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Agrovet Atlantic Group and BLGG AgroХpertus start co-op laboratory for feed quality analysis

19 червня на українську індустрію кормовиробництва 

повіяло свіжим вітром змін: група компаній «Агровет 

Атлантик» оголосила про відкриття лабораторії аналізу 

якості кормів провідної голландської корпорації BLGG 

AgroХpertus. Визначну подію відсвяткували урочистою 

прес-конференцією у мальовничому селищі Коржі. 

Прес-конференція розпочалася привітальним сло-

вом пані Геррі Віллемс, тимчасової повіреної у спра-

вах Королівства Нідерландів в Україні. Пані Віллемс 

відзначила, що посольство Нідерландів охоче надає 

підтримку реалізації спільних проектів між україн-

ськими та голландськими підприємствами та всіля-

ко сприяє розбудові двосторонніх партнерських сто-

сунків між країнами, традиційно орієнтованими на 

аграрне виробництво. На її думку, перспектива поєд-

нання селекційних досягнень та новітніх технологій 

Нідерландів з унікальними географічно-кліматични-

ми умовами України, надзвичайно комфортними для 

ведення аграрного бізнесу, може дати старт біотехно-

логічній революції.

Потім ініціативою заволоділи безпосередні винуват-

ці свята. Українську сторону представляв генеральний 

директор групи компаній «Агровет Атлантик» Максим 

Шевчук, а BLGG AgroХpertus – директор з продажів та 

маркетингу пан Ян Беккер та менеджер з міжнародних 

продажів пан Хан ван де Гур. У своїх виступах доповіда-

чі висвітлили нагальні питання лабораторного аналізу 

кормів та подальші перспективи співпраці, вдаючись 

до найвідвертіших подробиць – адже робочі стосунки 

не можуть розпочинатись недовірою, та й замріяний 

гомін соснового бору також надихав на щирість.

Максим Шевчук, генеральний директор, група компа-
ній «Агровет Атлантик»: «Агровет Атлантик» – єдина 

компанія в Україні, яка одночасно рухається у п’яти 

напрямках тваринництва та птахівництва, включа-

ючи годівлю, утримання, ветеринарію, генетику та 

технологічний консалтинг. Надійний контроль та 

слушна організація цих фундаментальних напрямів 

тваринництва гарантують вітчизняним сільгоспви-

робникам стабільне зростання. З цих міркувань ми 

прямуємо до встановлення дієвого балансу цих п’яти 

першоелементів тваринницького бізнесу, формуючи 

промислову групу. 

Кожний бізнес проходить кілька стадій становлення. 

Стосовно групи компаній «Агровет Атлантик» я міг би 

виділити два ключові етапи розвитку. Наша компанія 

була створена у 2006 р. Навіть на початковому етапі ми 

намагалися в першу чергу звертати увагу на якість про-

Група компаній «Агровет Атлантик»:

голландські стандарти 
для українського тваринництва
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дукції, адже протягом перших трьох років 

головна мета нашої діяльності полягала у 

тому, щоб заявити про себе як про якісного 

виробника на українському ринку. Коли мета 

була досягнена, ми перейшли до формуван-

ня стратегії, адже без розуміння структури 

ринку та конкурентного середовища немож-

ливо визначити, що саме слід пропонувати 

клієнтам, які товари та послуги ми могли б 

вдосконалити. Відтоді розпочався новий етап 

– формування комплексу сервісів компанії, 

до складу якого увійшли п’ять вищезгаданих 

напрямів підприємницької діяльності. Отже, 

зараз ми знаходимося на стадії структуруван-

ня розвитку бізнесу відповідно до прийнятої 

стратегії. На мій погляд, наше найбільше 

досягнення полягає у виокремленні чітко 

структурованих одиниць компанії, кожна з 

яких добре знає свою справу. У протилежному 

випадку виробництво високоякісної продук-

ції стає неможливим: як можна виготовляти 

корми вищих ґатунків, якщо окремі ланки 

виробничого процесу не усвідомлюють своїх 

обов’язків та не вбачають свого місця у вироб-

ничому процесі? Крім того, ми постійно зна-

ходимося у русі – бізнес зростає та розгортається; наші 

товари та послуги користуються попитом. Стабільний 

розвиток нашої компанії – запорука самореалізації пер-

соналу та покращення його добробуту. 

Далі перейдемо до розгляду напрямків нашої діяль-

ності. Група компаній «Агровет Атлантик» справедливо 

вважається експертом у годівлі. Ми виробляємо високо-

якісні корми, премікси та кормові добавки для сільсько-

господарських тварин та птиці, водночас 

забезпечуючи виробництво та дистрибу-

цію кормів для українського ринку. 

Якщо говорити про утримання, то 

наша компанія постачає на український 

ринок обладнання для тваринництва. 

Вже більше двох років група компаній 

«Агровет Атлантик» є ексклюзивним 

представником компанії Exafan – все-

світньо відомого іспанського виробника 

систем обладнання для тваринництва 

та птахівництва. З початку цього року 

розпочалося власне виробництво кліт-

кового обладнання для птахівництва 

під торговою маркою Farmer Atlantik. 

Що стосується ветеринарії, то власно-

го виробництва у нашої компанії немає; 

ми обмежуємося дистрибуцією ветери-

нарних препаратів та надаємо супровід через 

регіональних консультантів. Характеризую-

чи генетику та відтворення, варто зазначи-

ти, що ми пропонуємо програми для оцінки 

генетичного потенціалу тварин та проведен-

ня заходів щодо відтворення стада. Техно-

логічним консалтингом займається компа-

нія «AgroBusiness Consult», яка супроводжує 

клієнтів на кожному етапі – проектування, 

будівництва, годівлі, ветеринарного обслу-

говування,  управління тощо. 

Зараз «Агровет Атлантик» вбачає свою мі-

сію у забезпеченні ефективного ведення тва-

ринницького та птахівничого бізнесу завдяки 

впровадженню комплексних рішень. На сьо-

годні ми обслуговуємо понад 1500 підпри-

ємств-клієнтів. У майбутньому я бачу групу 

компаній «Агровет Атлантик» провідною 

міжнародною компанією, яка бездоганно 

реалізує всі п’ять компонентів успіху тварин-

ницького підприємства у світовому масштабі 

та вибудовує партнерські стосунки як з укра-

їнськими, так і з закордонними  компаніями. 

До речі, перші кроки до поставленої мети ми 

вже здійснили – з середини минулого року 

ми почали розгортати діяльність за межами України. 

Наша компанія провела низку конференцій та виставок 

у ряді країн світу, в тому числі в Молдові, Узбекистані, 

Йорданії, Омані, Індії. Нещодавно ми отримали подяку 

від Міністра сільського господарства Омана за актив-

ність на місцевому ринку: ми постачаємо корми та на-

вчаємо місцевих аграріїв ефективному веденню птахів-

ничого бізнесу.
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До того ж, ми маємо ще два спільні проекти з гол-

ландськими колегами. Зараз ми готуємося до завезен-

ня в Україну нового генетичного матеріалу для сви-

нарства, а нещодавно отримали грант на будівництво 

комбікормового заводу на території Уганди на кошти 

голландського уряду. Я вбачаю у цьому ще один крок до 

стабільного і якісного розвитку тваринництва в Украї-

ні. Зокрема, було дуже приємно слідкувати за здивова-

ними поглядами голландців під час прес-конференції, 

де на майже 60 голландських компаній припадала одна 

українська – група компаній «Агровет Атлантик». 

Наші колеги ніяк не могли зрозуміти, яким чином 

наша держава виборола собі частку у проекті. Проте 

це, зрештою, не проста випадковість: останнім часом 

Центральна Африка демонструє позитивну динаміку 

розвитку тваринництва і птахівництва як з огляду на 

інвестиції, так і з позиції провайдингу, тобто надання 

різноманітних послуг та постачання кормів. Таким чи-

ном, ми отримуємо додаткові можливості експансії та 

освоєння зовнішніх ринків.

Оскільки напрям годівлі постає базовим компонен-

том нашого бізнесу, вважаю за необхідне розглянути 

секцію кормовиробництва більш детально. На сьогод-

нішній день ми маємо дві виробничі ділянки: одна з 

них знаходиться у с. Коржі Баришівського району Ки-

ївської області, а друга – у м. Монастирищі Черкаської 

області. Обидві вони укомплектовані сучасним висо-

копродуктивним обладнанням. Управління техноло-

гічними процесами цілком комп’ютеризоване. У шта-

ті компанії нараховується більше 300 професійних 

співробітників. Серед них слід відзначити власну ко-

манду професійних консультантів. На даний момент 

ми супроводжуємо 302 000 голів ВРХ, 1 300 000 голів 

свиней та приблизно 4 млн голів птиці. 

Для задоволення потреб наших клієнтів не-

обхідне правильне розуміння предмету праці, 

а особливо сировини, яка входитиме до складу 

будь-якого готового продукту. Відбір сировини 

для виробництва здійснюється через аналіз її 

якості власною лабораторією компанії. Щоріч-

но ми інвестуємо 500 тис. доларів США в якість 

готової продукції, оскільки балансування ра-

ціонів сільськогосподарських тварин потребує 

неабиякого вивчення не лише сировини, а й 

вихідних показників якості корму, адже незба-

лансований раціон часто стає причиною недо-

отримання прибутків у господарстві. Під час 

розрахунку раціонів годівлі наші фахівці вра-

ховують всі фактори, які мають вплив на рівень 

продуктивності тварин та птиці. 

Намагаючись забезпечити швидкий та адек-

ватний сервіс, ми неодноразово мусили до-

лати суттєві проблеми, хоча на українському ринку 

широко представлені як комерційні, так і державні 

лабораторії. На жаль, з певних причин – чи то заста-

рілі стандарти, чи то недостатньо високі  вимоги до 

технологічних та санітарно-гігієнічних показників 

– результати досліджень, виконані різними устано-

вами, різняться між собою. Півтора року ми шукали 

партнера для спільного будівництва лабораторії, роз-

глядали також можливість залучення серйозних за-

кордонних гравців. 

Чому ми обрали лабораторію BLGG AgroХpertus? 

По-перше, ця компанія має світове ім’я та впродовж 

більше 80 років зберігає лідерство на світовому рин-

ку дослідження кормів, а постійний ріст економічних 

показників, на мою думку, переконливо свідчить про 

стійкий попит на товари та послуги. З точки зору ко-

ристувача, BLGG приваблює високою надійністю ре-

зультатів аналізів, незалежним статусом, всебічним 

визнанням збоку кормовиробників і консультантів, 

можливістю консультацій з фахівцями та застосуван-

ням власних розрахунків та параметрів. Окремої уваги 

заслуговує організація звітності: компанія передбачає 

можливість складання стандартного звіту для госпо-

дарства і детального звіту для консультантів або комбі-

кормового заводу на різних мовах світу.

Отже, можна стверджувати, що BLGG AgroХpertus 

витримує перевірку часом. Зрештою, про високу якість 

сервісу говорить і те, що він здійснюється у тому чис-

лі й для власних потреб компанії. Лабораторії BLGG 

акредитовані та автоматизовані, а корпоративна сис-

тема якісного управління підтверджена міжнародни-

ми правилами BS EN ISO 17025. Наостанок, в Україні 

взагалі не проводяться деякі види лабораторного ана-
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лізу, вкрай необхідні для визначення якості кормів та 

балансування раціонів ВРХ. Зокрема, лише голланд-

ські лабораторії здатні виконати дослідження за мето-

дикою Van Soest (сира хімія), включаючи визначення 

вмісту кислотно-детергентного лігніну (АDL-аналіз), 

нейтрально-детергентної клітковини (NDF-аналіз) та 

кислотно-детергентної клітковини (ADF-аналіз). Та-

ким чином, співробітництво з голландським виробни-

ком надаватиме нам конкурентну перевагу порівняно 

з іншими виробниками кормів для ВРХ, змушених 

користуватись послугами виключно вітчизняних ла-

бораторій. 

Напевне, головний недолік українських ла-

бораторій зумовлюють застарілі стандарти, 

розроблені понад 30 років тому: більшість з них 

висуває вимоги тільки до крупності, кормових 

одиниць, сирого протеїну та сирої кліткови-

ни. Про сучасні методики досліджень не може 

бути й мови – у всякому разі, порівняно з євро-

пейськими лабораторіями. Також не завадило 

б підвищити вимоги до технологічних та сані-

тарно-гігієнічних показників, адже стандарти 

на методи контролю якості і безпеки продукції 

становлять велику проблему для виробничих лаборато-

рій, імпортерів, експортерів продукції і контролюючих 

органів. Відіграє свою роль і значна вартість лаборатор-

ного обладнання, реактивів та посуду, і дефіцит квалі-

фікованих кадрів – професія хіміка не користується по-

пулярністю.

Наостанок слід відзначити, що деякі методи аналізу, 

за якими працюють українські лабораторії, відзнача-

ються надто високою похибкою через значний вплив 

людського фактору. З цього приводу навіть проводи-

лося дослідження: до лабораторії доправляли кілька 

зразків однієї й тої самої партії зернової сировини, а 

результати ми отримували знову ж таки різні. Напри-

клад, під час аналізу якісного складу сої розбіжність 

між показниками вмісту сирого протеїну у бобах однієї 

й тої самої партії сягала 1,5%. Нам казали, що це явище 

слід віднести на рахунок методу, але я не розумію, до 

чого тут взагалі метод. 

Зламний момент настав тоді, коли довелося ви-

рішувати, чи будемо ми інвестувати у майбутнє чи 

вдовольнимося тим, що маємо. Проте з точки зору 

користувача у наявних умовах дуже складно отри-

мати достовірні результати у стислий термін. На-

томість BLGG AgroХpertus пропонує нам на-

дійний лабораторний сервіс, забезпечений 

NIRS-аналізатором (Near-Infrared Reflectance 

Spectroscopy – спектроскопія ближнього інф-

рачервоного відображення). Даний метод 

відкриває можливість визначити хімічний 

склад продукції  за допомогою спектрального 

аналізу. Для цього вкрай необхідно, щоб ла-

бораторія володіла багатомільйонною базою 

зразків спектральних даних. Власний актив 

та великий досвід аналітичної роботи дає ком-

панії підстави вважати свій метод найбільш 

точним та коректним на сьогодні. Втім, вико-

ристання NIRS-аналізатора потребує великої бази 

калібрування даних з попереднім накопиченням 

спектральних зразків. На даний момент ми можемо 

виконувати спектральні дослідження сіна, зеленої 

трави, всіх видів силосів та сінажів, соняшникової 

та соєвої макухи, соняшникового та соєвого шроту, 

майже всіх видів зернових, а також готових комбі-

кормів.

Що ми виграємо завдяки системі NIRS? По-перше, 

швидкість: результат експертизи сухих кормів, як 

правило, відомий вже через дві години після підго-
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товки зразків до сканування. Вологі корми займають 

більше часу – до двох діб. 

По-друге, слід відзначити високу точність та повну 

автоматизацію процесу дослідження, завдяки чому 

ми повністю усуваємо людський фактор. Людина 

присутня тільки на етапі підготовки: у разі невірної 

підготовки сировини при виконанні спектрального 

аналізу система викреслює таку сировину, змушуючи 

лаборанта підготувати новий зразок. Перш ніж бра-

тися за старт-ап, компанія BLGG провела детальне 

навчання персоналу. Більше того, проводяться регу-

лярні заняття з працівниками. 

По-третє, процедура гарантує чистоту: хімічні пре-

парати не використовуються, а досліджуваний матері-

ал залишається придатним для аналізу на інші показ-

ники. 

Наостанок, міжнародна система якісного управління 

BS EN ISO 17025 утримує достовірність методу на най-

вищому рівні. Щороку проводиться атестація системи 

NIRS дослідження зразків поряд з щоденною, щотиж-

невою і щомісячною валідацією за допомогою еталон-

ного зразка, який передається з Нідерландів, попере-

дньо перевірений класичним референсним методом. 

Відбір зразків відбувається в країні походження, 

після чого вони проходять первинну обробку на об-

ладнанні NIRS. Далі спектральний результат виси-

лається через Інтернет у Нідерланди, де результати 

дослідження зазнають обробки. Потім співробітники 

лабораторії BLGG готують звіт з усіма параметрами, 

цільовими показниками і рекомендаціями, який над-

силається клієнтові на електронну пошту. Тож не див-

но, що компанія BLGG отримала визнання у багатьох 

країнах світу. Зокрема, наші північні сусіди вже біль-

ше двох років користуються її послугами.

Пильну увагу голландських партнерів до функціонально-

го стану обладнання підтвердила завідуюча лабораторією 

Інна Лукашенко. 

Інна Лукашенко, завідуюча лабораторією «Агровет Ат-
лантик»: Для контролю роботи приладів ми щоденно 

ставимо референсний зразок для аналізу абсорбції, 

згідно результатів котрого лабораторія BLGG в Голлан-

дії робить висновок про 

точність роботи приладу. 

Референсні зразки по-

новлюються раз на мі-

сяць. Якщо випробуваль-

ний зразок поставлено 

правильно, то на екрані 

ми бачимо графік спек-

трофотовідображення в 

інфрачервоній області, 

показники якого оброблюються в лабораторії BLGG, а 

згодом нам надсилають результат у вигляді ХML- файла.

Наостанок пан Шевчук підвів підсумки перших кроків на 

захопливих теренах українсько-голландського партнерства.

М. Ш.: Наразі підсумуємо переваги, які ми відчули 

при співробітництві з BLGG. Досконалий аналіз якіс-

них показників кормів відкриває перед нашою ком-

панією безліч перспектив. Перш за все, ми отримали 

змогу складати раціони з точністю до десятих, що має 

неабияке значення для генетики: селекційна робота по-

требує дуже чіткого формування раціонів. Крім того, ми 

можемо своєчасно виявляти та усувати недоліки різних 

варіантів заготівлі та зберігання кормів, а також усві-

домлювати реальні здобутки того чи іншого підходу. Не 

менш важливо й те, що при балансуванні раціонів ми 

здатні обходитись без усереднених табличних даних, 

оперуючи лише реальними показниками. У свинар-

ській практиці досить часто трапляється так, що раціон, 

складений за середньостатистичними даними, не ви-

правдовує сподівань. Наприклад, до розрахунку залу-

чається пшениця чи зернова група з 12-відсотковим 

вмістом протеїну, того часу як насправді цей показник 

сягає 15%. Як наслідок, надлишкове споживання про-

теїну завдає чималої шкоди здоров’ю поголів’я. Госпо-

дарство вимагає рекламації за постачання неякісного 

корму, а розгляд обставин інциденту виявляє підвище-

ний вміст протеїну на полях господарства. У таких ви-

падках виникає гостра потреба у швидкому отриманні 

результатів експертизи кормів. Завдяки BLGG нам ви-

стачає двох годин, щоб отримати результати досліджен-

ня підготовленого зразка, не припиняючи виробничого 

процесу. Ще актуальнішою видається ця проблема у 

галузі скотарства, де балансування раціонів завжди має 

залишати певний простір для корекції. Декларуючи єв-

ропейські стандарти та показники, менеджмент накла-

дає на себе зобов’язання щотижня коригувати раціони 

худоби. Всім іншим рекомендовано вдаватись до такої 

процедури принаймні при зміні постачальника зерно-

фуражу, а надто у разі наявності у стаді високочутливих 

генетик. Наостанок зізнаюся: на мій погляд, партнер-

ство з BLGG має критичне значення не тільки для групи 

компаній «Агровет Атлантик», але й для українського 

кормовиробництва в цілому.

Ян Беккер, директор з продажів та маркетингу, компа-
нія BLGG AgroХpertus: Наша компанія є структурним 

підрозділом інтернаціонального агрохолдингу BLGG 

Group, який спеціалізується на консультативному за-

безпеченні аграрних підприємств всього світу. Наші 

представництва розташовані у багатьох країнах Євро-

пи, а також у Туреччині та у Південній Африці. Про-

тягом року наші лабораторії, які розміщені не лише у 
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Королівстві Нідерлан-

ди, а й у Данії, Норве-

гії, Швейцарії, Бельгії, 

Польщі, Угорщині, Ро-

сійській Федерації, ПАР, 

а віднині й в Україні, об-

робляють понад 500 тис. 

зразків кормової продук-

ції, у тому числі 120 000 

проб грубих кормів.

Угоду про відкриття спільної лабораторії досліджен-

ня якості кормів з групою компаній «Агровет Атлан-

тик» було укладено ще у січні. Україна зацікавила нас 

потужним потенціалом виробництва грубих кормів: за 

даними статистики, середня врожайність луків сягає 8 

тонн з гектару ріллі. Це забезпечує практично необме-

жені можливості для розвитку молочного скотарства, 

адже суттєву частку раціону дійної корови складають 

саме грубі корми. Однак недостатньо забезпечувати 

тварин кормом – раціон дійного стада має бути збалан-

сованим, у чому ми охоче допомагаємо нашим парт-

нерам: достовірні результати лабораторного аналізу 

якісного складу кормової сировини за ексклюзивною 

методикою BLGG, помножені на ноу-хау наших фахів-

ців, гарантують виробництво високоякісних кормів та 

адекватне балансування раціонів. У свою чергу, вдо-

сконалені умови годівлі позитивно відзначаються на 

молочній продуктивності корів, а також вмісті жиру та 

білка у молоці і, як наслідок, на прибутковості госпо-

дарства. Зрештою, ми раді, що з цього літа українські 

аграрії матимуть доступ до наших досягнень завдяки 

посередництву нашого українського партнера. Тож 

спробуйте наші можливості разом з групою компаній 

«Агровет Атлантик»!

Після огляду лабораторії співробітники компанії провели 

представників ЗMI на комбікормовий завод та продемон-

стрували всі стадії виробничого процесу.

Валерій Телиця, директор з виробництва, група компаній 
«Агровет Атлантик»: Продуктивність нашого комбі-

кормового заводу у с. Коржі забезпечує випуск 10 тонн 

розсипного комбікорму на годину, у тому числі 2,5 – 5 

тонн гранульованих кормів на годину. Технологія ви-

робництва повнораціонних збалансованих комбікор-

мів включає шість виробничих ланок: приймання та 

розміщення вхідних складових, дроблення, мікро-

дозування, введення рослинного жиру, дозування та 

змішування компонентів та грануляцію комбікорму. 

Перш ніж відправитись на переробку, сировина про-

ходить процедуру очищення: тільки-но закінчиться 

розвантаження автотранспорту, ланцюгові транспор-

тери та норія доправляють нові партії зернофуражу та 

борошнистих компонентів на секцію очищення. Нара-

зі виробничі потужності заводу дозволяють приймати 

47 тонн пшениці на годину при 0,75 г/м3.

Процедура очищення передбачає проходження 

вхідної сировини крізь два фільтри – барабанну 

просіювальну машину та магнітний сепаратор. Для 

внесення мікроелементів у кормосуміш на заводі 

функціонує лінія мікродозування, яка складається 

з 12 силосів з нержавіючої сталі ємністю 1 м3 кожний 

та ланцюгового транспортеру. Крім того, наші ре-

цептури передбачають введення у кормосуміш рос-

линного жиру у кількості до 80 кг. За дотриманням 

норм введення слідкують терези-дозатори. Рослин-

не масло зберігається у видатковому баці об’ємом 

1000 літрів; при знижені рівня жиру можливе зба-

гачення за рахунок додаткових партій жиру з двох 

резервуарів місткістю 4 м3 кожний. 

Система приготування розсипних комбікормів базує-

ться на центральному змішувачі місткістю 3000 літрів, 

встановленому на тен-

зодатчиках: залежно від 

обраного рецепту сюди 

у певній послідовнос-

ті надходять відповідні 

компоненти, що дозую-

ться за допомогою шне-

ків, а щойно виготовлена 

порція мікродобавок по-

дається з терезів. Управ-

ління і контроль процесу 

дозування і змішування компонентів комбікорму по-

кладено на комп’ютерну систему PRIMUS. 

Виробництво гранульованих комбікормів забезпе-

чує прес - гранулятор; для виготовлення комбікор-

му - крихти передбачено окрему лінію подрібнення 

гранул, яка послуговується подрібнювачем та просі-

ювальною машиною, яка дозволяє звільнити якісні 

крихти від пилу, після чого відділений пил направля-

ється на повторне гранулювання. 

За бажанням замовника здійснюється фасування 

продукції у мішки від 10 до 50 кг. Продуктивність лі-

нії упаковки готового комбікорму – як розсипного, 

так і гранульованого – складає 160 мішків на годину.

Яскраві враження від побаченого знайшли вихід у палкій 

дискусії під час круглого столу. Під вечір бесіда неквап-

но перемістилася до бенкетної зали, де на учасників та 

гостей прес-конференції чекали щедрі частунки та ніжне 

сяйво келихів, піднесених на честь піднятої цілини спек-

трального аналізу кормових інгредієнтів в Україні. Зали-

шається тільки побажати партнерам успіхів, натхнення 

та сповнення всіх святкових сподівань.
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