
У «ТАС Агро» успішно 
розпочали збиральну 
кампанію 2020
Цього року жнива проходять в 
умовах карантину та посиленого 
контролю у зв’язку з пандемією 
коронавірусу COVID-19 на тери-
торії України. Однак це не зава-
дило компанії «ТАС Агро» успіш-
но увійти в кампанію у визначені 
строки. 

Південний кластер (с. Сирове, Ми-
колаївська область) першим роз-
почав збір озимого ячменю. По 
завершенню тут планують одразу 
розпочати жнива озимої пшениці. 
Далі збиральна кампанія перемі-
ститься у Центральний (Київська 
та Кіровоградська області) і Захід-
ний (Вінницька область) кластери 
«ТАС АГРО». На зазначених тери-
торіях мають приступити до збо-
ру врожаю не тільки пшениці, а й 
озимого ріпаку. 

Масове жнивування цих куль-
тур розпочнеться після 10 лип-
ня. За словами спеціалістів «ТАС 
Агро», рівень урожайності ози-
мих пшениці та ріпаку очікуєть-
ся  на рівні планових показників. 
Завершальний етап збиральної 
кампанії ранніх зернових куль-
тур відбудеться на полях Північ-
ного кластера, до якого входять 
Чернігівська та Сумська області. 

Всього у «ТАС Агро» планують 
намолотити більш ніж 90 тис. 
тонн ранніх зернових, а також 
понад 7 тис. тонн ріпаку. Елева-
тори, що входять у групу «ТАС 
АГРО», повністю готові до при-
йому нового врожаю і вже роз-
почали роботу із контрактуван-
ня майбутніх об’ємів зерна. До 
збиральної кампанії 2020 року 
планується залучити понад 50 
одиниць зернозбиральної техні-
ки і до 150 —  автотранспортної 
техніки.

Директор з виробництва ком-
панії «ТАС Агро» Віктор Белкот 
розповідає: «Цьогоріч жнива 
розпочалися планово, погода 
виявилася максимально сприят-
ливою для початку збиральних 
робіт. Забезпеченість кластерів 
«ТАС Агро» технікою і всіма не-
обхідними ресурсами стабільно 
на належному рівні. Особливих 
обтяжень і перепон у роботі, 
пов’язаних із карантинними об-
меженнями, немає. Розраховує-
мо на гарні результати та щедрий 
врожай».
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Е леватори — важлива і невіддільна 
частина інфраструктури агробізне-
су. Вирощений урожай потрібно 

не тільки зібрати, а й забезпечити його 
надійне зберігання. Тут без елеваторних 
потужностей не обійтися.

Зерно перед закладанням до зерносхо-
вища очищують від домішок та висушу-
ють. Це попереджає небажаний контакт із 
вологими, сильно пахучими чи отруйними 
агентами, а також не допускає псування 
врожаю. Основним завданням при збері-
ганні зерна є збереження його кількості та 
якості. Також необхідно пам’ятати про осо-
бливе поводження із посівним матеріалом. 
Він потребує особливого ставлення через 
часту незавершеність процесу дозрівання.

Компанія «ТАС Агро» приділяє знач-
ної уваги розвитку і функціонуванню 

елеваторного господарства. 11 липня гос-
подарство «ЛАН», яке входить до Цен-
трального кластеру компанії «ТАС Агро», 
доставило першу партію врожаю на Ма-
ловисківський елеватор. До комплексу 
надійшла перша машина із пшеницею, 
яку було зібрано на полях Новоархан-
гельського району. За традицією дирек-
тор елеватора Лілія Собко разом зі спів-
робітниками урочисто зустріли аграріїв 
з хлібом і сіллю. Вони вручили Дмитру 
Свояку, директору Центрального клас-
теру «ТАС Агро», коровай та обмінялися 
щирими побажаннями з нагоди початку 
повномасштабної збиральної кампанії.

«Робота на елеваторі складна та відпо-
відальна, адже зерно — це ніби живий ор-
ганізм, з яким слід вміло працювати. Його 
потрібно правильно збирати, зберігати і 

відвантажувати. Сьогодні ми раді розпо-
чати новий сезон на нашому елеваторі. 
Впевнені, що цьогорічний урожай у ком-
панії «ТАС Агро» та інших поклажодавців 
буде щедрим, а ми зможемо повністю 
прийняти, висушити та зберегти дорого-
цінне зерно. Маловисківський елеватор 
готовий до початку сезону, адже завчасно 
були проведені поточні ремонти примі-
щень, зерносушарок, очисних сепарато-
рів та транспортних ліній. Також було 
оновлено обладнання лабораторій. Перед 
початком сезону проведено навчання та 
інструктаж співробітників. Сподіваємося 
на високі якісні та кількісні показники 
та рекордні результати роботи нашого 
підприємства в сезоні 2020-2021 рр.»,  — 
поділилася Лілія Собко, директор Мало-
висківського елеватора.

Маловиськівський елеватор 
прийняв першу партію зерна 
нового врожаю
ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА — ЦЕ ТРАДИЦІЙНИЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ВИД ЗЕМЛЕРОБСТВА. ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ РОКІВ МИ ДОВЕЛИ 
ВСЬОМУ СВІТУ, ЩО СПРОМОЖНІ ВИРОЩУВАТИ БАГАТО ЯКІСНОГО ЗЕРНА. ЯКЩО ДЕЯКІ КРАЇНИ МАЮТЬ СВОЄ ЧОРНЕ ЗОЛО-
ТО — НАФТУ, ТО УКРАЇНА — ЦЕ ЖИТНИЦЯ СВІТУ. ЧАСИ ЗМІНЮЮТЬСЯ — РОЗВИВАЮТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ВИМОГИ СПОЖИВАЧІВ 
СТАЮТЬ ІНШИМИ. СЬОГОДНІ ВЖЕ МАЛО ПРОСТО ВИРОСТИТИ ЗЕРНО. НЕОБХІДНО ЙОГО ПРАВИЛЬНО ОБРОБИТИ, ЗБЕРЕГТИ, 
НЕ ВТРАТИВШИ ЯКОСТІ, І ДОСТАВИТИ ДО СПОЖИВАЧА. ПЕРЕФРАЗОВУЮЧИ ВІДОМЕ ПРИСЛІВ’Я МОЖНА СКАЗАТИ: «НЕ ТОЙ 
ХЛІБ, ЩО У ПОЛІ, А ТОЙ, ЩО НА ЕЛЕВАТОРІ». 



ВІСТІ З ПОЛІВ

Н а початку липня аграрії Укра-
їни розпочали збирання вро-
жаю ранніх зернових та зерно-

бобових культур. Компанія «ТАС Агро» 
увійшла у збиральну кампанію згідно 
з визначеними строками. Першим до 
жнив приступив Південний кластер, 
тому зараз у Миколаївській області мак-
симально наближаються до завершен-
ня. Наступними до збиральної кампанії 
приєдналися Західний та Центральний 
кластери, які наразі стабільно демон-
струють гарні показники. Традиційно 
Чернігівська область, яка входить до 
Північного кластера «ТАС АГРО», при-
єдналася до жнив останньою, але це не 
завадило аграріям обмолотити та доста-
вити до елеваторів перші партії зерна 
вже у середині місяця.

За даними Міністерства розвит-
ку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, сьогодні саме 
Миколаївщина лідер серед областей за 
обсягами збору врожаю. Попри склад-
ні погодні умови на Півдні країни та 
часткову втрату озимих культур внас-
лідок несприятливих умов у першому 
півріччі, Південний кластер «ТАС Агро» 
успішно завершив збирання ранніх зер-
нових культур, намолотивши запланова-
ну кількість зерна. За нашими даними, 
всього по кластеру було обмолочено 568 
гектарів озимої пшениці та 510 гектарів 
озимого ячменю. Директор Південного 
кластера Анатолій Молодецький розпо-
відає: «Попри складну безсніжну зиму 
та нестабільний весняний сезон, цьо-
го року погода посприяла швидкому 
та якісному обмолоту врожаю у сезон 
жнив. В ході збиральної кампанії не ви-
никало жодних перепон, тому наш клас-
тер оперативно впорався із поставленим 
завданням. Вирішальну роль зіграли 
вчасно і якісно підготовлена техніка та 
готовий до роботи персонал». 

У розпалі збиральна кампанія у Цен-
тральному кластері «ТАС Агро», який 
включає Київську та Кіровоградську об-
ласті. В обох регіонах наші аграрії зібра-
ли весь озимий ячмінь, а пшеницю — на 
80% від запланованих площ. Загалом, 
за час жнив кластером було намолоче-
но понад 11 тис. тонн продукції. «Багато 
факторів впливають на врожай і один з 
них — використання нових, перспектив-
них сортів та гібридів, про що і свідчать 
результати наших жнив. Цьогоріч може-

мо похвалитися непоганими якісними 
показниками зібраного врожаю озимих 
зернових культур. Тому, маю право вва-
жати, що наш колектив успішно впорав-
ся із поставленою задачею», —поділився 

з нами Дмитро Свояк, генеральний ди-
ректор Центрального кластера. 

Західний кластер «ТАС Агро» цьо-
го року збирає врожай у рекордні для 

Він ницького регіону строки. Так, наразі 
завершено обмолот 90% озимої пшени-
ці. А збирання озимого ріпаку вдалося 
здійснити максимально швидко та за-
кінчити до кінця липня. Як результат, зі-

брано вже понад 15 тис. тонн продукції, 
яка тепер передана до елеваторів ком-
панії «ТАС Агро» у Зозові та Погребищі. 
Генеральний директор «ТАС АГРО ЗА-
ХІД» Ігор Смаль прокоментував успіхи 
господарств: «Нашим аграріям вдалося 
своєчасно здійснити жнива, продемон-
струвавши високі кількісні та якісні по-
казники врожаю. Процес ускладнився 
на фоні збільшення навантаження на 
збиральну техніку та підвищення показ-
ників врожайності порівняно з минулим 
роком, але всі перешкоди було подола-
но. Я щиро дякую всім, хто зробив свій 
внесок у результати цьогорічних жнив». 

Згідно з прогнозом агрономів, до 
кінця липня Північний кластер має об-
молотити до 70% озимої пшениці. Сьо-
годні зібрано вже понад 14 тис. тонн 
зерна. Таким чином, як стверджує ге-
неральний директор кластера Анатолій 
Коваль, до кінця збирання залишилось 
лише 1200 гектарів. «Плануємо на по-
точному тижні, тобто до кінця липня, 
завершити збиральну кампанію ранніх 

зернових на господарствах Північного 
кластера «ТАС Агро». На сьогодні ми 
досягли максимального валового збору 
ранніх культур за останні декілька років. 
Крім цього, врожайність на полях Пів-
нічного кластеру перевищує показники 
по Чернігівській області», — з гордістю 
поділився успіхами Анатолій Коваль. 

Директор з виробництва «ТАС Агро» 
Віктор Белкот відмічає, що цього року 
було зафіксовано стабільний розвиток 
озимих культур, завдяки якому вдалося 
зібрати дійсно якісний врожай. Під час 
жнив погода виявилася сприятливою 
і особливих труднощів у процесі зби-
ральної кампанії не виникало. Всього 
на сьогодні підрозділи компанії «ТАС 
Агро» зібрали врожай ранніх зернових 
на 80% площ. Спеціалісти компанії за-
певняють, що до 1 серпня господарства 
мають завершити збирання ранніх зер-
нових культур по всіх регіонах компа-
нії. А вже на останній тиждень місяця 
планується початок збирання пізніх 
культур (соняшнику і сої). У зв’язку з 
цим, вже розпочато підготовчі роботи. 
Аграрії готують техніку та складські 
приміщення для зберігання готової 
продукції. Наразі господарства в повно-
му обсязі забезпечені необхідними для 
проведення осінньо-польових робіт до-
бривами, засобами захисту рослин, па-
ливно-мастильними матеріалами тощо.

Як компанія «ТАС Агро» проводить  
збиральну компанію 2020 року



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

«ТАС Агро» турбується про наймолодших

Чергова допомога сiльськiй медицинi

Ж оден номер нашої газети 
не обходиться без інформа-
ції про проєкти, які фінан-

суються компанією «ТАС Агро» спільно 
з Благодійним фондом Сергія Тігіпка та 
спрямовані на покращення умов нав-
чання та виховання дітей у сільських 
освітніх закладах. Сьогодні ми продов-
жуємо знайомити вас з черговою части-
ною добрих справ компанії. 

Зокрема, підприємство «ТАС Агро 
Південь» направило кошти на ремонт 
класу у школі села Очеретня (Криво-
озерський район, Миколаївська об-
ласть). Оксана Панасюк, директор Оче-
ретнянського НВК:

«Вважаю, що співпраця з компанією 
«ТАС Агро» у рамках соціального парт-
нерства — це вдалий приклад для інших 
агропідприємств, які орендують землі 
у нашому регіоні. За п’ять років співро-
бітництва з цією компанією ми встигли 
реалізувати чимало корисних та важли-
вих проєктів, спрямованих на підтримку 
благоустрою та інфраструктури нашого 
навчального закладу, покращення умов 

навчання для дітей. Один з таких про-
єктів — це допомога у ремонті класу, 
придбання лінолеуму. Минулого року 
компанія спільно з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка придбала для школи 
промислову електроплиту. Загалом про-
тягом п’яти років у школу інвестовано 
майже 100 тис. гривень, за які замінено 
вікна, придбано комп’ютери, а для ди-

Н аша газета неодноразо-
во писала про підтрим-
ку, яку компанія «ТАС 

Агро» та Благодійний фонд Сер-
гія Тігіпка надають осередкам 
сільської медицини. Особливо 
це стосується останніх місяців, 
з початку епідемії коронавіру-
су. Аграрії добре розуміють, що 
саме сільські фельдшерсько-аку-
шерські пункти та амбулаторії — 
невеличкі заклади медицини, які, 
втім, здійснюють велику робо-
ту, — є найближчими до людей. 
Саме ці заклади сьогодні знахо-
дяться на передовій боротьби 
з епідемією. Наприклад, ФАП у 
селі Глибочок (Тростянецький 

район, Вінницька область) обслуговує 
населення двох сіл

«Наші пацієнти  — це люди старшо-
го віку. Особливої уваги потребує така 
соціальна категорія, як діти війни, — роз-
повідає голова сільської ради Валентина 
Горбань.  — Роботи, зрозуміло, вистачає. 
Щеплення за графіком, огляди, люди йдуть 
із недугами — пульсує життя у фельдшер-
сько-акушерському пункті. А ще ж є викли-
ки, коли до пацієнта потрібно встигнути у 
найвіддаленіший куточок села. З початку 
епідемії люди хвилювалися, але ми постій-
но пояснюємо, щоб люди літнього віку 
перебували в самоізоляції, без потреби не 
виходили на вулицю. З допомогою компа-
нії «ТАС Агро» ми розповсюджували серед 
жителів медичні маски. Сьогодні ми отри-

муємо медикаменти, необхідні для надан-
ня першої медичної допомоги. 

До речі, в перший рік співпраці агра-
рії подарували нам сумку — укладка для 
лікаря сільської медицини  — річ украй 
необхідна. У сумці  — повний набір ін-
струментів, з якими можна сміливо йти на 
виклик: буде чим і тиск, і рівень цукру в 
крові поміряти. У наступні роки допомага-
ли нам із ремонтними роботами, заміною 
меблів, встановленням енергоефективних 
вікон тощо. Загалом лише на потреби ме-
дицини було інвестовано більше 100 тис. 
гривень. Спасибі аграріям, дуже оператив-
но і вчасно відгукуються на наші потреби. 
Сподіваємося на таку ж системну і плідну 
співпрацю в майбутньому», — підсумува-
ла Валентина Григорівна.

тячого садочка — постільну білизну, 
іграшки та навчальне обладнання. Спо-
діваюся, співпраця з цими відповідаль-
ними аграріями продовжиться. І дякую 
за те, що допомагають створювати ком-
фортні умови для наших учнів». 

Василь Мельник, голова села Павлів-
ка (Погребищенський район, Вінницька 
область):

«Не секрет, що сільські освітні за-
клади потребують всебічної підтримки, 
особливо тоді, коли в Україні оголоше-
но карантин та поширюється епідемія 
коронавірусу. Відповідно до нових ви-
мог, щоб дитячий садочок міг функці-
онувати, необхідно забезпечити його 
бактерицидною лампою, дистанційни-
ми термометрами, захисними масками 
та антисептиками. Нашому селу і закла-
ду пощастило, бо ми знайшли помічни-
ків — підприємство «ТАС Агро Захід» 
та Благодійний фонд Сергія Тігіпка. До 
них ми звернулися відразу, адже коштів 
місцевого бюджету не вистачає. Аграрії 
відгукнулися на звернення не роздуму-
ючи та допомогли у придбанні необхід-
них матеріалів. Тепер дитячий садочок 
у селі Павлівка може працювати. Це не 
перша допомога наших партнерів. За 
попередні роки компанія придбала ме-
блі, комп’ютер, гірки, котел для опален-
ня. Не забувають аграрії допомагати й 
іншим закладам соціальної сфери. Дя-
куємо компанії за доречну, системну та 
важливу підтримку».

Підтримуємо розвиток спорту в регіонах

Ф утбол — без перебільшення 
є грою №1 в Україні. Це гра, 
яку англійці подарували сві-

ту, а бразильці показали, як потрібно 
яскраво перемагати. Гра, у якій кожен 
уболівальник, сидячи на трибуні чи 
перед екраном телевізора, почувається 
експертом. У нашій державі футбол є 
не менш популярним. Тисячі хлопців 
і дівчат полюбляють цей захопливий  
вид спорту.

Проте ніхто не посперечається 
з тим, що, на жаль, в українській гли-
бинці навіть при великому бажанні та 
ініціативі створити футбольну коман-
ду, облаштувати поле для тренувань і 
стати активним учасником футбольно-
го життя села, району, області — про-
блематично. А все через кошти. Проте 

для компанії «ТАС Агро» і Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка розвиток спорту в 
підопічних селах завжди залишався у 
пріоритеті. Аграрії щороку інвестують 
сотні тисяч гривень саме в цей напрям. 

Нещодавно чергову допомогу від 
компанії отримали спортсмени селища 
Талалаївка (Талалаївський район, Чер-

нігівська область). Напередодні п’ятого 
туру Південної футбольної ліги, яка про-
водиться на Чернігівщині, футболісти 
отримали комплекти нової форми. Фут-
больна команда «ТАС Агро», яка вперше 
бере участь у турнірі, добре відома за ме-
жами рідного села. Спортсмени встигли 
заявити про себе в перших турах. І це не 

дивно, адже тутешнє футбольне захо-
плення має багаторічну історію, яку тра-
дицію започаткували ще діди та батьки 
теперішніх учасників команди. І дуже 
тішить, що цей спорт донині не втрачає 
популярності. Компанія не лише допо-
могла у придбанні спортивної форми, 
а й надалі забезпечуватиме команду 
інвентарем та сприятиме з транспортом 
для участі в чемпіонаті. 

«У літній період наші спортсмени 
брали участь у змаганнях Південної 
футбольної ліги, — розповідає голова 
селища Юрій Величко. — Щотижня 
відбувалися ігри в різних населених 
пунктах, а це хоч і невеликі, проте від-
чутні для учасників витрати, які з влас-
ної кишені не завжди можна викласти. 
Тому назустріч команді в цьому пи-
танні пішло підприємство «ТАС Агро 
Північ», профінансувавши транспорт-
ні послуги та оплату внесків за участь 
в іграх. За що ми дуже вдячні! Таким 
чином футболісти Талалаївської грома-
ди вкотре відстоюватимуть спортивну 
честь району!»
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На часі ремонти доріг

Вітаємо пайовика ювіляра
повернулись до рідного дому Серафими Ми-
хеївни в Іваньці. Дочекались вісьмох онуків 
та дев’ятьох правнуків.

Тут обоє вийшли на пенсію і займались 
домашнім господарством. На жаль, вже по-
над 16 років немає вірного супутника жит-
тя  — Івана Миколайовича — та 15 років 
минуло, як поховала сина. Важко пережила 
Серафима Михеївна ці втрати. До сьогод-
ні жінка проживає одна, доньки далеко від 
мами, тож не змогли в день ювілею обійняти 
матусю, але щоденно з нею на зв`язку. До її 
дому звідусіль йдуть діти й онуки її покій-
них братів і сестер, а вона радо їх зустрічає. 
І в день ювілею Серафима Михеївна не зали-
шилась сама. Поруч були племінники з діть-
ми та внуками, завітали і представники ТОВ 
«ТАС АГРО Захід». Всі щиро вітали ювілярку, 
бажали радості, здоров`я і миру, хай у двері 
дому стукають тільки гарні новини, а смуток 
і біда оминають дім.

С лавний, солідний ювілей 15 липня від-
значила найстарша жителька с. Івань-
ки (Липовецький район, Вінницька 

область), шанована в селі жінка Серафима 
Михеївна Мушта.

Народилась ювілярка 15.07.1925  року в 
багатодітній сім`ї колгоспників. У рідному 
селі Іваньки закінчила 7 класів і вступила на 
навчання до Іллінецького сільськогосподар-
ського технікуму, який, на жаль, закінчити 
не судилось. Війна зруйнувала усі плани. Під 
час окупації була вивезена на примусові ро-
боти до Німеччини. До сьогодні, маючи гар-
ну пам`ять, розповідає про життя в неволі, де 
працювала, назви міст та імена господарів. 
Після повернення з Німеччини працювала 
в колгоспі. Познайомилась та одружилась з 
жителем сусіднього хутора Степ, якого нині 
немає на жодній карті. В любові та злагоді 
народили та виховали трьох чудових дітей. 
Понад 30 років прожили на хуторі, а потім 

Л іто  – спекотна пора для агра-
ріїв у прямому і переносно-
му значенні. Незважаючи на 

жнива, компанія «ТАС Агро» не забу-
ває про соціальну відповідальність пе-
ред підопічними громадами. Ремонт 
доріг — завжди проблема, особливо 
якщо йдеться про транспортні арте-
рії в селах. Адже здебільшого сільські 
шляхи капітально не ремонтувалися 
десятиліттями, і це в умовах того, що 
вантажопотік на більшості з них доволі 

значний. Аналогічною була ситуація і 
в селі Зозів (Липовецького району, Ві-
нницької області).

«Донедавна центральна вулиця 
нашого села перебувала в доволі про-
блемному стані, — пояснює Олександр 
Мельничук, голова сільської ради. — 
Така ситуація, звичайно, була неприпу-
стимою. Ми вирішили шукати вихід із 
неї. І згідно з домовленостями з нашим 
орендарем земельних паїв — підпри-
ємством «ТАС Агро Захід» — розпо-

чали покращення 
стану покриття, усу-
вання недоліків. До 
речі, компанія на-
правила на реаліза-
цію проекту 170 тис. 
гривень. За ці кошти 
закуплено всі необ-
хідні для ямкового 
ремонту матеріали 
(щебінь та асфальт), 
а також оплачено 
роботу підрядника, 
який займався без-
посередньо ремон-
том.  Наразі маємо 
хороший результат 
відремонтовано по-
криття довжиною 
два кілометри по 
вул. Лісова, — уточ-
нює наш співроз-
мовник. — І дяку-
ємо аграріям за те, 
що пішли назустріч 
у такій важливій 
справі».

«До речі, це не 
перша допомога 
аграріїв для Зозо-
ва. На початку року 
за допомоги Бла-

годійного фонду Сергія Тігіпка було 
придбано енергоефективні лампи для 
освітлення і телевізор. До кінця року 
заплановано придбати обладнання для 
освітлення однієї вулиці села. Загалом 
протягом семи років на реалізацію 
соціальних проектів аграрії виділили 
більше 500 тис. гривень», — підсуму-
вав Олександр Борисович.

«Для агропідприємств компанії 
«ТАС Агро» пріоритетним напрям-
ком соціальної політики є фінансова 
підтримка капітальних та поточних 
ремонтів сільських доріг і шляхів рай-

он ного значення. Компанія направляє 
кошти для того, щоб покращити стан 
дорожнього покриття у сільських на-
селених пунктах. Цьогоріч завдяки 
ефективній співпраці та співфінансу-
ванню сільських бюджетів і підприєм-
ства «ТАС Агро Захід», яке спрямовує 
кошти на ремонти доріг, ми значно по-
кращуємо стан дорожнього покриття. 
Громади і місцеві жителі завжди вдячні 
нам за таку допомогу, адже якісні доро-
ги — це першочергова необхідність», 
— зазначив Ігор Смаль, генеральний 
директор «ТАС Агро Захід».


