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Вітаємо вас у церкві св. Андрія 
Первозванного, яка є частиною східньої 
єпархії Української Православної Церкви 
Канади. Наша парафія об’єднує вірних 
різноманітного походження, як тих що 
уроджені в Канаді, так і тих, що прибули з 
України. Ми запрошуємо всіх приєднатися 
до нашої парафіяльної родини і бути 
учасниками літургічного та громадського 
життя церкви. 

Богослуження відбуваються кожної неділі 
та в святкові дні, як показує розклад у 
цьому бюлетені. Для особливих служб 
(вінчання, хрещення, похорони, освячення 
дому і т.п.), просимо звертатись до о. 
Василя або в церковну канцелярію. 

Замовлення молитви за живих чи покійних 
під час літургії можна зробити при вході у 
церкву, де продаються свічки.  

Нагадуємо тим, що бажають прийняти 
Святе Причастя, про необхідність 
приготувати себе постом і сповіддю 
(немовлята та діти до 7-ми років 
причащаються без посту або сповіді). Чин 
сповіді звершується перед початком кожної 
літургії. 

Церковна заля є до винайму. Будь ласка 
звертайтесь у церковну канцелярію. 

Автопарк знаходиться недалеко на північ 
від церкви, біля публічної школи на Edwin 
Avenue. 

Welcome to St. Andrew’s Ukrainian Orthodox 
Church, which is part of the Eastern Eparchy 
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada. 
Our parish unites faithful from a wide variety of 
backgrounds, both those born in Ukraine and 
in Canada. We invite everyone to join our 
parish family, and to take part in our rich 
liturgical and community life. 

Divine services are celebrated every Sunday 
and feast day, as shown on the schedule in 
this newsletter. For special observances 
(baptisms, weddings, funerals, house 
blessings, etc.), please contact Fr. Vasyl 
directly or inquire at the church office.  

Requests for prayers for the living or the 
departed during the liturgy may be submitted 
at the front of the church, where candles are 
sold. 

In accordance with Orthodox practice, those 
wishing to participate in Holy Communion 
must prepare themselves through fasting and 
confession (except infants and children under 
age 7). Confession is offered prior to the start 
of every liturgy. 

The church hall is available for rent. Please 
inquire at the church office. 

There is extra parking immediately north of the 
church, at the public school on Edwin Avenue. 
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Церква з Тобою! 

Звернення Блаженнійшого 

Митрополита Епіфанія  
 

28 Березня 2020 

 

Вже понад два тижні ми з 

вами, разом з усім світом, 

проходимо випробування пан-

демією і карантином. Комусь ці випробування долати легше, комусь 

– складніше, а комусь – просто нестерпно. Будьмо відвертими, життя 

більшості з нас ще донедавна – це надзвичайна зайнятість, 

планування на майбутнє та повсякденні турботи. 

 

Карантин ніби ставить на паузу всі ці речі. Та не впадаймо у 

відчай. Бог і Його Церква – з вами. 

 

Подивімося на час карантину як на час можливостей, які дає нам 

Господь. Залишившись на самоті чи у вузькому колі найрідніших 

людей, ми маємо сьогодні змогу переосмислити прості, як здавалося 

раніше, речі – цінність особистого спілкування, можливість 

відвідування храму, дієвість щирої молитви, вагу дружніх зустрічей, 

тепло родинних святкувань чи подорожі. 

 

Згадаймо, як в шаленому вирі подій ми звикли відтермінувати 

те, що насправді неможливо відкласти на потім – лише втратити. 

Живімо цими митями сьогодні. 

 

Проявіть турботу про своїх рідних та ближніх, сказавши їм: “Я 

тебе люблю. Я – поруч, я молюсь за тебе”. У цих словах ми 

розділяємо я і ти, але стаємо єдиними, завдяки “люблю”. Ці слова, як 

можливо ніколи раніше, набувають особливого значення, бо 

проникають не лише в серце ближнього, а й зігрівають своїм теплом 

увесь світ, адже Бог є Любов. “Моліться один за одного, щоб вам 



зцілитися; бо багато може щира молитва праведного”, –  пише в 

своєму посланні апостол Яків. 

 

Завтра, у неділю, цей храм, який може вмістити сотні людей, чи 

не вперше буде майже порожнім, але й чи не вперше він буде таким 

повним  –  бо, вірю, тисячі й тисячі вірян молитимуться разом з нами 

зі своїх домівок, долучаючись до молитви завдяки онлайн-трансляції. 

Пам’ятаймо, нас єднають, в першу чергу, не тільки стіни храму, а 

віра в Бога та молитва  – за всіх і за кожного, за Україну. 

 

Бережімо одне одного й молімося. Церква – з тобою! 
 

 
 

Євангеліє пандемії 
 

У Старому Завіті детально описані правила поведінки з людьми, 

які вражені заразними хворобами. В книзі Левит, наприклад, вказано, 

що необхідно ізолювати такого хворого на 7 днів відразу після її 

виявлення. Діагностику хвороби має здійснювати священик. 

 

Повторний огляд рекомендовано проводити через 7 днів. Якщо 

по зовнішнім ознакам хвороба йшла на спад, то хворого необхідно 

було затримати в карантині ще на 7 днів для остаточного одужання. І 

тільки після останнього огляду його визнавали чистим і допускали до 

інших людей. 

 

Карантин для хворого був часом, коли визначалася воля Божа 

відносно нього. Ось чому огляд проводив священик. Він паралельно 

молився за нього: “Бог стільки чудес явив своєму народу, чи зцілить 

Він і цього Свого сина Ізраїля?” 
 

За відсутності засобів боротьби із заразною хворобою, 

залишалося надіятися тільки на чудо. Якщо ж чуда не ставалося і 

хвороба продовжувала прогресувати, то священику слід було визнати 



таку людину нечистою та ізолювати на завжди: “Самітний буде 

перебувати він, поза табором оселя його” (Лев. 13.46). 

 

Старозавітна логіка дуже проста: согрішив – захворів. Але інші 

люди не мають вмирати за твої гріхи. Рідним слід було відмовитися 

від спілкуванням із хворим. По суті похоронити його заживо. Можна 

уявити яких душевних страждань це завдавало близьким. Однак 

суворість Закону була обумовлена тогочасними реаліями. 

 

Необхідно було за будь-яку ціну зберегти життя тих людей, які 

можуть продовжити рід. Інших засобів, крім суворої ізоляції, на той 

час не існувало. Закон забороняв вбивати хвору людину заради того, 

щоб інші вижили, як це було поширено в язичницьких звичаях. Це 

була моральна висота Старого Завіту. 

 

Євангеліє ставить вищі моральні акценти: 

 

“Носіть тягарі один одного й таким чином виконаєте закон 

Христа” (Гал. 6:2). Любляча людина переживає чиюсь хворобу, як 

свою. Обов’язок її доглядати обумовлений співстражданням, а не 

приписами Закону. 

 

“І хто примусить тебе іти з ним одне поприще, іди з ним два” 

(Мф. 5:41-42). Тобто, пройди з людиною шлях її страждань до 

щасливого чи нещасного кінця. Однак заповідь Христа не відміняє 

старозавітньої розсудливості. Медична гігієна така сама вічна, як 

Закон Божий. 

 

Господь оберігає кожну людину: “У вас навіть і волосся на 

голові усе пораховане . . . Не бійтеся” (Лк. 12:7). 
 

Коли ж людина сміливо переступає через правила медичної 

гігієни, аби довести міць своєї віри, вона втрачає страх Божий: “Не 

спокушай Господа Бога твого” (Лк. 4:13). 



Християнам слід чесно визнати, 

що на чудеса вони не заслуговують. 

Від часів Христа й до сьогодні 

чудесні зцілення то скоріш 

виключення аніж правило. Значить 

варто із новозавітньою надією 

звернутися до старозавітної 

обережності: “Це належало робити, і 

того не залишати” (Мф. 23:23). 

Тобто Богу молитися в сподіванні, 

що трапиться хороший лікар. 

 

Не можливо від всього 

застрахуватися. Але можливо вжити 

усіх зусиль, аби душа була спокійна, 

коли навколо пандемія: “Я роблю усе, що від мене залежить”. 
 

Віра не в тому, щоб користуватися Богом, як чудодійною 

таблеткою. Жива віра – в щоденній надії: “Скорботи приносять 

терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не 

засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, 

даним нам” (Рим 5:5). 

 

Бог не позбавляє людину хвороб і фізичної смерті. Він дарує їй 

сили для боротьби заради тих, кого встиг за життя полюбити. Життя 

дароване Богом не тільки нам, але й усім тим, кого ми полюбили і 

хто любить нас. Недбале відношення до свого здоров’я то не 

самопожертва, а звичайний егоїзм. 

 

“Люби свого ближнього, як самого себе” (Мф. 22:39). Так просить 

батько свою дитину, щоб вона в першу чергу поберегла “самого себе”. 

Полюбивши все те, чим вона сама обдарована Богом, людина зможе 

усвідомити наскільки безцінне життя усіх тих, хто її оточує! 
 

Денис Таргонський 



 
 
 
 

 

Молитва під час  
пошесті згубної  

(епідемії) 
 

 
Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм 
мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу 
молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть 

згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні 
пошесті серед людей. 

 

Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе 
уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що 

хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, 
Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з 

благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в 
лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в 

нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і 
страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари. 

Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною 
вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до 

Тебе і наших ближніх. 
 

Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу 
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і 

навіки віків. Амінь. 

 

     



 

The Power of the Cross 
 

In the mid eighth century Saint John of 

Damascus said, “We venerate the Cross 

of Christ, by which the power of the 

demons and the deceit of the devil were 

destroyed”. From the time of the Early 

Church we Orthodox Christians have 

celebrated the cross as an emblem of 

victory. This tradition is deeply rooted 

in the Orthodox Church’s liturgical 

traditions, and in the writings of the 

Early Church Fathers, and even though 

many Western Christians might see this as strange, they wear a cross as a 

testimony to their faith in Jesus Christ, and their commitment to Him as their 

Lord and Saviour. 
 

These Evangelical Christians have long sang hymns recognizing the power 

of the cross, with “The Old Rugged Cross” the first to come to my mind. 

Generally speaking, our protestant friends see the crucified Christ as a 

suffering victim, enduring the divine judgment and paying the legal penalty 

for our sins, while they have a hard time understanding the Orthodox 

Church’s view that His death is not about our atonement through His 

suffering , but rather, Christ’s having destroyed the power and permanency 

of death, by His holy resurrection. 
 

We share the ancient tradition of the Early Church by placing a cross next to 

the doors to our homes. As Christians we announce to everyone who would 

visit us that we belong to Jesus Christ, and that He is the head of our 

household. By posting a cross near the door to our home, we show the 

world that we love Christ, and that we entrust ourselves, our home, and our  

family, to His loving care. 
 

Abbot Tryphon 

(Source: www.ancientfaith.com) 



Про що нам говорить Великий Четвер? 
 

На шляху до Страстей події розгортаються з драматичною 

швидкістю. Виконані багатого сенсу, вони наближаються до своєї 

кульмінації. 

 

Ми вже були свідками двох подій, пов’язаних з особистістю 

Христа, що мають абсолютно протилежний характер. З одного боку – 

грішниця, що приходить до Христа й віддає Йому почесті, з іншого 

боку – учень, який віддаляється від Христа і зраджує Його, щоб стати 

ближче до первосвящеників і книжників. Вчинок жінки показує, що 

Його проповідь принесла плоди і переконала людей в Його любові і 

милосерді. Господь зустрічає її вчинок з прихильністю, приймає її 

дар і дорікає учнів, які шукають недоліки і вади в зворушливих діях 

жінки, що шанує свого Спасителя. Однак ми бачимо, як людська 

слабкість наздоганяє і охоплює навіть коло найближчих учнів 

Христа. Ті, хто вважалися його вірними послідовниками, 

найочевиднішим чином виявляють свої слабкості. Один зраджує, 

інший відрікається. Хороший урок для всіх тих, хто вважає себе 

сильним у вірі і готовим дати відсіч своїм “противникам”. 

 

Нам представлений діалог між Учителем та учнями, в якому 

Господь відкриває великі істини про Себе, про Свою місію на землі, 

про Отця, про майбутні Страсті, про сходження Святого Духа і про 

Церкву. Крім того, Він залишає їм цінні настанови щодо того, як їм 

слід жити після Його відходу. І, врешті-решт, ми отримуємо безцінне 

пастирське багатство – Архієрейську молитву, в якій Господь 

звертається до Отця з молитвою про Свою паству з прагненням бути 

з нею одним цілим, завершуючи це неперевершеним “щоб усі були 

одне”. 

 

Значення цієї єдності відбивається і в Таїнстві святої Євхаристії, 

яку здійснюють сьогодні в Церкві. Але щоб прийти до 

богоспілкування, необхідно прийти до згоди з людьми. Сам Господь 

веде Себе з Іудою так само як і з іншими Своїми учнями, хоча 



заздалегідь знає про його зраду. Всі дії Христа в період Його земного 

існування спрямовані на оновлення людської природи і моралі, на 

твердження справжнього образу людини, якою її створив Господь, 

адже людина створена, щоб любити. 

 

Те, що мусить зробити людина – це прийняти святі дари, “не 

упустити з голови вінець, який поклав на її Господь”, за словами святого 

Миколая Кавасіли. Ми повинні приходити на Вечерю зі смиренням і 

лагідністю, виявляючи свої устремління і духовну боротьбу. Наше 

очищення – справа рук Господа. Він той, хто нахиляється і омиває наші 

забруднені ноги, адже самим нам цього не здійснити. 

 

Господь дивиться на наші вчинки, а не на слова. Помпезні заяви 

Петра незабаром виявили свою неспроможність від простого питання 

маленької служниці. Навпаки, безмовне стоянне жінок біля Хреста не 

потребувало в заздалегідь даного запевнення. Вони по-справжньому 

полюбили Бога, і в той час як учні розсіялися і знайшли собі безпечні 

притулки, жінки залишилися з Христом і бачили все, що 

відбувається. Вони удостоїлися бачити Господа на Його троні – 

Хресті, і через деякий час отримали право стати першими свідками 

Його Воскресіння. 

 

Крім бажання єднання з людиною, в словах і вчинках Христа 

виявляється і коливання людських переконань, особливо релігійних. 

У своїй промові, присвяченій сьогоднішньому дню, Іоан Златоуст 

стверджує, що найбільша жертва – це розділити з братом дари 

жертовника. Будемо пам’ятати про це, якщо хочемо зрозуміти, чому 

Христос добровільно йде на Голгофу і “незаслужено”, за людськими 

мірками, удостоює розбійника Царства Небесного. 

 

Петрос Панайотопулос 

 

(Переклад українською мовою – “Київське Православ’я”) 
 

 



Благообразний Йосиф, знявши з хреста пречисте тіло Твоє, 

плащаницею чистою обвив, і, пахощами покривши,  

у гріб новий положив. (Тропар Страсної П’ятниці) 

 

The noble Joseph, when he had taken down Thy most pure body from the 

Tree, wrapped it in fine linen and anointed it with spices,  

and placed it in a new tomb (Troparion for Holy Friday) 

 

 

 



Страсний тиждень – Велика П’ятниця 
 

У Велику П’ятницю Літургія не звершується заради того, що 

Церква прославляє і ублажає Хресні страждання Господа, Його 

смерть і погребіння. Чаша, про яку молився знемагаючий за 

людською природою Богочоловік, не минула Його. І Христос її п’є, 

випиває до дна – до залишення Богом, до смерті, до зішестя в пекло і 

погребіння. Його Пречиста Мати – Богородиця Марія залишається 

біля Хреста, біля Свого розп’ятого Сина, з проколотим серцем. Чаша 

найсолодшого пиття життя вічного на Вечері Господній, нині для 

Господа і Його Матері стає чашею смертної гіркоти. Щоб наповнити 

цю чашу Богочоловіку треба було бути розп’ятим. Щоб її зробити 

життєдайною, Йому треба було померти. Щоб провести людство від 

смерті до життя і від землі до неба, до Бога, треба було Христу 

Богочоловіку бути залишеному Богом. Щоб визволити Адама від 

пекла, Христу потрібно було зійти до безодні його падіння.  

 

Цей спомин Церква поєднує з вечірнім богослужінням з виносом 

на середину храму святої Плащаниці. Як правило таке богослужіння 

звершується о третій годині дня. Під вечір був розп’ятий Христос на 

Голгофі, яка стала закінченням Його святого життя. Всього три з 

половиної роки Христос проповідував на землі, Своїми святими 

ногами освячував її. І тому закінчення Його земної проповіді і життя 

стало закінченням старого Адама і ранішньою зорею Адама нового. 

В Ньому, Христові, старий Адам знайшов нового Адама і нове життя. 

 

Після виносу святої Плащаниці на середину храму відразу 

звершується повечір’я з читанням канону, який ще називають 

“Плачем Богородиці”. Його створив для нас візантійський вельможа і 

письменник Симеон Логофет у Х ст. Чи могла Пресвята Богородиця, 

Мати Бога-Слова, залишатися байдужою і спокійною до того, що 

вчинили з Її Сином? Чи могла вона стриматися від плачу і волання? 

Звичайно, що ні. Цього разу над Нею звершуються пророчі слова 

праведного Симеона Богоприїмця: “І Тобі Самій душу пройме меч” 

(Лк. 2:35). Цей канон неможливо читати без зворушення і сліз. Ось 



тільки вдумайтеся у ці слова: “До кого ж Ти йдеш, Дитя Моє, для 

чого Тобі така путь? А чи піду я за Тобою, Чи може зачекаю Тебе? 

Скажи мені хоч слово, не мовчи, Ти ж чистою зберіг Мене, Ти ж бо є 

Син Мій і Бог Мій! Бачу Тебе Улюбленого, Дитя Моє, розп’ятим на 

Хресті, болить Моє серце, але скажи ж хоч слово, Благий, рабі Твоїй? 

Тепер я позбавлена Моєї Надії, радості і веселощів, Сина Мого і 

Господа. Хочу Тебе з Хреста на руки прийняти, якими я тримала 

Тебе, як Немовля, але ніхто Його не дає Мені”, – каже Всечиста. 

“Бажала б і Я з Тобою померти, бо не можу стерпіти, бачачи Тебе 

мертвим. Зціли тепер Мою рану, воскресни і вгамуй Мою біль і 

скорботу”, – промовляє слізно Пречиста. Ось цей момент 

богослужіння – читання канону плачу Богородиці, здається 

найзворушливіший за всі, бо в ньому виявляється найбільш людське, 

материнське, те що виринає із глибини серця. І як тут не 

співпереживати і не співстраждати разом з Божою Матір’ю, Яка 

скорботно стоїть при Хресті? 

 

У Велику П’ятницю, як у день глибокої скорботи за те, що 

забрано від нас Небесного Жениха на страждання і смерть, Церква 

постановляє дотримуватися суворого посту, не споживати їжі, 

відкласти всілякі розваги й веселощі. 

 

Вже після обідньої пори у Велику П’ятницю люди почианають 

сходитися до храму, для того щоб побожно і з трепетом вклонитися 

святій плащаниці. Це є дуже важливо, бо небачивши Христа у 

життєдайному гробі, із якого вже ключем починає бити життя, як 

можна зустріти Світле Христове Воскресіння? Тож поспішаймо до 

храму, туди де на середині його серед білих квітів, які оточують 

святе зображення, лежить Той, що дарує нам вічне життя. 
 

 

 

Димитрій (Рудюк), 

митрополит Львівський і Сокальський 
 

 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

Ю. & В. Сергійчук (в пам’ять $50.00 

  Юрія Новака) 

Ю. & В. Сергійчук (в пам’ять   50.00 

  Петра Бочара) 

В. Юровський (в пам’ять   80.00 

  батьків) 

Ю. & Є. Бабій (в пам’ять 150.00 

  батьків, Уляни & Петра  

  Чуприна) 

Oscar & Mirjana Horvat        1,000.00 

  (IMO George Novak) 

Olya Zarosa (IMO George 100.00 

  Novak) 

Anne Royiwsky (IMO   150.00 

  George Novak) 

Andrew Javni (IMO George 100.00 

  Novak) 

Christine & Tom Muranyi 200.00 

  (IMO George Novak) 

Genia & Greg Kalenik  300.00 

  (IMO George Novak) 

Julie & Damian Hamfler  300.00 

  (IMO George Novak) 

Anonymous (IMO George   50.00 

  Novak) 

Margaret Ellinas (IMO    50.00  

  George Novak) 

John & Wendy Chamula    60.00 

  (IMO George Novak)

Gregory Sawchuk    100.00 

  (IMO George Novak) 

 

 

 

Список включає пожертви від 24-го січня до 15-го березня. 

 

 

 

 

 



Усім жертводавцям щира подяка. Фінансова підтримка церкви – обов’язок 
кожного. Наша парафія залежить від добровільних пожертв, і без постійної 
підтримки членів та прихильників, неможливо було б продовжувати нашу 
працю в Христовому винограднику. Офіційна квитанція (“income tax 
receipt”) виписується усім тим, хто здає свою пожертву у церковну 
канцелярію. Просимо чітко зазначити вашу адресу. Ласкаво просимо 
пам’ятати про Церкву св. Андрія у вашому заповіті. 
 

We extend sincere thanks to all donors. Supporting the church is everyone’s 
responsibility. Our parish depends heavily on the goodwill donations of 
members and supporters, without which it would not be possible to continue 
our work in Christ’s vineyard. Income tax receipts will be issued for all 
donations submitted to the church office. Kindly indicate your address clearly. 
Please remember St. Andrew’s Church in your will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлюємо щиру подяку Романові Башті за допомогу з виготовленням цього 
бюлетеня.  

We offer sincere thanks to Roman Bashta for his help in preparing this bulletin. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ / SCHEDULE OF DIVINE SERVICES 

Квітень / April 2020 
 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ЦЕРКВА СВ. АНДРІЯ 

ЗАКРИТА І ВСІ БОГОСЛУЖЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІДКЛИКАНІ 
 

DUE TO COVID-19 ST. ANDREW’S CHURCH IS CLOSED AND ALL 

SERVICES ARE CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE 
 

1-го квітня, 

середа 

Літургія Ранішосвячених Дарів – 

4-го квітня, 

субота 

Субота акафістна. Похвала Пресвятої 

Богородиці 

– 

5-го квітня, 

неділя 

Неділя 5-та Великого Посту. Голос 1. Прп. 

Марії Єгипетської 

– 

7-го квітня, 

вівторок 
БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ, БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 

– 

11-го квітня, 

субота 

Лазарева Субота. Воскрешення прав. 

Лазаря 

– 

12-го квітня, 

неділя 

Неділя 6-та Великого Посту. Голос 2. 

Вербна неділя. ВХІД ГОСПОДНІЙ В 

ЄРУСАЛИМ 

– 

13-го квітня, 

понеділок 

 

ПОЧАТОК СТРАСНОГО ТИЖНЯ 
 

 
Запрошуємо всіх приєднатися до нашої громади і вступити в члени парафії св. 

Андрія Первозванного! Аплікацію можна одержати в церковній канцелярії. 
 

Всім членам нашої парафії! Просимо вирівняти Ваші членські вкладки на 2020 
рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь! 

 
 
 
 

 


