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Відділ у справах сім’ї та молоді Хмільницької міської 
ради оголошує про набір дітей пільгових категорій для 
відпочинку на узбережжі моря (Україна).

У результаті проведення закупівлі послуги з оздоров-
лення та відпочинку дітей на узбережжі моря (Україна) 
через систему електронних закупівель «ProZorro» вда-
лося отримати 45 путівок для дітей пільгових категорій 
10- ти денного відпочинку на березі Чорного моря (пе-
реможець – ТОВ «ЛАДА-КАМІС»).

Запрошуємо жителів Хмільницької міської ОТГ по-
давати заяви до 20.07.2019 року. Виїзд – 05.08.2019 року.

За додатковою інформацією радимо звертатися 
за телефоном 2-24-56. Контактна особа Дем’янюк Пав-
ло Ілліч – начальник відділу у справах сім’ї та молоді 
міської ради (моб. 097 826 05 90).

Набір дітей на відпочинок на 
березі Чорного моря

До 15 липня можливо змінити 
місце голосування

21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибо-
ри народних депутатів України. Важливо, щоб жителі 
Хмільницької громади, які перебуватимуть у день 
виборів не за місцем реєстрації, скористалися своїм 
виборчим правом та взяли участь у голосуванні.

Отже, необхідно звернутися до відділу ведення 
Державного реєстру виборців Хмільницької міської 
ради. Для проходження процедури тимчасової зміни 
місця голосування потрібно пред’явити документ, 
який підтверджує громадянство України;

Змінити місце голосування  можливо до 15 липня 
2019 року включно.

Відділ ведення Державного реєстру виборців 
Хмільницької міської ради знаходиться за адресою: 
м.Хмільник, вул.Пушкіна, 15, каб. №3, тел. 2-24-74, 
2-54-70, 2-57-43.

З 1 червня  органи Пенсійного фон-
ду Вінницької області функціонують 
як одна юридична особа – головне 
управління Пенсійного фонду України 
у Вінницькій області. Звертаємо ува-
гу жителів Хмільницької громади, що 
Сервісний центр з надання пенсійних 
послуг  у місті Хмільнику розташований 
по вул. Столярчука, 15 а.

Сервісний центр з надання пенсійних 
послуг  у місті Хмільнику працює:
з понеділка по четвер:
з 8-30 год. до 17-00 год.,
у п’ятницю з 8-30 год. до 16-00 год., 
субота, неділя – вихідні дні.

Діє Сервісний центр 
Пенсійного фонду

    • ВАЖЛИВО

    • ВАКАНСІЯ

Хмільницька міська рада 
оголошує конкурс на заміщення 
посади завідувача сектору з питань 
культури міської ради, тимчасово.

До участі в конкурсі допускають-
ся громадяни України, які:

- мають вищу освіту гуманітарного 
або культурно-мистецького напрям-
ку за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста;

- мають стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самовря-
дування або на державній службі на 
посаді не нижче головного спеціаліста 
не менше 2 років або стаж роботи за 
фахом на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 3 років;

- знають вимоги чинного законо-
давства з питань місцевого самовряду-
вання, служби в органах місцевого са-
моврядування та державної служби, у 
сфері культури, збереження культурної 
та історичної спадщини, уміння працю-
вати з нормативно - правовими та мето-
дичними документами, організовувати 
та проводити святкові заходи, готувати 
сценарії та інформаційно - аналітичні 
матеріали;

- вільно володіють державною мо-
вою із застосуванням її на практиці;

- володіють персональним 
комп’ютером  на рівні впевненого кори-
стувача.

Документи приймаються протягом 
30-ти календарних днів з дня оприлюд-
нення оголошення. 

Додаткова інформація щодо 
документів, які необхідно пода-
ти для участі у конкурсі, основних 
функціональних обов’язків, розміру 
та умов оплати праці надається 
за адресою: м.Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 10, 4-й поверх (відділ 
організаційно-кадрової роботи), 
тел.: 2-25-68.

Хмільницька міська рада 
оголошує конкурс 

на заміщення посади 
завідувача сектору 

з питань культури 
міської ради, тимчасово

13 червня   в залі Хмільницького 
районного Будинку культури 
відбулися урочистості з наго-
ди Дня медичного працівника.

Зі щирими словами поваги і 
вдячності до «людей у білих халатах» 
звернулися народний депутат України 
Петро Юрчишин, міський голова Сергій 
Редчик, представники  влади району, 
медичних установ та закладів охоро-
ни здоров’я, організації профспілки.

Від імені Хмільницької міської 
ради та її виконавчого комітету, міської 
громади Сергій Борисович привітав 
медичних працівників із нагоди 
професійного свята та вручив найбільш 
сумлінним подяки міського голови.

Музичним дарунком до свята ме-
дичних працівників став незабутній 
концерт народного артиста України 
Павла Дворського та його синів – 
В’ячеслава Дворського (лірика)  та 
Павла Дворського молодшого (опе-
ра) за сприяння народного депу-
тата України Петра Юрчишина.

Наче ангели-охоронці – ЛІКАРІ

    • АКТУАЛЬНО     • ПОСЛУГИ



 2                                                                 №6 червень 2019р.       МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК           ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

Відбулася чергова 63 сесія  міської ради
21 червня відбулася 63 сесія міської ради 7 скли-

кання, яку провів міський голова Сергій  Редчик. 
На початок пленарного засідання зареєстровано 

22 депутата. Загалом місцеві обранці розглянули 77 
планових питань та 5 питань порядку денного "Різне".

Перед тим, як розпочати роботу, міський голо-
ва Сергій Редчик вручив головному лікарю КНП 
«Хмільницька «ЦРЛ» Василю Залецькому сертифікат 
на отримання комп’ютерного обладнання для забез-
печення покращення роботи Хмільницької районної 
лікарні. Нове обладнання вартістю майже у 200 тис.
грн., які були виділені з місцевого бюджету, призна-
чене для оснащення робочих кабінетів лікарів, які 
ведуть прийом хмільничан та жителів Хмільницького 
району. Комп’ютерна техніка допоможе створити базу 
електронних карток по кожному пацієнту лікарні, 
зберігати дані про проведене обстеження, аналізи 
та препарати, які призначаються для лікування. Це, 
у свою чергу, дасть можливість сформувати повну 
історію хвороби пацієнтів із зазначенням усіх особли-
востей та перебігу захворювань. Цього ж дня техніку 
було доправлено до КНП «Хмільницька «ЦРЛ».

На пропозицію депутата міської ради Василя 
Грушка, з метою  підтримки нашого земляка, учас-
ника АТО Романа Кашпура, який отримав важкі по-
ранення на сході України, було внесено зміни до 
комплексної програми «Добро» та виділено одно-
разову матеріальну допомогу в розмірі 50 тис. грн. 
Цю  пропозицію депутати підтримали одноголосно.

Окремі рішення стосувалися внесення змін до чин-
них міських програм: програми регулювання земель-
них відносин та управління комунальною власністю 
у Хмільницькій міській об’єднаній територіальній 
громаді на 2017-2020 роки, програми утриман-
ня дорожнього господарства Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр., 
програми розвитку житлово-комунального господар-
ства та благоустрою Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади  на 2019-2021 роки, міської про-
грами  розвитку освіти Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки, програми 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів 
усіх форм власності на території Хмільницької міської 
об'єднаної територіальної громади на  2017-2021 рр.

Також депутатським корпусом було заслуха-
но інформацію  Руслана Терещука стосовно подій, 
які відбулися 6 червня 2019 року і набули ши-
рокого розголосу. Народний обранець пояснив 
ситуацію щодо обвинувачення його у жорстокому 
поводженні та наголосив на тому, що лише засту-
пився за молоду дівчину, яка прохала про допомогу. 

Депутати затвердили звіт про виконан-
ня бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади за 1-й квартал 2019 року.   

Майже усі винесені на розгляд сесії питання було 
підтримано більшістю голосів депутатського кор-
пусу. Понад п’ять десятків питань порядку денно-
го стосувалися врегулювання земельних відносин. 

Депутати відхилили проекти рішень: «Про 
внесення змін до  рішення 19 сесії міської ради 
7 скликання від 05.08.2016р. №451 «Про затвер-
дження Комплексної оборонно-правоохоронної про-
грами  на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька 
міська об’єднана територіальна громада – взаємна 
відповідальність влади та громади» (зі змінами)», 
«Про  зміни в штатному розписі працівників вико-
навчих органів міської ради (зі змінами) та в штат-
ному розписі фінансового управління Хмільницької 
міської ради (зі змінами)» та один проект рішення з 
питань землекористування: «Про надання виконав-
чому комітету Хмільницької міської ради дозволу 
на виготовлення проекту із землеустрою на земель-
ну ділянку суміжну до земельної ділянки ТОВ СП 
«Нібулон» по вул. Івана Богуна, 85 у м. Хмільнику». 

Головою комісії з питань планування, бюджету, 
економічного розвитку та підприємництва, депутатом 
міської ради  Юрієм Кондратовцем було внесено де-
путатський запит щодо негайного усунення виявлених 
порушень прав та законних інтересів громадян. Ви-
щевказаний запит стосувався  порушень законодав-
ства під час прийняття Рішення виконавчого комітету 
від 22.06.2018р. №253 «Про проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирного будинку».

Депутатом міської ради Василем Грушко було 
внесено пропозицію щодо необхідності розро-
блення Положення про утримання домашніх тва-
рин та внесення відповідних змін до Правил 
благоустрою міста Хмільника. Ця пропозиція та-
кож знайшла підтримку в більшості депутатів.
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    • ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

    • ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ

          У ГРОМАДІ

Скейт-парк, памп-трек, міні-зоопарк, скаутський молодіжний центр, водні 
маршрути,  причал на Південному Бузі,  альтанки в парку …..- ось лише не 
повний перелік ініціатив Хмільницької громади, поданих на розгляд проекту 
Бюджет участі. Серед учасників відбору  – такі 18 проєктів:
0001. Закупівля інвентаря для занять східним єдиноборством Zendokai-do. 
199548 грн

0

0002. Памп-трек у центральному парку ім. Т.Г. Шевченка 199920 грн 0
0003. Будь активним 196449 грн 0
0004. Закупівля альтанок для комфортного відпочинку 200000 грн 0
0005. Мотузковий парк – корисне дозвілля для дітей! 200000 грн 0
0006. Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту 
Свободи, 13 195000 грн

0

0007. Безпека дітей 170000 грн 0
0008. Створення у м. Хмільнику природоохоронного та культурно-
просвітницького міні-зоопарку. 150000 грн

0

0009. «Збудуємо спортивний майданчик разом» 199875 грн 0
0010. Встановлення причалу на річці Південний Буг 180000 грн 0
0011. “Workout- здорове майбутнє Хмільника” 165000 грн 0
0012. “За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя” 200000 грн 0
0013. Скейт-парк у центральному парку ім. Т.Г.Шевченка 200000 грн 0
0014. Велотуризм 120000 грн 0
0015. Скаутський молодіжний центр, зокрема байдарковий клуб. 200000 грн 0
0016. Розвиток водних маршрутів у м. Хмільнику 190000 грн 0
0017. Спортивний майданчик з резиновим покриттям 138000 грн 0
0018. Майданчик для дресирування та вигулу собак 170000 грн 0

Зауважимо, що до 15 липня 2019 року відповідальні структурні підрозділи 
оцінюють проєкти щодо їх практичної реалізації та подають аналітичний звіт Комісії, 
яка приймає висновки про прийняття проєктів до голосування.

Проєкти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо не допу-
ску  на голосування, участь у голосуванні брати не будуть.

Голосування за проєкти триватиме з 16 липня по 5 серпня 2019 року.
Детальною інформацією про громадський проект “Бюджет участі” Ви можете 

поцікавитися на сайті http://hmilnitska-otg.ci.org.ua/ або на офіційному веб-сайті міста 
Хмільника http://ekhmilnyk.gov.ua  – банер “Громадський проект – бюджет участі”.

Бюджет участі: Що «забажали» 
хмільничани?

18 червня Хмільницькій 
міській об’єднаній територіальній 
громаді передано в комуналь-
ну власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призна-
чення  державної власності.

Хмільницький міський голова 
Сергій Редчик та в.о. начальни-
ка Головного управління Держ-
геокадастру у Вінницькій області 
Сергій Рябцун підписали Акт 
приймання-передачі земельної 
ділянки сільськогосподарського 
призначення із земель державної 
власності у комунальну.

Землі знаходяться на території 
Соколівського старостинського 
округу. Їх загальна площа складає 
227,7428 га (29 ділянок). Право 
власності  Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної гро-
мади на них виникає з моменту 
державної реєстрації цього пра-
ва та оформлення відповідно до 
Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на не-

рухоме майно та їх обтяжень».
Також варто зауважити, що 

відповідно до Земельного кодексу 
України після державної реєстрації 
права на ці ділянки розпоряджа-
тись ними буде Хмільницька міська 
рада. Донедавна правом розпоряд-
жатися земельними ділянками було 
наділено Головне управління Держ-
геокадастру у Вінницькій області.

Зауважимо, що процедура 
передачі передбачена Наказом 
Головного управління Держгео-
кадастру у Вінницькій області від 
18.06.2019 року «Про переда-
чу земельних ділянок державної 
власності в комунальну», 
відповідно до статей 15, 117, 122 
Земельного кодексу України, роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2018 року №60-
р «Питання передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності 
у комунальну власність об’єднаним 
територіальним громадам».

    • У СПОРТІ - СИЛА

Хмільницькій громаді передали 
землі сільськогосподарського 

призначення

У Хмільнику встановлено 
стоянки для велосипедів із при-
вабливим дизайном. Загалом 
у місті буде 35 велопарковок 
на 7 місць кожна. Їх розташову-
ють біля важливих соціальних 
об’єктів: у школах, позашкільних 
навчальних закладах, будинку 
культури, лікарні, поліклініці, 
вокзалах, інших закладах 
соціальної сфери тощо.  Тож 
для тих, хто надає перевагу ве-
лосипеду, можна зручно та без-
печно буде «припаркуватися».

Паркувальні майданчи-
ки для велосипедів запропону-
вали встановити самі ж жителі 
міста в рамках реалізації проек-
ту «Бюджет участі-2019». Така 
ініціатива громади знайшла 
підтримку, а, отже, – поданий про-
ект став можливий для реалізації 
коштом місцевого бюджету.

Цікаве та нове завж-
ди привертає позитивну ува-
гу. Маємо надію, що організація 
велосипедного руху в нашому 
місті буде успішно розвиватися.

    • ЗЕМЛЕУСТРІЙ

У Хмільнику впроваджують 
велопаркінг

19 червня  на міському стадіоні  
відбувся спортивно-масовий захід 
«Всеукраїнський олімпійський день». 
Учасниками Олімпійського дня стали діти 
дошкільних навчальних закладів, учні 
навчальних закладів міста, спортсмени 
Хмільницької громади. На спортивно-
му заході були присутні почесні гості:

– заступник міського голо-
ви з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради Андрій Сташко;

– голова відділення Національного 
олімпійського комітету України 
у Вінницькій області, заслуже-
ний майстер спорту України з пла-
вання, учасник 25,26,27,28 літніх 
Олімпійських ігор, двічі срібний при-
зер 25 Олімпійських ігор Павло Хникін;

– майстер спорту України 
міжнародного класу, бронзовий призер 
Чемпіонату Європи з естафетного бігу 
4х400 м., учасник 28 та 29 Олімпійських 
ігор в Афінах та Пекіні Михайло Книш.

Олімпійський прапор  підняли 
чемпіони та призери області з 
легкої атлетики Артем Задо-
рожнюк та Наталія Алексєєва.

Павло Хникін вручив всім учасникам 
Олімпійського дня призи, сертифікати 
учасника та олімпійську атрибутику. 

Учасників Олімпійського дня 
привітала вихованка Хмільницької 
школи мистецтв Гуцаревич 
Даша з піснею «Молода країна».

Після легкоатлетичного пробігу 
Павло Хникін та Михайло Книш 
провели вікторину та  лотерею 
за цінні подарунки з логотипом 
олімпійського дня та спортивні м’ячі.

Спортивне свято продовжило-
ся проведенням легкоатлетичних 
забігів та естафет на різні дистанції 
за участі учнів загальноосвітніх 
закладів міста та Хмільницької ДЮСШ.

Хмільничани охоче брали участь у 
спортивних іграх та конкурсах із  шахів 
та шашок,  амреслінгу, іграх із м’ячем.

По-спортивному відзначили 
Всеукраїнський олімпійський день
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

АКТУАЛЬНО4
    • БЛАГОУСТРІЙ

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 ДЕМ’ЯНЮК Анатолій Якович (03.07)
 директор ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр 
 професійно-технічної освіти»
 ДИЧУК Лілія Анатоліївна (04.07)
 провідний спеціаліст сектору прийняття заяв та документів
 відділу адресних соціальних допомог та компенсацій    
 управління праці та соціального захисту населення міської  ради
 ПАЦАНІВСЬКА Наталія Миколаївна (07.07)
 в.о. директора КЗ «Історичний музей м.Хмільника»
 ГУМЕНЮК Олександр Іванович (07.07)
 завідувач господарською частиною управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 ПАЧАЄВА Галина Володимирівна (08.07)
 головний спеціаліст сектору контролю та виплати відділу 
 адресних допомог та компенсацій управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Степанович (10.07)
 двірник-сторож загального відділу міської ради
 ЮРЧИШИН Петро Васильович (13.07)
 народний депутат України
 КАНЮКА Володимир Євгенович (13.07)
 ветеран праці м.Хмільника та Хмільницького району
 БУЛИКОВА Надія Анатоліївна (14.07)
 начальник юридичного відділу міської ради
 АНДРЕЙЧУК  Микола Михайлович (15.07)
 директор санаторію «Радон» АП НВП «Візит»
 БРИЛЯНТ Валентина Вікторівна (16.07)
 завідувач сектору з питань кадрової роботи відділу 
 організаційно-кадрової роботи міської ради
 СОМОВА Людмила Нарцисівна (20.07)
 ветеран праці м.Хмільника та Хмільницького району
 ЦЕГЕЛЬНИК Галина Йосипівна (20.07)
 ветеран праці м.Хмільника та Хмільницького району
 ПАВЛЕНКО Людмила Віталіївна (21.07)
 головний бухгалтер управління житлово-комунального 
 господарства та комунальної власності міської ради
 ДЛУГАШЕВСЬКА Ольга Іванівна (21.07)
 головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку 
 пільгових категорій громадян управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 ЗАДУБНИЙ Віктор Васильович (25.07)
 ветеран праці м.Хмільника та Хмільницького району
 БАТЮК Анатолій Борисович (28.07)
 ветеран праці м.Хмільника та Хмільницького району
 ТЕНДЕРИС Оксана Володимирівна (29.07)
 начальник відділу організаційно-кадрової роботи міської ради
 НАДКЕРНИЧНА Юлія Степанівна (29.07)
 завідувач сектору з питань культури міської ради
 САЄНКО Сергій Васильович (29.07)
 заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
 органів міської ради 6 скликання

    • СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Уряд затвердив Порядок 
надання пільг на оплату жит-
лово-комунальних послуг у 
грошовій формі. Зазначеним по-
рядком окреслено перелік пільг, 
оплата яких здійснюватиметься у 
грошовій формі, визначено роз-
рахунок розміру пільги, механізм 
її виплати, операційні дії щодо ви-
плати пільг у грошовій безготівковій 
формі та у готівковій формі, а також 
встановлено відповідальність за 
подання неправдивих відомостей.

Монетизація пільг на опла-
ту житлово-комунальних послуг в 
Україні стартує з 1 жовтня 2019 року.

Важливо, що паралель-
но функціонуватимуть дві си-
стеми надання пільг у грошовій 
формі – готівкова і безготівкова.

Зокрема, пільги в безготівковій 
формі надаватимуть усім 
пільговикам в автоматичному 
режимі, за прикладом безготівкового 
надання субсидій через “Ощадбанк”.

Для цього “Ощадбанк” ве-

стиме у відповідних автомати-
зованих системах обліку банку 
персоніфікований облік пільговиків 
та коштів, які будуть надходити на 
рахунок для виплати пільг – для 
кожного пільговика індивідуально. 
Після того “Ощадбанк” 
здійснюватиме переказ коштів на 
рахунки управителів, об’єднань, 
виконавців комунальних послуг 
на підставі договорів, що уклада-
ються між ними та “Ощадбанком”.

Згідно з Порядком надання 
пільг на оплату житлово-комуналь-
них послуг у грошовій формі  за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 2019 
р. № 373, пільги в готівковій формі 
призначать усім охочим пільговикам 
на підставі поданих особисто заяв 
до органів соціального захисту на-
селення. Органи соціального за-
хисту населення в свою чергу, 
формуватимуть щомісяця до 25 
числа реєстри пільговиків для ви-
плати пільг у готівковій формі та 

передаватимуть їх Мінсоцполітики.
Після чого Міністерство, опра-

цювавши отримані реєстри, над-
силатиме їх до “Ощадбанку” та 
переказуватиме зазначеному банку 
кошти для виплати монетизованих 
пільг. Таким чином, кошти над-
ходитимуть на особисті рахунки 
пільговиків, їх можна буде зняти з 
власного рахунку в будь-який час. 
Пільговики зобов’язані сплачува-
ти щомісяця вартість фактично 
спожитої послуги з урахуванням 
суми пільги. У разі отримання від 
управителів, об’єднань, виконавців 
комунальних послуг інформації 
про наявність простроченої по-
над місяць (на дату надання такої 
інформації) заборгованості з опла-
ти послуг, сума якої перевищує 
20 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян, у пільговиків, 
які отримують пільгу у готівковій 
формі, виплата пільги з на-
ступного місяця здійснюється у 
грошовій безготівковій формі.

Монетизація пільг на оплату послуг: 
як працюватиме механізм нарахувань

РАЗОМ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ 
КЛАДОВИЩ!

Триває добровільний збір коштів 
Хмільницької громади на благоустрій 
та впорядкування міських кладовищ.  

Виконавчий комітет міської ради 
закликає  трудові колективи підприємств, 
установ та організацій, підприємців, 
громадських та релігійних організацій, 
вуличних та будинкових комітетів, 
усіх свідомих громадян долучитися 
до збору коштів для благоустрою та 
впорядкування  місцевих кладовищ. 

Внесок має становити не мен-
ше 1 гривні, може і більше, все за-
лежить від можливостей кожного.  

Кошти можна перерахувати на:
Рахунок: 31518931002010 в 

банку ГУДКСУ у Вінницькій обл. 
МФО 899998, код одержувача 37730494
Одержувач коштів: УК у Хмільницькому 

р а й о н і / м . Х м і л ь н и к у / 5 0 1 1 0 0 0 0 
Призначення платежу: 50110000 

Цільові фонди самооподаткування на 
благоустрій і впорядкування кладовищ.

ДЯКУЄМО ЗА ДОБРИЙ ВІДГУК НА 
ДОБРОЧИННУ ІНІЦІАТИВУ!

РАЗОМ ЗМОЖЕМО ЗРОБИТИ 
БІЛЬШЕ ДЛЯ ГРОМАДИ! 


