
Газета Західної  конференції  
Церкви Адвентистів сьомого дня

Особливе літо 2022

№183
Липень-серпень 2022



2 № 183 липень-серпень 2022Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Тема номера . . . . . . . . . . . . . . . .
Микола Борсуков

Хрещення двох братів і їх батька 
16 липня в громаді міста Сар-

ни Рівненської області відбулося 
велике свято – хрещення двох бра-
тів-двійнят Олексія та Іллі та їхнього 
батька Олександра.

Шлях хлопців до цієї величної 
події був поступовим. Спочатку - 
три роки навчання в підлітковому 
класі суботньої школи та активної 
участі у всіх заходах дитячого відді-
лу церкви. Потім – два роки у мо-
лодіжному класі. В той час Ілля та 
Олексій пройшли ряд курсів по ви-
вченню Біблії з місцевим пастором 
та через ZOOM. Останнього року 
хлопці ставали все більш активни-
ми в служінні місцевої громади.

Коли почалася війна, Олексій та 
Ілля зайняли взяли активну участь 
у щоденних молитовних служін-

нях, що проходять у молитовному 
будинку міста Сарни. Палке бажан-
ня укласти завіт з Богом дозріло в 
обох братів у цей нелегкий тривож-
ний час війни.

Шлях до Христа у їхнього батька 
Олександра розпочався одночасно 
з його синами. Як людина з досить 
атеїстичними поглядами, ще п’ять 
років тому, почав відвідувати до-
машню церкву, яка проводилася 
в їх домі. Сильно начитаному та 
ерудованому чоловікові було дуже 
нелегко змирятися і приймати про-
сті істини з Слова Божого. Але Дух 
Святий працював, і з домашньої 
церкви проклав йому шлях до Мо-
литовного будинку, де Олександр 
відвідував ранкові та вечірні слу-
жіння та був активним учасником 

усіх обговорень. Остання ніч перед 
хрещенням для чоловіка була без-
сонною і вирішальною. Він розумів 
ризик великої боротьби в його жит-
ті, яка чекала його попереду.

Молитви братів і сестер дали 
можливість Богу дарувати нам у су-
боту чудовий сонячний, але не спе-
котний день. Дві громади з села Бе-
рестя і міста Сарни після святкового 
богослуження поїхали в мальовни-
че місце, де у водах затишного озе-
ра і відбулася ця урочиста подія для 
церкви і всього неба – приєднання 
трьох дорогих душ до небесної 
сім’ї. А потім – святковий дружній 
обід на природі, цікаві конкурси, 
спів.

15 серпня на озері Святе Волин-
ської області було проведено хре-
щення. 

Довгий час вивчаючи Слово 
Боже разом з пастором Валерієм 
Петровим Лариса з села Заболоття 
прийняла рішення заключити союз 
з Богом.

З духовною настановою до при-
сутніх на урочистому богослужіння 
звернувся пастор Андрій Терещук. 
Він акцентував увагу присутніх на 
зв’язок з Богом та прийняття Його 
в своє життя.

Хрестив пастор Андрій Вікторо-
вич.

Новохрещену Ларису привітали 
квітами та обіймами.

Також в громаді Верхнього Во-
дяного Закарпатської області 16 
липня відбулось хрещення. Двоє 
молодих людей з Верхнього Водя-
ного і одна сестра з Грушова уклали 
заповіт з Богом.

Максим Семенюк

Святе водне хрещення на Святому озері



3№ 183 липень-серпень 2022Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Наша місія . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Владислав Берецкі

Поповнення духовної сім’ї
Поповнення сім’ї – це завжди 

хвилюючий момент. Батьки з не-
терпінням очікують народження 
дитини, нової людини, яка, у свою 
чергу, повністю завдячує своєму на-
родженню батькам. Проте інша си-
туація відбулася в суботу 13 серпня. 
Як сказав у проповіді пастор Віталій 
Ганулич, присутні могли бачити на-

родження, у якому безпосередню 
участь брали самі новонароджені.

Того дня на базі санаторію «Со-
нячні Карпати» було звершене 
особливе богослужіння, яке завер-
шилося благословенним обрядом 
хрещення. П’ятеро молодих людей 
(четверо з громади «Еммануїл» 
міста Мукачево і один хлопець з 
громади села Бобовище), які дуже 
добре себе зарекомендували рані-
ше активною участю у молодіжних 
заходах та таборах, заключили за-
повіт з Господом через водне хре-
щення.

Проповідь говорив пастор Ві-
талій Ганулич, розповідаючи про 
практичну сторону перших чоти-
рьох Божих заповідей. Хрещення 
звершували пастор Пірчак Ілля та 

пастор-інтерн Берецкі Владислав. 
Під час самого обряду хор співав 
псалом, а після хору звучали тексти 
зі Святого Писання.

А після хрещення всі присутні 
могли привітати молодь квітами та 
висловити радість за своїх нових 
братів і сестер.

Аня Дуда

Подорож навколо світу
Попри те, що через війну було 

скасовано багато таборів для дітей, 
Бог дав нам можливість проводити 
денні канікулярки, розповсюджую-
чи вістку Євангелії серед наймолод-
ших слухачів. Цього року команда з 
шести форвардів мала можливість 
взяти участь у проведенні такої 
школи в Мукачеві. .

Тема нашої канікулярної школи 
- «Подорож навколо світу». Кожно-
го дня діти могли відчути себе тури-
стами в різних країнах.

День для команди розпочинав-
ся о сьомій ранку. Ми мали фізич-
ні вправи та духовну частину, щоб 
налаштуватись на день. О дев’ятій 
приходили діти, і чудовий день 

розпочинався із зарядки. Учасники 
табору ні хвилинки не сиділи без 
діла, команда завжди знаходила, 
чим зайняти їх у перервах між ак-
тивностями. Наші заняття закінчу-
вались о третій годині, і команда 
знову бралась за планування на-
ступного дня. За тим, як прощались 
діти зі своїми наставниками, було 
помітно, що їм сподобалась каніку-

лярка і вони хотіли б відвідати її ще 
не один раз.

На програму зареєструвались 
близько 50 дітей віком від 5 до 10 
років. Більшість діточок були не з 
адвентиських сімей, було немало 
дітей із сімей тимчасово переміще-
них осіб. 

Організатори канікулярки бага-
то часу проводили у щирій молит-
ві, тому що кожен розумів відпові-
дальність своїх слів для дітей, які 
вперше їх чують. Хвала Господу за 
те, що Він чув наші молитви, був з 
нами увесь час і говорив через нас 
до діток. Ми віримо, що ті зернят-
ка, які ми посіяли в їхні сердечка, 
проростуть і дадуть свої плоди.
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .

Тарас Мельник

Дітям дуже-дуже сподобалося
Канікулярна школа під загаль-

ною темою «Країни світу» завітала 
до Шацька. Тут вона проводилася з 
11 по 15 липня для дітей віком 8-12 
років. Команду із п’яти форвардів 
– Софія, Давид, Каріна, Даша, Яна, 
які проводили захід, очолювала 
Світлана Савіна – мудра та досвіче-
на організаторка. 

Кожного дня діти мали нагоду 
знайомитися та «мандрувати» но-
вою країною. В понеділок ми «по-
летіли» до Польщі, далі побували у 
США, Японії, Єгипті, Україні, а закін-
чили Небесною Країною.

Дітям розповідали про тради-
ції, звичаї та особливості кожної з 
країн, готували національні страви.

Батьки, які приводили дітей на 
канікулярку, були дуже вдячні за те, 
що з їхніми дітьми займаються. Де-
хто навіть запропонував допомогу 

та посприяти фінансово чи матері-
алами. Мені вдалося зав’язати до-
брі, товариські стосунки з батьками 
дітей, які приходили і приходять 
до нас. Багато добрих та схвальних 
відгуків ми почули в свою адресу. 
Під час наших нетривалих розмов я 
анонсував, що буду проводити інші 
заходи духовно-просвітницького 
напрямку, при цьому один з бать-
ків заявив: «Якщо держава нічого 
зараз не проводить, то будемо хо-
дити до вас».

Після канікулярної школи ми 
почали проходити з дітьми біблійні 
уроки по програмі «Сумка самаря-
нина», яку діти теж успішно відві-
дують. 

Вадим Войтович з Володимира 
зі своєю родиною провели «Кра-
їну здоров’я», від якої діти були в 
захваті. Допомагали в її проведені 

Діана та Назар Корнелюки. Крім 
біблійних уроків, які веде Маріч-
ка Мельник, проводимо з мали-
ми відвідувачами майстер-класи 
з Катериною Бойчун та Тарасом 
Мельником. На яких вже готували 
кекси, а також пекли хліб. Маленькі 
відвідувачі в захваті, та як сказала 
одна дівчинка: «Не просто подоба-
ється, а дуже-дуже подобається».

Вважаю, що за таких складних 
умов, які зараз в нашій країні та 
регіоні, важливо, щоб суспільство 
бачило нашу відкритість та щирість 
намірів допомогти їм. Потрібно ви-
користовувати наші таланти та да-
рування, щоб в тому місці, де ми 
живемо і служимо, про адвентистів 
була добра слава, як про людей, які 
не лише читають Біблію та пропо-
відують, а й зацікавлені в благопо-
луччі та стабільності суспільства.

Анатолій Ярчак

Найкраще рішення в житті
13 серпня, у суботу, на ставку 

біля Молитовного будинку Луцько-
го духовного центру відбулося уро-
чисте водне хрещення. Троє доро-
гих душ: двоє з Торчина і один брат 
з села Пожарки, уклали заповіт з 

Богом. Хоч з людей свідків було 
небагато, бо хрещення провели в 
перерві між богослужіннями, про-
те ми знаємо, що усе Небо раділо 
потрійною радістю. 

Брат Олександр з Пожарок діз-
нався про істини зі Слова Божого від 
дівчини, з якою дружив два роки, і 
яку полюбив усім серцем. Вивчав 
біблійні уроки. У цей непростий 
час по-новому оцінив своє життя, і 
вирішив присвятити його Богу. Під 
час короткої відпустки (всього один 
тиждень) вирішив заключити най-
важливіші союзи у своєму житті: в 
суботу прийняв хрещення, а в не-

ділю - одружився. Тупер уся Божа 
сім’я молиться за нього, як за свого 
брата, щоб Господь оберігав його 
на нелегких і небезпечних шляхах. 
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Андрій Мачіха

Канікулярна «Веселка» у Кобилецькій Поляні 

Марія Власюк

Особливе літо 2022 у Луцьку
Літо 2022 року стало для усіх 

особливим. Події в нашій країні 
заставили нас мислити по-іншому. 
Особливо важко прийняти ці по-
дії діткам, адже вони потребують 
того, щоб рости в радості, любові і 
мирі. Тому в луцькій першій грома-
ді пройшло аж п’ять програм для 
дітей цього літа. Дві програми були 
одноденні, на які Луцьким соціаль-
ним відділом були запрошені сім’ї 
з дітьми. 

Також ми продовжили заняття 
підготовки до школи. І більше 20 
діток закінчили навчання. А це від-
мітили веселим випускним  святом 
з іграми, майстер-класами, торти-
ком, подарунками і незабутніми 
враженнями.

З 17 по 22 липня провели кані-
кулярну школу для діток 6-10 років 
«Подорож країнами світу». Цілий 
тиждень ми «мандрували» краї-
нами, грали в ігри, ходили на екс-
курсії, брали участь в цікавих май-
стер-класах, обливалися водою, 
досліджували цікаві біблійні уроки, 
а в суботу на урочистому богослу-
жінні, на яке запросили батьків і 
рідних, повернулися в Україну. І на 
честь цього були подарунки і со-
лодкий стіл з пирогами. 

Ми планували прийняти 40 
діток, але в останній день їх було 
майже 60. Серед них багато було 
тих, хто в різні роки закінчив «ма-
леньку школу», але з радстю при-
ходить до нас знову. Підлітки нашої 

церкви вже стали помічниками у 
цій програмі.

Закінчивши цю канікулярку 
втомлені організатори вирішили... 
провести ще одну, для підлітків. 
Тому 25 липня стартувала каніку-
лярна школа «Ти можеш! Бог вірить 
в тебе!» Також планували на 12 на-
ших слідопитів, але діти покликали 
ще своїх друзів, і стало 16 діток. І 
знову був насичений тиждень: уро-
ки з життя Ісуса, пробіжка з пасто-
ром, прогулянки на байдарках і ко-
нях, пліт і вареники своїми руками, 
майстер-клас від косметолога, і на 
завершення - вогнище та ночівля. 

Чудово, що Господь дав можли-
вість розказати діткам про Нього, і 
наповнити це літо позитивом!

З любов‘ю до дітей . . . . . . . . . .

З 7 по 13 серпня в смт Коби-
лецька Поляна проходив денний 
канікулярний табір «Веселка». Та-
бір був організований місцевою 
адвентистською церквою за під-
тримки сім’ї Смірнових Віталія та 
Магдалини. В склад команди також 
входило п’ятеро молодих дівчат, 
які приїхали з Жовківської громади. 
Протягом тижня вся команда пра-
цювала для дітей і підлітків, зокре-
ма внутрішньо переміщених осіб. 

До програми табору входили: 
біблійний урок від місцевого пас-
тора, цікаві майстер-класи по руко-
діллю, приготуванню смаколиків, 
експерименти, пісні, руханки та 
ігри. Загалом табір відвідало близь-
ко 40 дітей, які в суботу 13 серпня, 
разом з батьками, прийшли в Дім 
молитви на урочисту програм при-
свячену закінченню табору. 

На програмі діткам вручили 
сертифікати про закінчення, пода-

рунки і Біблії з ілюстраціями. Також 
команда протягом тижня вчила з 
дітьми пісню, яку вони заспівали на 
служінні. Урочисте служіння, окрім 
дітей і батьків, також відвідав ста-
роста села, який виступив зі слова-
ми вдячності до організаторів табо-
ру і в цілому до нашої церкви. 

Після закінчення програми по-
дарунки отримали не тільки діти, 
батькам і гостям також подарували 
духовну літературу, зокрема Біблії.
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Разом ми можемо більше . . . .
Марія-Габріелла Ференці

 «Дружболандія» розмістилася в Ужгороді
Протягом певного часу ми ду-

мали над місійним проєктом, який 
залучив би до служіння якомога 
більшу частину членів церкви дру-
гої ужгородської громади. 

У липні 2022 року дивовижним 
чином і дуже неочікувано ми от-
римали кошти, які стали основним 
поштовхом для відновлення проєк-
ту “Дружболандія”, колись розпо-
чатого сестрою з нашої церкви, на 
території Молитовного будинку в 
новому захоплюючому форматі.

З Божою допомогою у нас зі-
бралась чудова команда (близько 
12 людей). Основною метою про-
ведення «Дружболандії» було за-
лучення дітей віком від 7 до 12 ро-
ків, які жодного разу не відвідували 
нашу церкву. Ми вирішили органі-

зувати три уявні подорожі в Країну 
Дружболандія (17, 24 та 31 липня). 

Вже на першу зустріч було заре-
єстровано 28 дітей, 17 з них - діти, 
які ніколи не були в нашій церкві.

Всі дні програми пройшли «на 
ура»! Щоразу ми вивчали нову кра-
їну, її традиції та особливості, фло-
ру та фауну, розмовні фрази мовою 
оригіналу та цікаві факти. Також 
готували смаколики, не забували 
про фізичну активність, показували 
діткам захоплюючі хімічні експери-
менти та робили hand-made. Звіс-
но, основною метою було знайом-
ство з Біблією і вивчення біблійних 
істин. Щоразу, сідаючи за стіл, всі 
разом ми молилися за їжу. Зазви-
чай, це робив хтось з наставників, 
але одного разу маленька дівчин-
ка, яка раніше не відвідувала нашу 

церкву, виявила бажання подяку-
вати Богу від себе. Тоді ми черго-
вий раз переконались в тому, що 
цей проєкт - втілення Божої волі.

Дякуючи Богу, батьки дітей, які 
раніше не відвідували нашу цер-
кву, також захотіли долучатись до 
нашого проєкту: хтось фотографу-
вав, знімав та монтував відео для 
церковних соцмереж, хтось допо-
магав з командами, хтось просто 
приходив подивитись, що ж там 
такого відбувається, що їхні дітлахи 
так рвуться до нас.

Отож, ми вирішили, що на 
цьому не можна зупинятись, тому 
щомісяця плануємо проводити 
“Країну Дружболандію”, і працю-
ватимемо не тільки з дітьми, але і 
з їхніми батьками. Моліться, будь 
ласка, за наш проєкт.

Тетяна Васильчук

Канікулярний табір в селі Сівки

У цей непростий час в громаді 
села Сівки з 14 по 17 серпня прове-
ли дитячий табір під гаслом «Божі 
обітниці у великій боротьбі». Всьо-
го відвідало табір 35 дітей, із них 32 
- діти з неадвентистських сімей із 
сіл Червона Воля і Сівки. Дітей із су-
сіднього села привозила приятель-
ка возом на своєму тракторі. 

День у таборі розпочинався із 
веселої зарядки, співу та духовних 

настанов. З захопленням у май-
стер-класах дівчатка спробували 
плести зі стрічок патріотичні бра-
слети, а в класі малювання ство-
рили фарбами картини квітів із 
підручних матеріалів . Та найбіль-
ше сподобався дітям майстер-клас 
по приготуванню піци. Хлопчики 
спробували себе у столярній спра-
ві і навіть виготовили для мам ку-
хонні дощечки. Про Божу зброю та 
захист, про Божі обітниці та велику 
боротьбу, яка розпочалася ще на 
небі, слухали в духовних настано-
вах. Провели із дітками застережні 
заходи по небезпечних предметах 
та мірах безпеки під час бойових 

дій . День закінчувався цікавими 
іграми, співом та переглядом слай-
дів про життя табору. Сестри гро-
мади старанно частували дітей.

На закінчення табору задово-
ленні діти отримали подарунки.
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Роберт Біро

Угорщина допомагає киянам
З 8 по 10 липня відбулась чер-

гова угорська гуманітарна місія - 
передача продуктів харчування з 
Угорщини до Києва.

Цього разу ініціатором, органі-
затором та спонсором цієї програ-
ми був підприємець з Будапешту  
Ласло Опо, який ще під час по-
переднього візиту в Бучу та Київ 
навесні пообіцяв, що знову по-
вернеться з допомогою до Києва і 
дотримав свого слова.

У збір продуктів великий фінан-
совий вклад зробила знову Приду-
найська Конференція Угорського 
Уніону та АДРА в Угорщині. Жер-
твували і різноманітні неадвентист-
ські організації, долучились рядові 
члени Церкви, приятелі, навіть із 

Закарпаття. Цього разу з Будапешта 
до Києва було привезено близько 
3 тонн продуктів. Допомагав зби-
рати, а потім і супроводжував цей 
вантаж Роберт Чізмадія з Угорщи-
ни, новообраний секретар Транс 
Європейського Дивізіону. З україн-
ського боку допомагав та супрово-
джував закордонних гостей до Ки-
єва Роберт Біро. Велику допомогу 
в організаційних питаннях та у без-
перешкодному перетині кордону 
надала АДРА в Україні та Альберт 
Пірчак.

У Києві гостей прийняв вже 
вдруге Роман Проданюк, прези-
дент Київської Конференції та пас-
тор Віктор Вертило.

У суботу відбулась зустріч угор-
ських гостей і із Станіславом Но-
совим, президентом Українського 
Уніону. Після обіду у Храмі на Подо-
лі відбулося особливе богослужін-
ня. На спеціальну духовну програ-
му прийшло близько 120 чоловік 
приятелів, які змогли записатись і 
для отримання допомоги.

Угорські ж гості в супроводі Ро-
мана Проданюка спершу оглянули 

будівлю та хід будівництва адвен-
тистської школи та центру впливу 
у Києві. Потім поїхали до Бучі, де 
ректор Українського гуманітарного 
інституту Андрій Шевчук показав 
іноземним гостям територію на-
вчального закладу, розказав про 
Божу охорону інституту під час во-
рожої окупації.

Після цього гості ще мали мож-
ливість побачити залишки спаленої 
ворожої військової техніки на око-
лицях Києва та ввечері побувати у 
самому центрі української столиці.

В своїх серцях гості з Угорщини  
зберегли та привезли для своїх гро-
мад та сімей частинку гостинності, 
любові і вдячності київських братів 
і сестер.

Олександр Коропець

Молодіжний конгрес у Фінляндії

Фінляндія - мало відома нам 
країна, розсташована далеко на 
півночі. Та делегації з України по-
щастило відвідати цю країну. Але 
не просто насолодитись красою 
природи, а для вищої мети. 

У маленькому місті Лахті з 2 по 
6 серпня проходив європейський 
молодіжний конгрес. Такий захід 
відбувається раз на 5 років і нам 

пощастило стати учасниками цієї 
події.

Даний конгрес був дуже 
маштабним, 2500 молодих людей з 
усіх країн Європи: Польщі, Румунії, 
Греції, Ізраїля, Швейцарії, Іспанії та 
багато інших, і ми щасливі та вдяч-
ні, що делегація з України також 
змогла взяти участь у цьому кон-
гресі. Були присутні 35 представни-
ків з різних куточків України, мали 
змогу надихнутись та набратись 
досвіду для молодіжного служіння 
у своїх громадах. 

Багато цікавих навчальних се-
мінарів організатори представили 
молоді на вибір: мульткультурне 
середовище, стосунки, пророцтва 
та інші.

Від Західної конференції пред-
ставником був молодіжний лідер 
Олександр Коропець, якому нада-
ли слово в один з днів конгресу. 
Олександр зміг поділитися досві-
дами свого волонтерського служін-
ня, розповів про те, як Господь обе-
рігає їх по дорозі на лінію фронту, 
коли поруч лунають вибухи. Та ще 
раз попросив молитися за Україну.
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Церква Божа . . . . . . . . . . . . . . . . 

Слава Богу за дві програми, які 
нам вдалося організувати для діток 
в різних місцях Рівненської області. 

З 11 по 15 липня на приватній 
базі в селі Хрінники на березі озе-
ра, серед лісу проходив наш підліт-
ковий табір «Sky land». Це велике 
благословення мати можливість 
його провести на природі за обста-
вин військового часу. Господь по-
благословив нас і погодою, і охоро-
ною, і дітьми. Була 31 дитина, 19 з 
яких з неадвентистських сімей. П’я-
теро з цих підлітків приєднались до 
нас на базі. 

Тема табору: «Якщо Він сьогод-
ні прийде». Підлітки мали мож-
ливість хто згадати, а хто і почути 
вперше про Другий прихід Христа, 
про його ознаки, про особливу 
«тривожну валізу», яку ми готуємо 
протягом життя, щоб Його прихід 
не став для нас неочікуваним.

Крім біблійних уроків були різні 
майстер-класи: медичний, перу-

карський, рукоділля , спорт і смачна 
кухня нашої сестрички Нелі. Грали 
загальнотабірні ігри, виконували  
цікаві творчі завдання і, головне, 
багато спілкувались наживо.

Ми мали можливість бачити і 
стати часткою надзвичайних Бо-
жих благословень, які відбувались 
на наших очах, як в історії вдови зі 
Сарепти, коли олія і борошно не за-
кінчувались. В кінці табору ми по-
дарували підліткам книгу Елен Уайт 
«Велика боротьба».

Слава Богу за всі благослові-
ння! Дуже вдячні також братам і 
сестрам дубенської громади, Пав-
люку Валерію, пастору Валерію 
Левицькому та Нелі за підтримку і 
допомогу. Вдячні Господу за коман-
ду, з якою Божою силою можна ро-
бити реальним неможливе.

З 18 по 21 липня в селі Лішня 
Демидівського району було прове-
дено дитячу канікулярну школу. Яку  
відвідувало 24-28 дітей. Майже всі 

з неадвентиських сімей. Двоє діток 
було з тимчасово переміщених ро-
дин. Пастор Сергій Соя розповідав 
про останній час, про прихід Хри-
ста, про майбутнє, яке чекає Божих 
дітей. Зіркової популярності здобув 
пінгвін Оскар, який розповідав ді-
тям про Антарктиду і зрозумів, що 
є особливе місце, де тебе чекають 
і люблят. А в останній день кані-
кулярки він вирішив залишитись з 
новим другом, якому був потрібен.

На кулінарних майстер–класах 
з Людмилою Соєю дітки вчились 
готувати їсти: канапки, вареники, 
кашу і не тільки. Мали можливість 
займатись рукоділлям, стрибати на 
батуті, грати ігри і багато спілкува-
тись. Громада допомагала з неве-
личким обідом для діток.

Дуже вдячні Богу за можливість 
проводити такі заходи, адже зовсім 
недалеко є міста, де подібні речі 
просто неможливі.

Вікторія Черняк

Дві програми для діток на Рівненщині


