів Павла
Фукса і Дмитра Фірташа, а також
проти російських високопосадовців
і олігархів.

Нідерланди
заявили про
провокації
винищувачів РФ у
Чорному морі
Російські винищувачі створили
небезпечну ситуацію біля фрегата
ВМС Нідерландів Evertsen у Чорному
морі. Про це 29 червня повідомляє
Міноборони Нідерландів.
За його інформацією, інцидент
стався минулого тижня, коли фрегат перебував поблизу Криму. Нідерландська сторона стверджує, що
російські винищувачі кілька годин
здійснювали прольоти на небезпечно близькій відстані до Evertsen,
симулюючи атаки на корабель.
Міноборони Нідерландів наводить
слова капітана фрегата, який назвав
такі дії російських військових безвідповідальними та небезпечними.
B Одесі почалися міжнародні
військові навчання Sea Breeze-2021
за участі низки країн-членів НАТО.
Нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У
них візьмуть участь більше 30 країн,
загалом буде задіяно близько 30
кораблів, катерів і суден, до 30 літаків
і вертольотів, до 3000 особового
складу та 50 одиниць озброєння і
військової техніки.
Окрім того, до навчань долучиться Шостий флот ВМС США, який
дислокується в Середземному морі.
Маневри відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і
Одеській областях. Sea Breese проводяться на території України з
1997 року. Організаторами навчань
виступають Україна і США.

СГД настільки застаріла, що навіть
не може вважатися точною зброєю в
сучасних умовах. Марксмени (піхотні снайпера підтримки) одержують
за це нові снайперські гвинтівки
різних видів. У ЗСУ за останні кілька
років надійшло мінімум 1500 нових
зразків.
При цьому з усього розмаїття
снайперських гвинтівок, які поставляються, лише кілька офіційно перебувають на озброєнні армії – це
гвинтівки Zbroyar і “Алігатор”. Решта
– допущені до експлуатації.
Серед гвинтівок, що поставляються в ЗСУ, є Zbroyar UR-10 і UBR-008,
американські Savage-110 і великокаліберні 12,7 мм Barrett M82. Частина з них передали меценати: понад 400 фонд Roshen, понад 100 –
анонімний волонтер, плюс допомога
союзників.

В Україні
з’являться дві
нові монети

У рейтинг кращих
університетів
світу вперше
потрапили вісім
українських ВНЗ

До рейтингу найкращих університетів світу 2022 року увійшли вісім
у к раїнськ и х вищ и х навча льни х
закладів.
Шість ВНЗ зберегли свої позиції.
Це Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, Національний технічний університет
України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Сумський державний університет, Національний університет Львівська політехніка та Національний університет
Києво-Могилянська академія.
Вперше до рейтингу потрапив
Львівський національний університет ім. Івана Франка (1001−1200 місце), а Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна погіршив свої попередні позиції та вийшов з перших 500, посівши місце в
діапазоні 510−520.
Найкращим університетом уже 10
років поспіль вважається Массачусетський технологічний інститут у
США. На другому місці цьогоріч опинився Оксфордський університет у
Великій Британії, а третю сходинку
розділяють американський університет Стенфорду та британський
Кембридж. Гарвардський університет вийшов з трійки лідерів та займає
п’яту позицію у світовому рейтингу.

СБУ купила
засоби стеження
за абонентами
мобільного
зв’язку в
реальному часі

ЗСУ практично
повністю замінили радянські СГД

Нове озброєння українська армія
отримує як від союзників, так і від
меценатів та волонтерів.
Збройні сили України практично
повністю замінили застарілі радянські СГД (снайперська гвинтівка
Драгунова) на новіше озброєння.

компанії «Ultra Information Solutions Ltd» (Ізраїль) за 104,43 млн грн.
Судячи з назви, вона призначена
для розвідки з відкритих джерел;
– систему GeoMatrix solution розробки компанії Rayzone Group Ltd
(Ізраїль) за 25,04 млн грн. За
даними сайту розробника, система
дозволяє таємно знаходити абонентів GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE)
практично по всьому світу в режимі
реального часу.

Служба безпеки України 10 червня
уклала дві угоди з ТОВ «Інсайд
Солюшнс» про закупівлю обладнання та програмного забезпечення
на загальну суму 129,47 млн грн.
Куплені засоби дозволять стежити
за абонентами мобільного зв’язку,
а одна з програм зможе таємно
знаходити потрібного абонента
практично в будь-якій точці світу.
До 10 вересня 2021 року поставлять два спеціальні апаратно-програмні продукти:
– систему Enigma OSINT розробки

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

Двогривневу монету присвятили
полковнику армії УНР Євгену Коновальцю. Вона має діаметр 31 мм,
вийде тиражем 35 тис. одиниць. Викарбувана з нейзильберу.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований
портрет Євгена Коновальця, ліворуч
від якого напис ОУН і стилізований
тризуб із мечем. Праворуч від напису: Євген Коновалець, а внизу –
роки життя: 1891 – 1938.
На аверсі монети розміщено номінал 2 грн і слова Коновальця:
“Будемо мати силу, тоді вийдемо
побідно з найгіршого лихоліття і
здобудемо все, що нам треба”.
Також 9 червня з’явиться пам’ятна
срібна монета “Спадок”. Номінал –10
грн, тираж - 4 тис. одиниць.
“На аверсі монети розміщений позолочений малий державний Герб
України. Унизу півколом написи:
Україна й 10 гривень. У центрі зображено прикрашену знаками-символами спіраль – багатозначний
символ еволюції Всесвіту, розвитку,
безперервності, ритму дихання й
самого життя”, – повідомляють у
Нацбанку.
На реверсі монети в оточенні рослинності зображений козак Мамай.
Він тримає українське небо, українську культуру, увесь багатовіковий
спадок народу. Угорі напис: спадок.

Кількість
безробітних в
Україні

За даними Державної служби зайнятості кількість зареєстрованих
безробітних, станом на 24 червня
2021 року, складала 354 тисячі осіб,
що на 105 тис. осіб менше ніж на
початку року. Так, на 1 січня на обліку
перебувало 459 тис. зареєстрованих безробітних.
12 березня 2020 рок у, коли в
Україні були введені перші обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, на обліку служби зайнятості
перебувало 361 тис. осіб, що на 7
тис. більше ніж рівень сьогодні.
Держстат повідомляє що 15,4 млн
осіб віком від 15 до 70 років мають
роботу. Рівень зайнятості населення
у віці 15-70 років становить 55,0%.
Рівень безробіття серед робочої
сили віком 15-70 років – 10,5%.
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РУШІЇ ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ:
ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ
Марія Дорош

Тема екології з кожним роком піднімається все гучніше. Сьогодні вже
кожен на власні очі може бачити
наслідки недбалого ставлення людства до природи, тому екологічні ініціативи, акції, винаходи є трендом у
всьому цивілізованому світі.
Цього місяця розглянемо цікаві
українські екологічні стартапи, які
вже високо оцінені світовою
спільнотою.
Увесь світ поступово відмовляється від поліетиленових пакетів,
зокрема, і в Україні з 2022 року
вони також будуть заборонені, тож
вважаємо за необхідне розповісти
про стартап FoodBIOPack. Проєкт
був створений у травні 2018 року.
Основна ідея стартапу ‒ створення
біорозкладних їстівних пакетів.
Винахідник Дмитро Бідюк ‒ інженер-технолог та доцент кафедри
технологій і харчування Сумського
національного аграрного університету розповідає, що давно виношував думку щодо біорозкладних пакетів і коли в процесі експериментів
знайшов унікальний за складом матеріал, приступив до роботи.
Під час роботи Дмитро ненароком
вилив на стіл розчин білка та крохмалю, що утворило вологу плівку,
яка висохла й чимось була схожа на
поліетилен. Утім такий матеріал має
свої особливості, якщо поліетиленові пакети розкладаються в ґрунті
від 15 до 1,000 років, то біопакет
FoodBIOPack зникне в проміжку від
10 до 30 днів.
Матеріал нетоксичний та міцний,
уже зараз пакети Дмитра можуть
витримати вагу до 10 кілограм, до
того ж FoodBIOPack стійкі як до високих, так і до низьких температур.
Їх можна тримати в холодильнику,
використовувати для випікання або
розігріву в мікрохвильовці. До того
ж, вони можуть бути повторно пе-

рероблені, як в іншу тару, так і в
органічне добриво чи корм д ля
тварин.
За короткий проміжок часу стартап здобув перемогу в чималій кількості змагань: Всеукраїнський фестиваль інновацій, міжнародний конкурс University Startup World Cup в
Копенгагені та Elephant Hackathon.
Також стартап виграв грант компанії
Carlsberg на суму 500 тис. гривень.
Стартап помітили й топові західні
ЗМІ, такі як BBC та Deutsche Welle.
BBC навіть провели експеримент,
вони закопали під землею 2 пакети: звичайний поліетиленовий та
FoodBIOPack. Через місяць їх викопали, і якщо з поліетиленовий зберігся в тому ж стані, що й місяць тому,
то другий майже зник, за винятком
невеликих шматочків.
Effa ‒ український стартап, компанія, яка планує випускати екологічні продукти повсякденного використання, перший із яких уже розроблений ‒ це одноразова зубна
щітка, яка повністю розкладається.
Цей стартап піднімає тему консьюмиризму, а саме те, що звичайні
речі повсякденного використання
не зникають безслідно та шкодять
природі, наприклад, звичайна зубна щітка розк ладається майже
500 років. Дар’я Кичук, Ілля Кичук
та Константин Щербина в межах
стартапу Effa вдалися до вирішення
цієї проблеми і вже розробили
перший продукт ‒ зубну щітку, яка
безслідно зникає у воді або землі
через декілька місяців.
Зубна щітка від Effa дійсно екологічна та легко переробляється:
ручка щітки виготовлена з паперу,
який, зі свого боку, виготовлений
зі швидко поновлюваного цукрового очерету, а сама щіточка з кукурудзяного крохмалю та нейлону.
На відміну від звичайних щіток, у
яких щетина впаюється в пластик,
частини щітки Effa легко відокрем-

люються одна від одної, що дозволяє викидати їх у різні сміттєві
контейнери для сортування.
Щітка Effa не тільки екологічна,
а й економічно вигідна. На старті
виробництва вона коштувала 30–
40 центів, проте співзасновники
стартапу прагнуть оптимізувати виробництво так, щоб знизити її вартість до декількох центів. З огляду
на зручність, екологічність та низьку
вартість такої щітки, команда стартапу вбачає своїми клієнтами мережі
готелів, авіакомпанії, а можливо,
навіть і ресторани.
Компанія стрімко розвивається,
у 2018 році брала участь в акселераційній програмі Starta, у США, де
і здобула стартовий капітал, а цього
року українському стартапу вдалося залучити $500 тис. інвестицій
бізнес-ангела на розвиток проєкту.
Налагоджуючи виробництво команда говорить про те, що вже на
сьогодні має підписані контракти
на продаж продукту загальною вартістю ‒ $2 млн.
Один зі співзасновників ‒ Ілля Кичук, вважає, що причинами успіху їх
стартапу є, по-перше, презентація
продукту, його правильна подача і,
по-друге, чіткість та простота ідеї.
SEMCS від Mosqitter ‒ унікальна
екологічна система, яка дає змогу
боротися з комарами ефективно та
без шкоди для природи.
Шкода від комарів, як не дивно,
не настільки популярна тема в екологічному дискурсі, як сортування
та перероблення сміття, забруднення повітря тощо. Проте ці комахи є
дійсно небезпечними, бо вони переносять інфекційні захворювання
‒ малярію, вірус Зіка, денге, східний
енцефаломієліт, вірус Чикунгунья та
інші хвороби. Зокрема, від малярії
й досі щорічно страж дає немала
кількість людей: за даними ВООЗ
лише у 2019 році зареєстровано
229 млн випадків захворювання,

409 тис. з яких призвели до смерті.
Система компанії Mosqitter приманює комарів за допомогою світла, запаху, вуглекислого газу та
тепла, через що комаха ідентифікує
пристрій, як живу істоту та підлітає
до неї, аби поживитися. Водночас,
на відміну від інших розповсюджених способів боротьби з комарами,
ця система не використовує токсичних та шкідливих для екології
речовин, і про це говорить її назва:
SEMCS розшифровується як Smart
Eco-friendly Mosquito Control System (розумна, доброзичлива до
довкілля система контролю за
комарами).
Пристрій розміщують на свіжому
повітрі, де він створює «простір,
вільний від комарів», приманюючи
самок цих небезпечних комах всередину себе, де їх і знищує. Співзасновниця та СЕО SEMCS by
Mosquito ‒ А нас т асія Романов,
стверджує, що ефективність пристрою ‒ 93 % і результат від нього
відчувається майже відразу. Для
того, щоб повністю позбутися комарів у певній місцевості (наприклад,
у дворі приватного будинку або на
літньому майданчику ресторану)
прилад має пропрацювати орієнтовно протягом 3-х тижнів.
SEMCS не могла не оцінити
спільнота інвесторів, й у 2020 році
Mosqitter переміг в українському
конкурсі стартапів Sikorsky Challenge 2020, а цього року ‒ в інвестиційному конкурсі SelectUSA Summit Industry в США, де отримав
найвищі оцінки з-поміж 200 інших
компаній-учасників. Здобувши цю
перемогу Mosqitter планує розвиватися, підкорюючи нові ринки, переважно ті країни, що потерпають від
розповсюдження комарами хвороб ‒
США, Ямайка, Італія, Пакистан, Індія,
Сінгапур.

25 РІЧЧЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Щорічно 28 червня в Україні відзначається важливе державне свято ‒ День Конституції України. Саме
цього дня 25 років назад було введено в дію основний Закон України
‒ Конституцію.
Великий вплив на Конституцію
України 1996 року справила Конституція Пилипа Орлика, попри те,
що між ними відстань майже 300
років.
Конституція України була прийнята 0 9:18 ранку 28 червня 1996 року. За неї віддали голоси 315 народних депутатів (при 300 необхідних), і вони голосували окремо
за кожну статтю. Для цього Верховна рада була змушена безперервно
пропрацювати 24 години.
Україна залишалася останньою із
республік колишнього СРСР, яка не
мала власної Конституції. Тому день
її прийняття одразу став святом:
День Конституції — єдине державне
свято, закріплене в самій Конституції (про що свідчить її 161 стаття).
Вже у преамбулі Основного закону закріплено чимало надважливих
для України державотворчих засад,
зокрема:
• право українського народу на
самовизначення,
• забезпечення прав і свобод
людини та гідних умов її життя в
Україні,
• підтвердження європейської
ідентичності українського народу,
• незворотність європейського та
євроатлантичного курсу України,
• прагнення до розвитку і зміц-

Парламентарі зібралися на ганку будинку Верховної ради для урочистого
виконання державного гімну України

нення демократичної, соціальної,
правової держави.
У Конституції України закріплено
також жорстку процедуру внесення
до неї змін та доповнень. Для цього
необхідно від ⅔ до ¾ голосів від
конституційного складу Ради. Не
можна вносити зміни, які скасовують чи обмежують права й свободи людини і громадянина або
спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній
цілісності держави.
Цього року до 25-річчя по всіх
містах і селах проходили святкування з підняття прапора, виконанням гімну, святковими концертами,
велопробігами, виступами оркестрів, театральними виставвми, покладанням квітів до пам’ятників Т. Г.
Шевченку, Героям Небесної Сотні і
меморіальних стендів загиблих та
померлих воїнів АТО/ООС.

Святкування на Херсонщині

To place ads, advertisement, and other messages: info@hromada.us or (415) 480-4552
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УКРАЇНСЬКИХ АРХЕОЛОГІВ ПЕРЕСЛІДУВАЛИ В СРСР. ВОНИ СПРОСТУВАЛИ ІДЕЮ
ПРО ЄДИНИЙ «РАДЯНСЬКИЙ НАРОД»
Передрук з radiosvoboda.org від “7
червня 2021 р., Юлія Рацибарська

У Дніпрі, в національному історичному музеї імені Яворницького,
презентують виставку «Наказано
не знати: українські археологи в
лещатах тоталітаризму». Вона присвячена українським дослідникам
минувшини, які, попри утиски й
репресії, робили важливі наукові
відкриття й не боялися розповідати світові про факти, які не
вписувалися в офіційну ідеологію.
Комусь ця жага до правди вартувала посади та роботи, комусь –
і життя.
Експозицію створили фахівці
Українського інституту національної пам’яті (УІНП) за участі колег із
десятка наукових установ країни.
Використовували матеріали 20
українських та закордонних архівів, зокрема Польщі та США.
Відомий український археолог
Борис Мозолевський, першовідкривач знаменитої золотої скіфської
пекторалі, у 1960-і роки перебував
«під ковпаком» у КДБ через свої
«націоналістичні погляди». Він був
одним із учасників руху «шістдесятників», товаришував із дисидентами, зокрема з Василем Стусом, і
міг повторити долю відомого поета.
ПЕКТОРАЛЬ, ЩО ЗДИВУВАЛА СВІТ
І ВРЯТУВАЛА ПЕРШОВІДКРИВАЧА
Однак у справу втрутився щасливий випадок – на Дніпропетровщині,
у кургані Товста Могила, учений
зробив відкриття планетарного
масштабу.
Звістка про знайдену Мозолевським пектораль облетіла світ і це, як
вважають, стало своєрідною «охоронною грамотою» для археолога:
він уник арешту й зміг продовжити
наукову роботу, розповідає керівник Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Ігор
Кочергін.
«Через своє вільнодумство він
мав бу ти репресований у часи
Брежнєва, але знахідка пекторалі
врятувала його. Як тільки цей шедевр потрапив на сторінки закордонних часописів, резонанс був би
неймовірний, якби археолога заарештували або якимось чином пе-

ристь Німеччини». Старший Микола
відбув понад 10 років таборів, молодший Федір – був розстріляний.
Їхні археологічні колекції зникли.
Відома археологиня Лариса Крушельницька, представниця роду
Крушельницьких, яка досліджувала
давні пам’ятки Прикарпаття та Волині, була переслідувана радянською владою, певний час не могла
працювати за фахом, більшість її
родичів були репресовані.
Дослідник стародавнього Сходу,
Греції та Риму Петро Смолічев, виходець із Чернігівщини, який працював у Дніпропетровському історичному музеї разом з істориком Дмитром Яворницьким, був висланий
до Середньої Азії, а двоє його братів – засуджені до розстрілу.
Борис Мозолевський

Федір Вовк

Дмитро Яворницький
реслідували. Тоді його не зачепили»,
– розповів історик.
Це – одна із двох десятків життєвих історій відомих українських
археологів, представлених на виставці. Усі вони були змушені працювати в умовах тиску тоталітарних систем – Російської імперії,
Радянського Союзу, нацистської Німеччини. Більшість із них зазнали
утисків з боку радянської влади –

через свою принципову позицію
науковців, неба жання йти проти
істини. Комусь жага до об’єктивних
досліджень історії вартувала посади та роботи, а комусь – і життя.
Іноді це стосувалося цілих родин.
Так, історики брати Ернсти –
археолог Микола Ернст та історикмистецтвознавець Федір Ернст –
були репресовані в 1930-і роки за
звинуваченням у «шпигунстві на ко-

ЯВОРНИЦЬКИЙ – БЕЗ РОБОТИ Й
БЕЗ ПЕНСІЇ, БРАЙЧЕВСЬКИЙ – ПІД
ЗАБОРОНОЮ
Самому ж Дмитрові Яворницькому його любов до козацтва й
загалом української минувшини
коштувала посади директора музею. Він також був археологом –
досліджував кургани, керував Дніпрогесівською археологічною експед и ц і є ю, з і б р а в т и с яч і ц і н н и х
експонатів.
«Його переслідували й за царського режиму. А 1933 року Яворницький був звинувачений в «буржуазному націоналізмі». Його звільнили з роботи, позбавили пенсії,
фабрикували проти нього справу.
Не арештували тільки тому, що він
був академіком, відомою людиною.
Помер він фактично в злиднях», –
сказав керівник Південно-Східного
міжрегіонального відділу УІНП Ігор
Кочергін.
Не пробачила радянська влада
відстоювання власної думки й
українському історику та археологу
Михайлу Брайчевському. У 1960-і
роки він написав трак тат «Приєднання чи возз’єднання?», де
викрив фальш «Тез до 300-річчя
возз’єднання України з Росією».
Твір поширювався «самвидавом».
Влада вимагала від Брайчевського
публічного визнання своєї «помил-
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orbendo17@msn.com
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НЕВИЧЕРПНА ТАЛАНТАМИ
УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ

МИРОСЛАВ ДУЗІНКЕВИЧ – УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК
Пірнув в кольори, наче в море,
в палітру квітів осіннього поля,
в полин почуттів,
у солодощі життя,
з гуцульських плаїв,
з київських пагорбів
в нью-йорський бедлам.
Це ‒ Мирослав.
Мирослав Михайлович Дузінкевич ‒ український художник ‒ талановитий, амбітний, сповнений жаги
творчості, зараз здобуває вершини
художнього арту в Америці. Про
нього багато говорять, дивуються
стрімкості професійної кар’єри. Наш
кореспондент Мирослав Ґрех взяв
в нього інтерв’ю.
М.Ґ.: Так, як ми обидва Мирослави, то будемо без панібратства, на
ти, добре?
М.Д.: Добре.
М.Ґ.: Мирославе, розкажи, будь
ласка, про себе: звідки ти родом, де
навчався, про діяльність в Україні, як
потрапив в США.
М.Д.: Я народився в 1976 році в
західно-українському селі Грушка
Тлумацького району що на ІваноФранківщині. Малювати почав з самого дитинства, пас корову і малював. Мою хіть до живопису всіляко підтримували мої батьки. Батько, нажаль, вже не живе, а маму я
стараюсь провідувати щороку. Першим моїм вчителем малювання був
місцевий художник О. М. Волков,
який і розгледів в мені певні задатки.
Після 9-го класу сільської школи, в
1991 році поступив на навчання в
Державну художню середню школу
ім. Т. Г. Шевченка, (доречi, конкурс
для вступу був 1:10), яку закінчив з
відзнакою в 1994 році. В 1995 році
вступив на факультет живопису
Всеросійської академії живопису,
скульптури та архітектури ім. Глазунова. Однак, провчився там не
довго, ностальгія за Батьківщиною
замучила, тому вже в 1996 році перевівся в Україну до Національної
академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) на факультет живопису. Тут пройшли мої
найщасливіші, незабутні студентські роки. Назавж ди буду вдячний
моїм наставникам ‒ керівникам
майстерні: професорам М.Є. Гуйді
та В.В. Шаталіну Професор Шаталін, навіть будучи важко хворим,
приходив до мене в майстерню і
давав мені цінні поради до написання дипломного полотна «Се Чоловік». В результаті ця робота була
визнана державною екзаменаційною комісією Міністерства культури України кращою дипломною роботою в галузі академічного живопису. В 2002 році я закінчив МАОМА
і вступив до аспірантури цієї Академії. По закінченні аспірантури в
2006 році став викладачем кафедри дизайну Київського національного університету культури і мистецтв.
Але викладацька робота мене не
дуже тішила, більше тягло до живопису, до творчої діяльності. Тому
з викладанням покінчив і став вільним художником. Створив непогану
художню судію на вул. Лук’янівській
в Києві. В лютому 2008 року обраний членом Національної спілки
Художників України. За весь цей
час брав участь у всеукраїнських і
міжнародних виставках, неодноразово був переможцем різних конкурсів. Мої картини знаходяться у
приватних колекціях України, США,
Франції, Канади, Узбекистану та
Росії.
М.Ґ.: Ти так стисло розповів про
своє життя в Україні, а зараз розкажи нам, як ти опинився в Нью-Йорку.
М.Д.: Я приїхав сюди на запрошення взяти участь у виставці, і
затримався тут вже ось аж на 18 місяців. Треба сказати, що тут велике
поле можливостей для художника
реалізувати себе, розвинутись. Мені тут дуже подобається і я планую
залишитись на постійно. На перших
порах, по приїзді в Америку, прий-

«Карпатське село», 60 х 70 см, полотно, олія

Натюрморт, MoRA Museum

шлося не легко. Виявилось, що не
всі ті люди, на яких покладався,
були настільки щирі і доброзичливі,
як виглядало. Тому було важко, на
моєму утриманні сім’я: дружина Діана і два синочки В.В. Марк і Матвій.
Але нічого, дав собі раду, з часом
пішли замовлення на архітектурні
оздоблення, пропозиції на живопис.
А потім все більше і більше. Крім того
беру участь у виставках, аукціонах,
конкурсах. Завантажений так, що
нема коли в гору глянути. Так що в
матеріальному стані зараз все добре. Надіюсь, що буде ще краще.
М.Ґ.: Розкажи нам будьласка про
основні напрямки своєї творчої діяльності, успіхи і здобутки.
М.Д.: Напрямки моєї творчості
різноманітні. Не хочу затруднювати
твою увагу специфічними художніми
термінами. Про це можна докладно
довідатись із статті «Той що зупиняє час. Творчість Мирослава Дузінкевича.» в українському журналі
«Образотворче Мистецтво» Приведу тільки один абзац: «У творчості
молодого українського художника,
що сьогодні проживає у США, Мирослава Дузінкевича неймовірним
чином переплітаються різні стилі
і жанри: від монументальних полотен на біблійну тематику, до імпресіоністичних пейзажів та модерних натюрмортів. Та до якого б
напрямк у чи теми не звертався
мистець ‒ він проникає у саму суть
речей, відкриваючи глядачеві навіть
більше, ніж погляд на річ, але один
із тонких шарів духовного буття
зображуваного. Відкриває те, що
недоступно звичайному оку, а лиш
проник ливом у ок у творц я, яке
здатне абсолютно зануритися в істини життя, пережити їх в усій
повноті та винирнути із цим переживанням назовні, щоби явити світу
їхню красу. Сьогодні талановитий
живописець підкорює терени вибагливого американського арт-простору, своєю творчістю прославляючи сучасне українське мистецтво,
відкриваючи світові двері до нашої
культури.»
Повністю цю статтю можна прочитати на сайті www.fineartsukraine.
world.com
Щодо моїх здобутків, то треба
сказати, що вже тут в Америці за рік
в мене було 14 виставок. Найбільш
серйозна, на якій я виставлявся,
була в березні 2020 на арт-ярмарці,
дуже відомій, «Scope» в приміщенні
павiльйону Метрополітан Музею.
Там був дуже серйозний відбір робіт.
В українській академії НАОМА довідались про це, і попросили мене
зняти відео для них на 15 хвилин.
Що я і зробив. Бажаючим можна
подивитися його на YouTube: https://
youtu.be/gFogMk8BJFc
М.Ґ.: Це хороша інформація, і я
впевнений, що наші читачі з цікавістю її переглянуть. Які в тебе плани
на майбутнє?
М.Д.: Плани, як в Наполеона
(сміється). Плани прості ‒ розвиватися, бути художником. Тут трохи
інакше, ніж в Україні, там над планами треба роздумувати, придумувати, а тут вони на тебе самі навалюються, встигай тільки крутитися,
тут шалений ритм життя. Тому я
навіть не загадую, десь там на рік
чи довше, воно саме прийде, так
сказати, вирізьбиться. Так в минулому році брав участь в 5 конкурсах,
в 2-х з них переміг, зокрема в конкурсі до 4 липня ‒ Дня Незалежності США, який називався «Моя Америка», взяв 1-ше місце. Зараз знову
відсилаю роботи на два нові конкурси. В минулому році, в зв’язку з
пандемією, інформацію про виставки шукав в інтернеті, заявки подавав онлайн, а самі виставки проходили віртуально. В цьому році в мене
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Переїжджаєте?

Залишайтеся з Українською Кредитівкою!
Незалежно від того, куди вас приведе життєвий шлях, ми
будемо раді, якщо ви оберете нас своєю основною фінансовою
установою! Ось як ми можемо допомогти:

n Хочете купити автомобіль? Будинок? Комерційний
транспортний засіб?
Подайте заявку в Інтернеті на ukrainianfcu.org. Hема потреби
відвідувати філію. Зараз ми можемо фінансувати нерухомість
майже у всіх 50 штатах США.
n Доступ до ваших рахунків відкритий
24 години 7 днів на тиждень.
Наші онлайн та мобільні банківські програми роблять основні
операції легкими та зручними.
n Дзвоніть до нас за безплатним
номером (877) 968-7828.
Наш Національний кол-центр зв’яже вас з відділеннями
UFCU від узбережжя до узбережжя, протягом дня 6 днів на
тиждень.

n Бажаєте залишити нам текстове повідомлення?
Наберіть номер (585) 310-0616 та відправте повідомлення,
і ми зв’яжемо вас із працівником UFCU.
n Отримайте доступ до своїх грошей у відділенні або
банкоматі поблизу вас.
UFCU є частиною загальнодержавної мережі банкоматів і
спільних відділень CO-OP, яка надає учасникам безоплатний
доступ до своїх рахунків у понад 30 000 банкоматів та близько
5000 спільних відділень. Надішліть SMS на номер 91989
або зателефонуйте за номером (888) 748-3266 і введіть свій
поштовий індекс, і ви знайдете найближчі банкомат та / або
спільну філію.
n Оновіть свою адресу швидко та легко через Інтернетбанкінг.

UKRAINIANFCU.ORG | 877-968-7828
ROCHESTER, NY | AMHERST, NY | BUFFALO, NY | CITRUS HEIGHTS, CA | FEDERAL WAY, WA | MATTHEWS, NC | PARMA, OH
PORTLAND, OR | RANCHO CORDOVA, CA | SYRACUSE, NY | VANCOUVER, WA | WEBSTER, NY | WESTWOOD, MA

[Віталій Портников: НОТАТКИ за
червень] початок на стор.1
будь-яку заможню людину, що цікавиться політикою.
Однак спостерігачі, які цікавилися
тим, як готувався президентський
законопроект, стверджують, що четвертий пункт з’явився у ньому
зовсім не випадково. Якби його не
було, то до олігархів не вдалося б
віднести головного політичного опонента Зеленського ‒ колишнього
президента країни Петра Порошенка. Колишній президент ‒ впливовий політик і лідер партії «Європейська солідарність», він є власником телеканалів «П’ятий» і «Прям и й », а л е, н а в і д м і н у в і д і н ш и х
великих бізнесменів, не є монополістом. А ось поява четвертого
пункту ‒ про добробут ‒ дозволяє
поширити «олігархічний» закон ще й
на Порошенка. Але навіщо?
Коли закон тільки готувався,
стверд ж увалося, що олігархи не
зможуть брати участь в політичному
житті країни, зокрема, балотуватися
на виборах ‒ і тоді це був би дійсно законопроект, який був би спрямований персонально проти Порошенка, бо особи, які напевно будуть
віднесені до олігархів ‒ бізнеспартнер президента Зеленського
Ігор Коломойський, металургійний
король Ринат Ахметов, зять колишнього президента Кучми Віктор
Пінчук і енергетичний власник Дмитро Фірташ, який очікує вирішення
питання про екстрадицію з Австрії
до США, у публічних політичних
амбіціях не помічені і вважають
за краще діяти в тіні. Однак у президентському законопроекті стверджується, що після того, як Рада
національної безпеки і оборони

країни визначить якийсь реєстр
олігархів, їм всього лише буде заборонено фінансово підтримувати
політичні партії та бути покупцем
або бенефіціаром у процесі покупки об’єктів великої приватизації.
Навряд чи надання для тієї чи іншої людини «звання» олігарха щось
змінить в її сприйнятті суспільством. Олігархів в Україні і так називають олігархами і найбільш насмішкуватий з них ‒ Ігор Коломойський
‒ вже пообіцяв нашити на піджак
відповідний напис. А в разі, якщо в
реєстрі виявиться прізвище Петра
Порошенка ‒ про таку можливість
вже публічно заявив міністр юстиції України Денис Малюська ‒ опозиційний політик, звичайно ж, буде
говорити про політичне переслідування. Оскільки фінансова підтримка політичних партій в Україні є досить непрозорим процесом, ця заборона мало що змінить. Набагато
цікавіше заборона олігархам брати
участь у новій приватизації. Чи не
зможе таке рішення ‒ якщо, зрозуміло, воно буде затверджено ‒ розчистити дорогу для нових олігархів,
вже із оточення Володимира
Зеленського?
І в цьому випадку Україна, яка
протистоїть російській агресії, буде
серйозно нагадувати сусідню Росію.
Адже Володимир Путін теж починав
свою політичну кар’єру з тези про
«рівновіддаленість олігархів». На ділі
ця «рівновіддаленість» завершилася еміграцією Володимира Гусинського і Бориса Березовського і
арештом Михайла Ходорковського,
але всі інші олігархи часів Бориса
Єльцина ‒ Роман Абрамович, Михайло Фрідман, Олег Дерипаска, Володимир Потанін і інші ‒ зберегли свої
капітали і вплив. Зате поруч з ними

з’явилися олігархи з числа найближчого оточення Володимира
Пу тіна ‒ Генна дій Тимченко або
Роман Ротенберг. І, звичайно, так
звані «державні олігархи», які десятиліттями контролюють провідні
державні кампанії країни ‒ Ігор Сечин, Олексій Міллер, Герман Греф.
Якщо припустити, що президентський закон про олігархів буде затверджений, самі олігархи збережуть у недоторканності свої капітали і ‒ що найголовніше ‒ монопольний вплив на різні сектори економіки і контроль над телевізійними
каналами. Але поряд з ними можуть
з’явитися нові олігархи, друзі чинного президента. А те, яким чином
було змінено керівництво кампанії
«Нафтогаз України» ‒ це викликало
сильне роздратування на Заході,
про що публічно говорив під час
свого візиту до української столиці
державний секретар США Ентоні
Блінкен ‒ може свідчити, що ідея
державних олігархів Володимиру
Зеленському теж не є чужою. Ну, і
з іншого боку, після свого обрання
президентом Росії у 2000 році Володимир Пу тін теж почав справжнісіньку битву за «Газпром» і заміну
старого менеджменту компанії своїми найближчими соратниками.
Однак поки що існують серйозні
сумніви в тому, що «закон про
олігархів» взагалі пройде через
парламент. Сумніви є і у самого
президента Зеленського ‒ і він обіцяє, що якщо парламентарії не
погодяться з його пропозицією, то
він поставить питання про схвалення закону на всеукраїнський референдум. Таким чином, боротьба
за прийняття антиолігархічного законодавства може стати не просто
добре продуманою іміджевою ак-

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

цією президента. Вона може допомогти президенту оголосити позачергові парламентські вибори в тому випадк у, якщо в офісі глави
держави вирішать, що більше не
можуть домогтися від більшості у
Верховній Раді ухвалення потрібних рішень.
Ну а що ж самі олігархи? Невже
вони дійсно є непереможними і
влада придумує закони про боротьбу з ними не для подолання проблеми, а для імітації цієї боротьби
для власного суспільства і західних
кредиторів?
Зовсім ні. Для того, щоб олігархи
перестали бути олігархами, не потрібно вигадувати велосипед у вигляді чергового закону. Потрібно
просто, щоб в Україні діяло ефективне антимонопольне законодавство, яке створить у економіці конкурентне середовище. Саме так
свого часу відбулося у США. Отже,
потрібно щоб і А хметов, і Коломойський, і Пінчук, і Фірташ продали частину своїх активів, які дозволяють їм бути монополістами. А
у випадку з телеканалами держава
повинна забезпечити ефективні
механізми, які не дозволять власникам впливати на редакційну політику. Адже мова, здавалося б, повинна йти про бізнес, а не про вплив.
Але питання про те, наскільки у
таких справжніх змінах є зацікавленою сама українська влада, залишається відкритим. А д же, як
тільки не стане олігархів ‒ зникнуть
і політики, яким вони допомагають
приходити до влади.
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Congratulations
Ukrainian Catholic University
Class of 2021!

The San Francisco and Los Angeles
Friends of Ukrainian Catholic University and the
Ukrainian Catholic Education Foundation extend
heartfelt thanks to our West Coast friends and donors
for your generous support of UCU! Your strong
commitment to UCU’s continued development is
enabling Ukraine’s best and brightest students
to achieve academic excellence, experience
spiritual growth and become
tomorrow’s leaders!
For more information and to donate,
please go to: www.ucef.org
Ukrainian Catholic Education Foundation
2247 W. Chicago Ave.
Chicago, IL
(773) 235-8462

[Українські археологи]
початок на стор.1
ки», коли він відмовився, йому понад
десятиліття не давали працювати
за фахом, його ім’я в науковому світі
було під забороною.
ПЕРЕСЛІДУВАНІ РОСІЙСЬКОЮ
ІМПЕРІЄЮ І ТРЕТІМ РЕЙХОМ
На виставці в Дніпрі розповідають
також про археологів, які зазнали
тиску й переслідування інших імперських режимів. Серед них – поет
Олег Ольжич (Кандиба), син Олександра Олеся, відомий також як археолог, був закатований нацистами
за участь в Організації українських
націоналістів (ОУН) 1944 року, а
також Федір Вовк – антрополог,
етнограф і археолог, який зазнав
утисків ще у 1870-і роки, в Російській
імперії.
Проводячи дослідження на теренах сучасної України, Вовк доводив,
що слов’янське населення на українських територіях слабко пов’язане зі слов’янським населенням на
території Росії та Білорусі, чим відкидав тезу про «єдиний народ».
«На підставі археологічних досліджень Фе д ір Вовк довод ив, що
формування цих слов’янських народів відбувалося за різних обставин, не спільно. Він помер 1918
року, радянська влада до нього не
дотягнулася, але і він, і його роботи
були заборонені й недоступні широкому загалу, навіть дослідникам
за часів СРСР», – розповів Ігор
Кочергін.
«СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНА НАУКА»
За біографіями відомих і маловідомих постатей дослідників, які
представили на виставці, можна
вивчати українську археологію ХХ

Михайло Брайчевський

Лариса Крушельницька

століття загалом, зазначає представник Інституту національної пам’яті Ігор Кочергін.
Упродовж тривалого часу ця галузь знань перебувала «в затінку»
технічних наук, потрібних для нарощування військової могутності та
промислового зростання, і вважалася суспільно небезпечною. Вона
відкривала українцям шлях до
самоідентифікації.
«Окрім Олеся Кандиби, нікого з
цих археологів не можна назвати
100-відсотковим націоналістом. Але,
оскільки всі вони були сумлінними
науковцями й не йшли на угоду з
совістю, вони представляли результати своїх досліджень по факту,
показуючи, що у нас була багата
культура, не підтверджували параноїдальну ідею про єдиний умовний
«совєцький народ», доводили, що
ніякої спільної «колиски» народів
не існувало. Це йшло в розріз не
тільки з офіційною історіографією,
а й з пропагандою. Саме за це
їх і переслідували», – наголосив
дослідник.
https://www.radiosvoboda.org/a/
ukrayinski-arkheolohy-represiyi-vchasy-srsr/31326660.html

Федір Ернст

Микола Ернст

To place ads, advertisement, and other messages: info@hromada.us or (415) 480-4552
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976
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$500 donation to a charity of your choice
for each home bought or sold with Oksana.

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

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

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

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

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

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

Для розміщення реклами, оголошень, та інших повідомлень: info@hromada.us або (415) 480-4557
Hromada, PO Box 7026, 7 Pixley Ave, Corte Madera, CA 94976
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КНИГИ
«ВІДКИНУТІ І ВОСКРЕСЛІ.
ЕСЕ ПРО ПИСЬМЕННИКІВ
І СУСПІЛЬСТВО»
Степан Процюк

Нова книжка есеїстики Степана
Процюка — це нариси про знакових
українських письменників, долі яких
вражають не менше за творчість.
Фанатик нового мистецтва Михайль Семенко, сталева і ніжна
Леся Українка, геній із замерзлим
серцем Павло Тичина... Несподівані
ракурси добре знайомих постатей
захоплюють і бентежать. Друга частина видання — авторська реакція
на сучасні суспільні події в Україні.

Михайло Винницький

Фінальний розділ — найсвіжіші інтерв’ю із автором.

«СМАЧНА АБЕТКА»
Марко Терен

Вчити літери украінського алфавіту зі «Смачною абеткою» — і цікаво,
і дуже смачно! А дже всі страви
яскраві, корисні и такі рідні, бо
іх готують усією родиною з посмішкою та любов’ю. Чудові ілюстраціі
малюк буде із задоволенням розглядати, а завдяки QR-коду зможе
послухати, як гарні смачні вірші
читають творчі матусі и татусі; а
ще побачити, як, наче в казці, на
сторінках оживають малюнки.

«ВІЛЛА ДЕККЕРА»
Юрій Винничук

Як і властиво Юрію Винничуку,
«Вілла Деккера» віртуозно балансує на межі ретродетективу й політичного трилера — так само, як
герої книжки балансують у невизначеному межичасі буквально за
кілька днів до початку Другої світової. Вир драматичних подій та
яскравий гумор, глибоке знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита мова, кримінальні та
любовні інтриги — усе це читач
знайде в новому романі визнаного
майстра.

«УКРАЇНСЬКИЙ МАЙДАН,
РОСІЙСЬКА ВІЙНА.
ХРОНІКА ТА АНАЛІЗ
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ»

«Український Майдан, російська
війна. Хроніка та аналіз Революції
Гідності» — книжка Михайла Винницького, у якій детально та послідовно висвітлено події в Україні
2013–2018 рр. Ця історична праця
поєднує в собі точку зору науковця
і спостерігача-учасника, який брав
активну участь у протестах. Під час
Революції Гідності Михайло Винницький був постійним коментатором англомовних ЗМІ, здійснював
аналіз поточних подій у своєму блозі
«Думки з Києва». А згодом написав
цю книжку, яка вперше побачила
світ 2019-го року англійською мовою і ста ла внеском автора у
відстоювання позицій України в її
довголітній інформаційній війні.

[Мирослав Дузінкевич ‒
український художник]
початок на стор.7
були вже 3 виставки. Починають
відкриватися галереї, музеї, життя
стає веселіше. Тут є такий музей в
Jersey City, який називається музей
«російського мистецтва», слово «російського» звучить, номінально, тут
виставляються всі хто розуміє російську, всі вихідці з колишнього
Союзу. Там на постійно взяли одну
мою роботу і зробили радником директора музею. Також в минулому
році була створена Українська спілка художників Америки в яку мене
теж запросили. Так що я є членом
Спілки художників України, і членом Української спілки художників
Америки.
М.Ґ.: Ну що ж, вітаю з подвійним
членством. Радий за тебе.
М.Д.: В минулому році відчував
певний стрес, бо потрібно було для
матеріального забезпечення виконувати ту роботу, яка мені не дуже
подобалася на відміну від роботи
по-душі, від якої кайфуєш. Але я
поступово рухаюсь в бік улюбленої
роботи. І виходить дивний ефект:
чим більше робиш любиму роботу,
тим частіше отримуєш не тільки задоволення, але і більшу винагороду.
М.Ґ.: Дякую Мирославе за відвертість, за змістовну розповідь. Ти зараз в розквіті фізичних і творчих сил.
Тож дозволь тобі побажати успіхів,
великого майбутнього, щоб тебе
обходили боком всі стреси і невдачі.
Я надіюся, що після нашого інтерв’ю
читачі загоряться бажанням відвід ати твої виставки, подивитись
роботи і придбати твої картини, не
виключено, що майбутні шедеври.
М.Д.: Дякую тобі теж, і чекаю всіх
читачів «Громади» на моїх виставках.
До зустрічі!
«Портрет бабуcі», 50 х 40 см, полотно, олія \ «Друзі» полотно, акрилик \ «Спогади» \ Дипломна робота Мирослава Дузінкевича «Се Чоловік», 2002, полотно, олія
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ДЛЯ ДІТЕЙ
Казки всі діти
полюбляють,
Різні казочки читають.
Але не тільки почитати, —
В казку можна ще й
пограти.
Жили собі у лісі поросята,
Три веселих, дружних
брата.
Ой, смішно звалися вони:
Наф-наф!
Нуф-нуф!
Ніф-ніф!
Ці брати-дуже веселі,
І не треба їм оселі.
Де прийдеться, брати
спали,
Дім будувати й не гадали.
Вони в лісі розважались,
У калюжах тепленьких
купались.
Та літечко кінчалося,
А осінь наближалася.
Вітерець холодний
повіває,
Листячко з дерев вже
опадає.
Поросятка мерзнуть
уночі,
Йдуть осінні затяжні
дощі.
А вдень стало знов
тепліше.
Поросяткам-веселіше,
Знову грають і
стрибають,
Та ще й пісеньку співають.
— Не страшний нам сірий
вовк,
Сірий вовк, сірий вовк,
Нерозумний, злющий
вовк!
Злющий вовк! Злющий
вовк!
Та недовго так було,
Кудись зникло все тепло.
Калюжки стали
замерзати,
Зажурились поросята.
— Брр-рр-р…
— Щоб не мерзнути, не
тремтіти,
Треба, братці, щось
робити.
Взятись разом будувати
Теплу і затишну хату.
— Ні-ні! Не будем цим
займатись,
Сонечко ще світить,
Будем розважатись!
— Ба, які хвастливі та
прудкі!
Вночі я розірву їх на
шматки!
Наф-наф, розумне
поросятко,
Сам будувати почав
хатку.
Багато цегли наносив,
Потім глину замісив.
Будував міцний він дім,
Щоб безпечно було в нім.
Двері гарні змайстрував
Щоб їх вовк не поламав.
Нуф-нуф ледащо
поспішив,
Хатку з гілочок зробив.
Та на що ж воно це

КАЗКА ПРО ТРОЄ ПОРОСЯТ

схоже?
Зламати хатку й вітер
зможе.
А Ніф-ніф, як нам відомо,
Зробив хатку із соломи.
Обидва дурники зраділи
Що швидко впоралися з
ділом.
Знову пісню заспівали,
Десь у ліс помандрували.
А Наф-наф збудував дім
такий,
Що не страшні йому
злющі вовки.
— Збудував я гарний дім,
Гарний дім, гарний дім,
І не страшно жити в нім,
Жити в нім, жити в нім.
З цегли дім я свій зробив,

Дім зробив, дім зробив.
Сам себе ще й похвалив,
Похвалив, похвалив.
Двері я зробив міцні!
Так міцні! Так міцні!
Звірі злющі не страшні,
Не страшні, не страшні!
Що таке? Там вовк
ховається?
Здається, до хатинок
наближається!
Зголоднів, прийшов
сюди.
Ось його тут є сліди.
Підтягло йому живіт.
Настав час думать про
обід.
Недовго поросяткам
гратися.

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

Та над вовком
посміхатися.
Розгорівся в мене апетит,
Тож пообідаю як слід.
Вони дуже смачненькі,
Товстенькі, рожевенькі!
У-у-у! Я поросяток цих
зловлю-у-у.
Вони міркують сховатись
в хатинку,
Так я зловлю їх за
хвилинку.
Ось ви де дурненькі,
П’ятачки рожевенькі! Хаха!
Я дмухну-від цього дома.
Розлетиться вся солома.
Ось я так собі гадаю:
Зразу двох я вас спіймаю.
«Ой! Я боюся! Вовк нас
впіймає».
«Не бійся! Вовк двері не
зламає».
Цю хатинку-хворостинку
Я швиденько розваляю.
Хоч ховайтесь, не
ховайтесь,
Все одно: я вас впіймаю.
Ага! Знову кинулись
втікать,
Тільки хвостики
тремтять!
Я хочу з вас обід
приготувати,
Смачний, щоб і лапи
облизати.
Та-а-ак! Оце пригода!
Та це ж найкраща
насолода:
Було два, а стало три!
Діждались ви своєї пори.
Влітку по кущах усі
ховалися,
Тепер всі троє попалися!
Бач, дарма я намагався,
За цими хрюшками
ганявся.
На лобі гулю я набив,
Черевика загубив…
Хрюшок так я й не
зловив,
Ледве штани я не згубив.
Плаче вовк. Жалібно так
виє…
— Ми його вже пожалієм.
Хоч вовк усіх нас налякав,
Але ж нікого не спіймав.
Ми принесли їжу, друже.
Будем краще в дружбі
жити,
Будемо усі дружити.
Спасибі! Гарні пиріжки!
Вам буду другом
залюбки!
Ніколи не буду за вами
ганятися,
Можете більше мене не
лякатися.
Цікавіше нам буде жити,
Якщо будемо ми всі
дружити.
Бачите, який вовкмолодець!
Тому у цій казці
щасливий кінець!
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Розмальовка "Троє поросят"
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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об гострі краї яких труть що-небудь. 21.
Дитина. 22. 100 см. 23. Місто, де розташован головний судовий орган ООН, до
юрисдикції якого входять усі питання,
що передаються йому державами, і всі
питання, передбачені Статутом ООН і
чинними договорами і конвенціями. 24.
Мавпа роду мандрилів. 25. Спеціальне
звання, чин. 27. Задишка, спричинювана
деякими захворюваннями серця чи бронхів. 28. Дія, процес, що робить явним,
помітним стан, почуття, наміри і т. ін.
30. Тонка волокнина в організмі людини,
хребетних та більшості безхребетних
тварин, що відходить від головного або
спинного мозку і є складовою частиною
розгалуженої системи, яка управляє діяльністю організму. 32. ... з вогнем. 34.
Тонко зсукана, скручена пряжа, що використовується для шиття, в’язання, вишивання, виготовлення тканин і т. ін. 35.
Торгівля продуктами харчування або
предметами широкого вжитку на площі
або в спеціально збудованому приміщенні. 36. Ізраїльська естрадна співачка
й автор пісень, разом з Мірою Ава д
представляла Ізраїль на Пісенному
конк урсі Євробачення 2009 рок у в
Москві з піснею «Має бути інший шлях».
37. Головна артерія. 38. Дрібна морська
промислова риба родини анчоусових
ряду оселедцеподібних.

ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

12

11

13

14

15
16

17

18

19

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
1. Неповна рима, в якій співзвучні тільки
наголошені голосні звуки. 2. Лід. 3. Національний історичний архів Білорусі. 4.
Випуклість на спині, на грудях людини,
що утворюється внаслідок викривлення
хребта або грудної клітки. 5. Центральне
небесне світило Сонячної системи, що
має форму гігантської розжареної кулі,
яка випромінює світло й тепло. 6. Виготовлений з легкого матеріалу предмет
(звичайно у вигляді півкола), яким навівають прохолоду в обличчя під час спеки. 11. Робітник або робітниця, походженням із Східної Європи, які примусово
працювали на заводах, шахтах та фермах у Німеччині та Австрії під час Другої
світової війни. 13. Парча. 14. Пліт або невелике веслове чи парусне судно, що
складається зі з’єднаних між собою колод. 17. Витесаний камінь для кладки стін.
19. Хімічний елемент, проста речовина
якого — легкий сріблястий метал — міцний і корозійностійкий. 24. Добова або
разова порція корму. 26. Найвища вершина Українських Карпат і найвища точка
України. 29. Скам’яніла викопна смола
хвойних дерев. 31. Те саме, що фермент.
32. Держава в Західній Африці, відома
раніше під назвою Золотий Берег. 33.
Верхня плита капітелі колони класичних
ордерів, підкладка під архітрав.

20
21

22
23

24

25

26

27
28

29

30
32

31

33

34

35
36

ртикаллю:
1. Асонанс. 2. Крига. 3. Ніаб. 4. Горб. 5.
Сонце. 6. Опахало. 11. Остарбайтер. 13.
Злотоглав. 14. Катамаран. 17. Квадр.
19. Титан. 24. Даванка. 26. Говерла. 29.
Янтар. 31. Ензим. 32. Гана. 33. Абак.

38

ВІДПОВІДІ ДО КРОСВОРДУ
За горизонталлю:
1. Аркан. 4. Гасло. 7. Іго. 8. Огида. 9.
Рента. 10. Боб. 12. Абаз. 14. Кета. 15.
Литва. 16. Скло. 18. Тато. 20. Терка. 21.
Чадо. 22. Метр. 23. Гаага. 24. Дрил. 25.
Ранг. 27. Астма. 28. Вияв. 30. Нерв. 32.
Гра. 34. Нитка. 35. Базар. 36. Ноа. 37.
Аорта. 38. Камса.

37

ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1. Довгий мотузок із зашморгом на кінці. 4. Висловлена у стислій формі ідея, політична вимога, завдання. 7.
Ярмо. 8. Почуття відрази в поєднанні з гидливістю. 9. Дохід з капіталу, землі або майна, що його власники
одержують регулярно, не займаючись підприємницькою діяльністю. 10. Сани спеціальної конструкції,
які використовуються в бобслеї. 12. Перська (іранська) срібна монета. 14. Морська промислова риба
родини лососевих, що заходить у річки для нересту. 15. Держава в Північній Європі, одна з трьох країн
Балтії, розташованих на східному узбережжі Балтійського моря. 16. Прозора речовина, яку одержують
плавленням і хімічною обробкою кварцового піску з деякими іншими домішками. 18. Ввічливе звертання
до тестя, свекра. 20. Кухонний предмет — металева пластинка з густо пробитими дрібними отворами,

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ
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Looking for a new job in IT?
Register today and get:

Шукаєте роботу в IT?
Реєструйтесь сьогодні та отримайте:

Переходьте за посиланням:
Follow the link:

Hireterra.com
ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ
ІНГРЕДІЄНТИ
500 мл води
400 г пшеничного борошна
200 г житнього борошна
1 ст. л. цукру
1,5 ст. л. олії (+ для змащування
рук)
1 ч. л. солі
10 г сухих дріжджів
20 г солоду
1. У мисці змішайте 150 мл теплої
води із 10 г сухих дріжджів. Додайте
1 ст. л. цукру та трохи перемішайте.
2. В іншій мисці змішайте 200 г
житнього борошна і 400 г пшеничного. Додайте 20 г солоду, він надасть хлібу більш насиченого житнього смаку. Всипте 1 ч. л. солі та
додайте 1,5 ст. л. олії.
3. Дріжджову суміш додайте у миску із борошном, влийте 350 мл води,
що залишилася.
4. Ретельно вимішайте тісто, аби
у ньому не залишилося грудочок солоду чи борошна. Тісто повинно бути
в’язким.

УКРАЇНСЬКИЙ ХЛІБ: ЖИТНЄ БОРОШНО ТА СОЛОД (rye flour and malt)
7. Змастіть руки олією та сформуйте хлібину будь-якої форми. Я
зробив прямокутну, але ви можете
обрати будь-яку іншу форму. Викладіть сформований хліб на пергамент, накрийте та залиште ще на 40
хвилин у теплому місці. Після цього
трохи присипте хліб борошном та
запікайте в духовці. У моєї духовки
є спеціальний режим для хліба, а
також відділ, куди треба залити трохи води. Але якщо у вас такого немає,
тоді випікайте х ліб 5 хвилин за
температури 220°C (425°F), а потім
ще 40 за температури 190°C (775°F).
Ду ховк у потрібно попередньо
розігріти.

5. Накрийте миску із тістом рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці без протягів
на 40 хвилин.

6. Трохи присипте поверхню, на
якій будете вимішувати, борошном,
дістаньте тісто з миски та ще раз
добре вимішайте (10 хвилин).

ОГОЛОШЕННЯ | ANNOUNCEMENT

https://klopotenko.com/uk/
zhutne-boroshno-ta-solod-smachnyiukrainskij-hlib-vdoma/

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.

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 2021
ЛИПЕНЬ/JULY
Нд/Su Пн/Mo
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Вт/Tu
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Чт/Th

Пт/Fr

Сб/Sa

1
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10 11
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19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2 ЛИП/OCT
КУПАЛА ‒
UKRAINIAN
SUMMER SOLSTICE
2021
Ivana Kupala
Де: Stoney Creek Group
Campground
Коли: Jul 2 Friday 3 PM -Jul 6
Tuesday 12 PM
Annual Ukrainian style celebration
of Summer solstice. Event respects all
guidelines for social distancing in the
context of the COVID-19 pandemic.
Tickets: $50 adult, $30 college
students, $20 school students, $10
kids under 5 y.o. Discounts are
available, please ask if you eligible.
Щорічне святкування Івана
Купала (субота 3 липня, 4 рм) і
таборування: співи купальських
пісень, плетення віночків, ведення
хороводів, стрибки через багаття,
спільна вечеря потлак, танці та
відпочинок на природі.
Неділя 4 липня – участь у параді
на День Незалежності Америки
– єдиному параді на Західному
узбережжі США, в якому українці
виступають зі своєю фльотою.
Реєстрація обов’язкова.
https://m.facebook.com/
events/754249348597214

1 СЕР/AUG
UKRAINE’S
INDEPENDENCE
DAY PICNIC &
FESTIVAL
St. Michaels Ukrainian Orthodox
Church and Ukrainian American
Coordinating Council

Де: Sunnyvale Baylands Park
Коли: Неділя / Sunday 2 PM - 9 PM
WE ARE BACK!
Tickets go on sale June 25th!
Join Us for the 8th Annual
Independence Day Picnic in our new,
permanent location!
The biggest Ukrainian Picnic in the
Bay Area!
We’re honored to kick off
Independence Day festivities on
the 30th year anniversary of the
Independence of Ukraine!
Live ukrainian music!
Jumpy houses, pinata, face painting,
soccer and vollyball for the kids and
family!
Kovbasa, BBQ Chicken, Varenyky,
Kasha, Salads and other Delicious
Foods!
Exceptional raffle with a 5 night stay
in Lake Tahoe and much, much more.
All social distancing protocols that
will be in affect at the time will be
observed.
Plenty of parking and parking
voucher provided with tickets.
Slava Ukraini!!!
https://www.facebook.com/
events/955840611931809

21 СЕР/AUG
ТІ, ХТО КУВАВ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
УКРАЇНИ | 30 РОКІВ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Hromada
Де: Online Zoom
Коли: Субота / Saturday 10 AM 12 PM
Запрошуємо всіх на Zoom
Круглий Стіл з нагоди 30-річчя
відновлення незалежності України з
титанами Української громадськості,
тими, хто відіграв ключову роль
в розбудові її державності і
демократії!
Благодійний онлайн івент
на користь дітей, хто втратив
батька/матір, котрі захищали
суверенітет України від російських
загарбників. Всі зібрані кошти
підуть на стипендію(ї) в престижний
Український Католицький
Університет (УКУ).
Благодійний внесок $50 через
PayPal:
https://www.paypal.me/Hromada
Мирослав Маринович —
український правозахисник,
публіцист, релігієзнавець, члензасновник Української Гельсінської
групи, організатор амністерського
руху в Україні, віцеректор
Українського Католицького
Університету у Львові.
Борис Ґудзяк — митрополит

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.

Української греко-католицької
церкви, голова Філадельфійської
архиєпархії в США, громадський
діяч, провідний науковець у галузі
церковної історії, президент
Українського католицького
університету. У 2015 році став
кавалером Ордену Почесного
легіону.
Олесь Доній — журналіст,
телеведучий, український політик,
громадський і культурний діяч.
Народний депутат України 6-го та
7-го скликань.
Володимир Парасюк — активіст
Євромайдану, учасник російськоукраїнської війни. Народний депутат
України 8-го скликання.
https://www.facebook.com/
events/485364439434746

22 СЕР/AUG
UKRAINIAN DAY
IN GOLDEN GATE
PARK

Ukrainian American Coordinating
Council
Де: Speckels Temple of Music
(Bandshell), San Francisco, CA
Коли: Неділя/ Sunday 1PM
Concert Celebrating the
30th Anniversary of Ukraine’s
Independence with the Golden Gate
Park Band 139th Season!
FREE TO THE PUBLIC!

18 ВЕР/SEP
«ГРОМАДА»
БЛАГОДІЙНА ГАЛА
| ЗУСТРІЧ З
ВІТАЛІЄМ
ПОРТНИКОВИМ,
ПРОВІДНИМ
ПОЛІТИЧНИМ
ОГЛЯДАЧЕМ
Hromada
Де: Tiburon Yacht Club
Коли: 4 PM - 10 PM

2 ЖОВ/OCT
HONCHARENKO’S
PARK UKRAINA
MEMORIAL
PANAKHYDA HIKE

AND PICNIC
Ukrainian American Coordinating
Council
Де: Garin Regional Park, Eas Bay
Regional Park District - Hayward
Коли: Субота / Saturday 11 AM
Honcharenko’s Park Ukraina,
California Registered Historical
Landmark #1025. The Rev. Father
Agapius Hocharenko (1832-1916).
Panakhyda Requiem Memorial
service, hike and picnic.

13 ЛИС/NOV
HOLODOMOR REMEMBRANCE DAY
Ukrainian American Coordinating
Council
Де: Koret Auditorium, Main Branch
of the Public Library, San Francisco,
CA
Коли: Субота / Saturday 2 PM
Remembering over 10 million
Victims of the Genocidal Famine of
1932-1933 in Ukraine

18 ГРУ/DEC
МИКОЛАЙ
ПРИХОДИТЬ ДО
ДОРОСЛИХ /
«ГРОМАДА»
БЛАГОДІЙНИЙ
ВЕЧІР
Hromada
Де: Tiburon Yacht Club
Коли: 4 PM - 10 PM

CLASSIFIED ADS

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

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

