
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

Л ЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Робочий план сівби— 
чітка програма дій

Кожний к олгосп, виходячи з конкретних 
умов, складає річний виробничий план роз
витку всіх галузей сільськогосподарського ви
робництва. До складання планів залучаються 
члени правління, спеціалісти сільського гос
подарства, бригадири, ланкові, тваринники.

Для кращої організації виконання виробни
чих завдань складаються робочі плани, прове
дення важливих сільськогосподарських кам
паній. Б ці дні колгоспи району розробляють 
робочі плани весняної сівби.
     В сільгоспартілі імені Молотова вже роз
глянули робочі плани кожної бригади. Тут 
все передбачено. Хлібороби прагнуть провести 
весняні п ольові роботи у стислі строки і на 
високому рівні агротехніки.

Робочий план сівби—це чітка програма дій 
всіх колгоспників та механізаторів. Успіх 
справи польових робіт вирішує, насамперед, 
тісна виробнича співдружність тракторних  
бригад МТС та виробничих бригад колгоспів. 
Однак керівники обох МТС до складання пла
нів весняної сівби поставились безвідповідаль
но. Цю важливу ділян ку роботи випустили з 
поля зору. Представники станцій у ряді кол
госпів бувають рідко, як  складаються плани, 
не цікавляться.

Весняні п ольові роботи н инішнього року 
мають свої особливості. Адже не секрет, що 
машинно-тракторні станції не виконали плану 
оранки зябу, а тому треба підняти тисячі гекта
рів веснооранки . Цю роботу необхідно провес
ти в максимально стислі строки, щоб не до
пустити пересушування грунту, бо це може 
негативно вплинути на одержання врожаю 
ярих зернових і технічних культур. Але див
ний спокій панує в обох МТС. Трактори та 
грунтообробні машини ремонтують повільно. 
У багатьох колгоспах досі немає достатньої 
к ількості причепів, борін, к отків, але виготов
ляти їх не поспішають. До цього часу МТС 
не закінчили складати договорів з колгоспами 
на проведення робіт.

У колгоспах імені Сталіна (с. Пурпурівка), 
імені Леніна, «Шлях Леніна» та інших досі 
не затвердили на загальних зборах виробни
чих та робочих планів, не переглянули норм 
виробітку.

Головні агрономи МТС М. Врадій та Ф. Міль
єв повторюють минулорічні помилки, підготов
кою до весняної сівби глибоко не займаються, 
а лише запевняють, що в колгоспах і трак
торних бригадах все гаразд. Перевірка пока
зала, що це пусті запевнення. До виходу в по
ле не готові окремі колгоспи і тракторні брига
ди. В ряді випадків до складання робочих пла
нів не залучається широкий актив колгоспників.

До весняної сівби лишилися лічені дні. Прав
ління колгоспів, партійні організації, дирекції 
МТС повніші взяти під неослабний контроль 
організаційну і технічн у підготовку, щоб вес
ну зустріти в повній бойовій готовності.

М ІЖ К О Л ГО С П Н А 
Б УД ІВ ЕЛ Ь Н А  О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЯ

Відбулися збори уповноважених від кол
госпів району, на яки х утворено міжколгосп
ну будівельну організацію.

Обрано міжколгоспну Раду в складі дев’я 
ти чоловік. Головою Ради обрано І. А. Титен
кова. Обрано ревізійну комісію в складі п ’я 
ти чоловік. Головою комісії обрано Є. М. Б у
товсь кого.

Збори уповноважених визначили розмір 
пайових внесків від колгосп ів-пайовиків, за
твердили план будівництва на 1 957 рік. Пла
ном будівництва передбачено спорудити в кол
госпах кілька тваринницьких приміщень.

І. МАКОДЗЕЙ, 
завід уючий райвідділом будівництва.
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В есн і— бой о в у з устріч!

В и в е з е н о  1 2 1 8 т о н н г н о ю
В соціалістичне змагання за 

гідну зустріч 4 0-х роковин Ве
ликого Ж овтня включилися ме
ханізатори тракторної бригади 
Микити Гончара з Панчівської 
МТС. Готуючись до весни, ме
ханізатори в співдружності з 
колгоспниками сільгоспартілі 
імені Будьонного вже вивезли 
на поле 1218 тонн гною. За 
декаду тут вивезено 441 тонну 
місцевих добрив.

Старанно працюють на виве

зенні гною трактористи Василь 
Слабенко, Никанор Дмитрієв, 
Петро Кокош , Андрій Чоботар.

На вивезенні гною добрий 
приклад подають механізатори 
тракторної бригади № 7, як і 
обслужують колгосп імені 
Дзержинського. Вони вже ви
везли 1 115 тонн добрив, а та
кож п ідвезли з поля до тва
ринн ицьких ферм 237 тонн 
грубих кормів.

С. АДОНЬЄВ.

Правильно використовувати добрива
Гній потрібно складати в 

бурти, бокові сторони яких об
кладати землею. Тоді гній буде 
розкладатись.

Не п о-господарськи зберіга
ють і використовують гній у 
колгоспі «Шлях Леніна». Доб
рива вивезли і розкидали по 
полю. В таких умовах гній 
втрачає свої якості. Невже

цього не розуміє агроном кол
госпу Олександр Татаренко?
   Вивезення гною в поле про
вадиться повільно. Так, при 
плані 1 620 тонн вивезено тіль
ки 335 тонн гною. Треба не
гайно посилити темпи виве
зення добрив і правильно їх 
використовувати.

М. МИКОЛАЄНКО.

К ращ е дбати про насіння
Загрозливе становище з під

готовкою насіння кукурудзи 
створилося в к олгоспі імені 
Куйбишева. Ще з осені тут бу
ло засипано 627 центнерів на
сінної кукурудзи. Коли наста
ли морози, насіння кукурудзи 
не просушували, зберігали в 
непристосованих приміщеннях, 
а це привело до різкого пони
ж ення схожості.

Колгоспні агрономи тт. Пет
ренко, Решотк а та Миргород

ський не приділили належної 
уваги підготовці насіння куку
рудзи. З перевірених в лабо
раторії 650 центнерів насіння 
кукурудзи кондиційними вияви
лось лише 100 центнерів. Таке 
становище з підготовкою насін
ня кукурудзи повинно викли
кати тривогу в керівників кол
госпу.

Є. СТЕЦЕНКО, 
завідуюча контрольно-на
сінною лабораторією.

Кадри треба навчати
До сівби кукурудзи залиши

лось не так багато часу. Те
пер треба навчити сівальник ів, 
трактористів та інших людей 
працювати на квадратно-гніздо
вій сівалці. Семінар по цьому 
питанню в Ново-Миргородській 
МТС мав відбутися ще 22 лю

того. Та він не відбувся в цей 
день. Лише 26 лютого на семінар 
прибули бригадири тракторних 
бригад. Чи не пора дирекції 
МТС, зокрема головному агро
ному М. Врадію, приділяти на
лежну увагу навчанню кадрів?

О. ХОМЕНКО.

Машинно-тракторні станції Полтавської області одержали для 
квадратно-гніздової сівби кукурудзи та інших культур більше 100 
нових машин „СКГК-6 В“, устаткованих приладом для механічного 
діагонального перенесення мірного дроту. В області проходять семіна
ри сівальників, трактористів і механіків МТС по вивченню робо
ти на квадратно-гніздовій сівалці з новим приладом.

На фото: семінар у Полтавській МТС.
Фото П. К екало. (Прескліше РАТАУ).

Н А  Е К О Н О М ІЧ Н О М У  С Е М ІН А Р І
Відбулося чергове заняття районного еко

номічного семінару по вивченню питань сіль
ського господарства. В його роботі взяли 
участь голови колгоспів, секретарі парторга
нізацій, спеціалісти сільського господарства, 
бухгалтери, працівники МТС та актив ра
йонного центра.

Учасники семінару прослухали доповідь 
на тему: «Новий порядок планування кол
госпного виробництва», яку  зробив агро
ном-економіст районної планової комісії 
П . К. Лізогуб. Уповноважений Сільгоспбанку 
Г П. Бондаренко виступив з доповіддю на 
тему: «Аналіз фінансово-господарської діяль
ності правління колгоспу».

З доповіддю про х ід п ідготовки до виборів 
у місцеві Ради виступив секретар райкому 
партії Г. А. Безвушко.

Про підготовку колгоспів до весняної сів
би доповів голова виконкому районної Ради 
депутатів трудящих П. Г. Кумпан.

Учасники семінару задали доповідачам 
ряд запитань, обмінялися думками.

Прищеплювати учням 
любов до праці

Радянська школа готує культурних, всебі
чно розвішених, політехн ічно освічених лю
дей. Дати молоді не тільки середню освіту, а 
й підготовити ї ї до самостійної трудової ді
яльності— першочергове завдання школи.

Школи нашого району мають певний дос
від у впровадженні політехнічного н авчання. 
Зараз у п’яти середніх школах є  спеціалі
зовані класи, як і готують кадри механізаторів, 
рільників, садоводів, тваринників.

Добре поставлена справа з політехнізацією 
навчання в Ново-Миргородській середній шко
лі. У вересні 1956 року тут відкрили спеціа
лізований клас, який готує трактористів ши
рокого профілю. Учні вже вивчили основні 
вузли та механізми трактора. Велику допомо
гу цій школі в політехнізації навчання подає 
н ово-Миргородська машинно-тракторна стан
ція. До шкільної майстерні проведено елек
тричний струм, практичні заняття відбувають
ся безпосередньо в МТС.

Вчителі ш коли прищеплюють учням любов 
до праці. Діти дбайливо вирощують городні ку
льтури в теплиці. Тут вже появилися сходи
редиски, цибулі та інших культур. Багато 
школярів зараз збирає гусінь з дерев.

Непогано здійснюється політехнічне нав
чання в Софіївській середній ш колі. Тут є 
електростанція, яку  допоміг придбати колгосп 
імені Чкалова. Працює гурток п о вивченню 
автомобільного мотора. Учні школи взяли 
шефство над кролефермою колгоспу. Ш колярі 
сьомого класу часто відвідують свиноферму, 
допомагають тваринникам доглядати та году
вати свиней.

Слід відзначити, що ряд колгоспів району 
подає дійову допомогу школам в справі полі
технічного навчання. Так, колгосп імені Хру
щова купив для М ар'ївської семирічної школи 
комплект інструментів на суму 1000 карбован
ців. Колгосп «Шлях Леніна» подав допомогу 
Л ікарівській  семирічній школі в обладнанні
майстерні.

Проте в середніх школах сіл Канеж а, Пан
чево та ряді інших недостатньо прищеплюють 
учням любов до праці. Ніколи не тримають тіс
ного зв 'язку  з колгоспами. В бригадах і на 
фермах рідко коли бувають учні.

Районний відділ народної освіти, яким за
відує Г. Цуцол, недостатньо допомагає шко
лам у здійсненні політехнізації навчання.

     Завдання керівників колгоспів і МТС, всієї 
громадськості району — подати школам все
бічну допомогу в політехнізації навчання.

Товариші колгоспники і механіза
тори! Ширше розгорнемо соціалістичне 
змагання на честь 40-річчя Радянської 
держави! Помножимо свої трудові зу 
силля у боротьбі за високий урожай і 
піднесення громадського тваринництва!
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Чуйно ставитись до споживачів
За прилавком магазина 

культтоварів стоїть чорнява, се
редніх літ ж інка і привітно зу
стрічає покупців.

—Ви що хочете купити? — 
запитує вона.

—Хочу придбати он той радіо
приймач,— говорить відвідувач.

Лідія Арестівна с початку по
каже, як  користуватись радіо
приймачем, дасть цінні поради. 
Якщо хто хоче купити зошит 
або перо, то продавщиця обов’
язково дізнається, в який  клас 
ходить школяр, щоб правильно 
відпустити потрібні речі.

Таких працівників прилавка, 
як Л. А. Бісюк, багато. Але бу
демо об’єктивними. Часто на
ших споживачів обслужують 
люди, я кі не люблять с вою 
справу, погано виконують пок
ладені на них обов'язки.

У чайній райцентра останнім 
часом робота дещо поліпшилась,
але відвідувачі можуть ще зус
тріти випадки поганого обслужу
вання. Іноді тут готують нея
кісні страви. Ці недоліки допус
кають працівники чайної стар
ший повар В. Федорик та по
вар З . Галушка. Директор чай
ної П. Сидоренко ще недосить 
глибоко вникає у процес вироб
ництва, слабо виховує у своїх 
підлегли х почуття свідомого і

ввічливого ставлення до об
служування споживачів.

У книзі скарг і пропозицій 
Панчівської чайної  відвідувачі 
пишуть, що працівники чайної 
не виконують розпорядку дня, 
часто подають страви, вага 
яки х менша, ніж  зазначено у 
меню-розкладці. Та завідуючий 
чайною Г. Голінко не розгля
дає скарг, не вживає відповід
них заходів для виправлення 
недоліків.

У багатьох сільських мага
зинах, а також у продмазі 
райцентра, де завідуючою К. Да
видова, споживачам відпуска
ють продукти без обгортуваль
ного паперу, торговельні пра
цівники в брудних халатах.

Це далеко неповний перелік 
недоліків в обслужуванні спо
ж ивачів, що допускаються в 
район і. Та керівники торговель
них організацій ще надто 
слабо борються з цими недолі
ками, не виховують у праців
ників торгівлі і громадського 
харчування чуйного ставлення 
до споживачів. П равління рай
спож ивспілки, де головою 
П. Степанов, не займається по
ширенням кращого досвіду се
ред працівників прилавка.

О. ТКАЧЕНКО, 
економіст по торгівлі.

Більше уваги рибництву
Рибництво — важлива допо

міжна галузь господарства. Во
но може давати колгоспам що
року значні грошові прибутки. 
Щоб успішно розвивати рибни
цтво, треба в кожному колгос
пі приділяти належну увагу 
ставковому господарству.

Факти свідчать про те, що в 
ряді колгоспів району недооці
нюють рибництво, занедбали 
догляд за ставками. Так, наприк
лад, сільгоспартіль «Шлях Лені
на» на спорудження ставу за
тратила 85 тисяч карбованців. 
Та до цього часу не закінчено 
будівництво водозливу. Тому 
під час весняної поводі пропа
дає зарибок. Ось чому вже кіль
ка років підряд артіль недоо
держує від рибництва значні 
суми.

Не кращі справи і в колгос
пах імені Чкалова та імені Орд
жонікідзе, де головами прав
лінь В. Калиновський та Д. Ру
денко. Тут щороку на ставки
витрачають великі кошти, але 
до кінця справу н е доводять. 
Навесні під час поводі греблі 
підмиває вода. Таке ж станови
ще і в колгоспі імені Кагано
вича, де головою правління 
Т. Опаль чен ко.

Тільки безгосподарністю мож
на пояснити те, що в колгоспі 
імені Жданова з 1 9 4 9 року ні
чого не робиться для укріплю
вання земляної греблі, не прова
диться ремонт водовідвідного 
каналу. Досі не завершено ук
ріплення греблі ставка в кол
госпі імені Будьонного, хоч н а
сипана вона ще в 1954  році.

Відсутність належного догля
ду за ставками в колгоспах іме
ні Сталіна та «Перемога», де 
головами правлінь М. Грек і 
В. Воропай, привела до того, 
що водоймища позаростали во
дяною рослинністю, замулюю
ться. Це стосується також  кол
госпу імені Петровського, де 
досі немає в ставку водовідвід
них труб.

Ставковому господарству не
обхідно приділяти належ ну ува
гу: вчасно провести ремонт гре
бель, обладнати водоспуски, за
кріпити схили берегів, знищ у
вати водяну росли нність. Не 
можна допускати забруднення 
ставків.

Кожному колгоспові— зразко
вий ставок!

П. ГИДУЛЯНОВ, 
завідуючий оргвідділом 
райкому партії.

С л і д а м и н а ш и х  в и с т у п і в

„Що нам заважає в роботі“
Замітку під таким заголовком 

було вміщено в районній газеті 
„Ленінець” за 24 січня 1957 року. 
Секретар парторганізації колгос
пу імені Кагановича Г. Шевчен
ко повідомив редакції, що наве
дені факти підтвердились. Прав
ління колгоспу вжило ряд заходів 
для поліпшення роботи ферм. 
Для підвезення грубих кормів та

їх подрібнення виділено постій
них колгоспників. Налагоджено 
водопостачання. За  погану органі
зацію переробки кормів Г. Серді
лея звільнено з посади бригадира 
кормодобувної бригади.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Ново-Миргородський цегельно-черепичний завод про
вадить набір робітників (чоловіків і жінок) на виробничий 
сезон 1957 року. Оплата за роботу прогресивно-відрядна.

Завод відпускатиме робітникам для їх потреб цеглу, чере
пицю, вапно та інші будівельні матеріали по твердих цінах.

Дирекція заводу.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Занедбана ділянка роботи
Агітаційно-масова робота має 

важливо значення у мобіліза
ції колгоспників і механізато
рів на виконання поставлених 
партією і урядом завдань по 
збільшенню виробництва про
дуктів сільського господарства.

Проте в селі  Мартоноші ця 
важлива ділянка роботи занед
бана. Агітатори закріплені за 
десятихатк ами, та деякі з них 
н е виступають перед виборця
ми з бесідами про радянський 
виборчий закон, про зміни, що 
сталися в селі, колгоспі за ос
танні роки. Через кілька днів 
вибори до місцевих Рад. Але 
окремі виборці з десятихаток, де 
працюють агітатори І. Я зан , 
І. Б анул, П . Чугут, досі не 
знають, хто зареєстрований 
кандидатом у депутати сіль
ської Ради.

Основна причина занедба
ності агітаційно-масової роботи 
серед хліборобів криється в 
тому, що партійна організація 
артілі імені Сталіна та її  сек
ретар В. Зайцев слабо пра
цюють з агітколективом, не 
контролюють, як  агітатори 
виконують свої обов’язки. 
В. Зайцев останнім часом не 
проводить з агітаторами колгос
пу інструктивних нарад, семіна
рів, пустив цю справу на само
плив. В колгоспі є агітатори, які 
сумлінно виконують свої обов’
язки , але їх досвід не поши
рюється серед усіх членів агіт
колективу.

У передвиборний час і в 
період п ідготовки до весняної 
сівби велику роль покликана 
відіграти наочна агітація. Про
те її  значення в селі недоо

цінюють. На вулицях немає 
плакатів і лозунгів, які закли
кали б колгоспників і меха
нізаторів добре підготуватись і 
організовано провести веснян і 
польові роботи, зустріти вибо
ри в місцеві Ради депутатів 
трудящих новими трудовими 
успіхами. Відсутня також кон
кретна на очна агітація, яка 
закликала б хліборобів рівня
тись па передових людей сво
го колгоспу, с ела.

Біля контори артілі імені 
Сталіна можна бачити лише 
застар ілу наочну агітацію. На
писи на щитах пожовкли і 
облущилися від дощів і вітрів, 
тексти застаріли.

Партійна організація колгос
пу має всі можливості понови
ти наочну агітацію, але вона 
цим важливим питанням не 
займається.

Великі і відповідальні зав
дання у передвиборні дні по
кладені н а агітаційний пункт 
села. Однак завідуючий агіт
пунктом П. Ткаченко погано 
виконує покладені на нього 
обов’язки . Він рідко буває на 
агітпункті, мало виступає пе
ред виборцями з лекціями, 
бесідами.

В приміщенні агітпункту 
невистачає необхідної літерату
ри. Агітатори чергують нере
гулярно, бесід з виборцями не 
проводять. Довгий час тут не 
було плану роботи агітпункту.

Партійна організація колгос
пу повинна поліпшити повсяк
денне керівництво діяльністю 
агітколективу.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

ПЕРЕДОВИЙ ВИРОБНИЧНИК
Серед виробничників Ново

миргородського плодоконсерв
н ого заводу розгорнулося соці
алістичне змагання на честь 
сорокових роковин Великого 
Жовтня.

Добрих успіхів у змаганні 
добивається старший дизеліст

Микола Панасович З а п л а в н и й.
Робітники плодоконсервного 

заводу виявили високе довір’я 
М. П. Заплавному, висунувши 
його кандидатом у депутати 
селищної Ради.

З. СТАРОДУБЦЕВА, 
техкерівник заводу.

Консультація

Як ви зн а ч и т и  я к іс т ь  н а с ін ин ку куру д з и
Готуючись до весняної сівби, 

к олгоспи приділяють особливу 
увагу правильному зберіганню 
насінної кукурудзи. Щоб не 
допустити зниж ен ня я кості по
сівного матеріалу, колгоспники 
старанно сортують кукурудзяні 
качани, досушують їх , беруть 
проби насіння для перевірки в 
контрольно-насінних лаборато
ріях.

Багато колгоспів визначають 
схожість насіння своїми сила
ми. Де звичайно робиться в
тих господарствах, де насінний 
фонд кукурудзи складається з 
кількох партій, різних щодо 
сорту, умов зберігання, ступе
ня вологості, розміру насіння 
(після калібрування) і т. п . 
Визначення якості посівного 
матеріалу безпосередньо в кол
госпах звільняє контрольно- 
насінні лабораторії від пере
в ірки некондиційного насіння 
в гарячі передпосівні дні.

Процент схожості насіння 
встановлюється шляхом проро

щування. Під керівництвом 
агрономів його висівають у 
ящиках з прожареним і зво
ложен им піском. Це дає мож
ливість уникнути зараження 
пророщуваного насіння хворо
ботворними бактеріями.

Пророщування ведеться в 
умовах кімнатної температури . 
З цією метою беруть від кож
ної партії насіння чотири про
би по 100 зерен і висівають 
їх у ящ иках. Через 5 —7 днів, 
коли насіння проросте, визна
чають процент схожості.

У тих випадках, коли якість 
насіння треба встановити швид
ше (скажімо, при пересіві чи 
придбанні насіння на стороні), 
схожість його визначається
прискореним способом—з до
помогою барвника— індигокар- 
міну. Застосування цього спо
собу грунтується н а тому, що 
життєздатні зародки кукуруд
зи не забарвлюються індиго
карміном.

Техніка прискореного ви

З ам. № 115 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву. Тираж 2000

значення схожості насіння 
нескладна. Від кожної партії 
беруть дві проби по 100 зе
рен і змочують їх протягом 
15—20 годин у воді при кім
натній температурі. Потім во
ду зливають, а насіння виси
пають на фільтрувальний па
пір і бритвою розрізають кож
не зерно вздовж на дві поло
винки, починаючи з зародка.

Для забарвлення беруть від 
кожного зерна по одній поло
винці і промивають їх  4 —5 раз 
у ч истій воді доти, поки не
будуть зняті з поверхні зрі
зів частин ки зруйнованої тка
нини. Промиті половинк и зерна 
заливають розчином індигокар
міну (на 1000 грамів води
1 грам індигокарміну) і зали
шають в ньому 15 х вилин. 
Після цього розчин зливають, 
а половинки знову старанно 
промивають чистою водою. Про
цент ж иттєздатності встанов
люється шляхом підрахунку 
насіння з н езабарвленими за
родками.

Б. МИХАЙЛОВ.

Славно трудиться молода дояр
ка колгоспу імені Шевченка 
Любов Сланевська. Непоганих 
показників по надоях молока до
моглася вона у минулому госпо
дарському році в тваринництві— 
від кожної корови одержала по 
2503 літри молока. З а  добру ро
боту Л. Сланевську занесено на 
районну Дошку пошани.

У новому господарському ро
ці Любов Петрівна Сланевська 
уже надоїла близько 900 літрів 
молока від кожної корови.

На знімку: Л. П. Сланевська.

М олоді тваринники
Після закінчення середньої 

та семирічної шкіл на ферми 
сільгоспартілі імені Леніна 
пішло працювати багато юна
ків і дівчат.

На вівцефермі трудиться 
Юлія Гордуз. Телятницею пра
цює Валентина Циганаш. Непо
ганих успіхів у роботі домага
ються молоді доярки Галина 
Попова, Олена Бабина та інші.

М. КУШНІР.

Наслідують кращий приклад
Доярка колгоспу імені Дзер

ж инського Ольга Мунтян дог
лядає 12 корів. Вона тримає 
першість у змаганні доярок. Від 
кожної корови щодня одержує 
на 2 —3 літри молока більше, 
ніж інші доярки.

Приклад О. Мунтян насліду
ють також доярки колгоспу 
Л. Петрова та В. Великохатько.

С. ХАЙНОВСЬКИЙ.
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