
Компанія «ТАС Агро»  
встановила історичний  
рекорд урожайності  
кукурудзи у 2018 році
Компанія «ТАС Агро» завершила обмолот ку-
курудзи, поставивши таким чином крапку у 
зернозбиральній кампанії 2018-2019 маркетин-
гових років.
Всього із площі 19,5 тис. га було намолочено 
понад 200 тис. т кукурудзи, бункерна урожай-
ність становить 10,5 т/га, що є рекордним показ-
ником за усі роки діяльності компанії, і переви-
щує попередній найкращий результат на 15%, 
а також середній показник в Україні на 40% (за 
даними Мінагропроду станом на 30 листопада 
2018 середня урожайність кукурудзи в Україні 
становила 7,7 т/га).
«Ми можемо зі всією впевненістю сказати, що 
у 2018 році культура, на яку ми в компанії ро-
бимо основну ставку, адже під посівами куку-
рудзи зосереджено понад половину всіх земель 
компанії «ТАС Агро», нас не підвела, і отрима-
ним результатом ми дуже задоволені», — від-
значив Віктор Белкот, директор з виробництва.
Як повідомив топ-менеджер, запорукою таких 
рекордних результатів стала професійна робо-
та працівників компанії, правильно підібрана 
високоінтенсивна технологія виробництва, з 
акцентом на використанні найкращих гібридів, 
якісних оригінальних засобів захисту рослин 
та високоефективної техніки. А чітко розпла-
новані весняно та осінньо-польові операції, 
злагоджена робота елеваторів компанії і спри-
ятливі погодні умови дозволили «ТАС Агро» 
у заплановані терміни зібрати рекордний вро-
жай.

Тваринництво – перспективний 
напрям роботи  
агрохолдингу «ТАС Агро»
У 2018 році компанії «ТАС Агро» вдалося знач-
но покращити результативність роботи тва-
ринницького напряму. Минулого року вихід 
телят на 100 корів коливався в межах 50-60%, 
продуктивність за вказаний період становила 
5100 кг на одну корову, що стимулює застосо-
вувати комплексні заходи, відбір найкращих  
тварин, ліквідацію яловості корів, інтенсивне 
навчання спеціалістів, підбір кращого генетич-
ного матеріалу.  
Цьогоріч планується прикласти максимальні зу-
силля для підвищення показників продуктивнос-
ті. На сьогодні наша мета – це корова з середньою 
продуктивністю 7000-8000 кг, жирністю 3,9% та 
білком 3,3%. Для досягнення цієї амбітної мети 
впродовж 2018 року на потужностях господарств 
компанії проводилися як теоретичні, так і прак-
тичні навчання спеціалістів з питань покращен-
ня племінного стада. Ця робота направлена на те, 
щоб вдосконалити знання фахівців з штучного 
осіменіння. Оскільки ефективність промислово-
го тваринництва та рівень його рентабельності 
значною мірою залежать від правильної органі-
зації відтворення дійного стада.
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В продовж 2018 року компанія 
«ТАС Агро» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка активно до-

помагали вирішувати соціальні пробле-
ми місцевих громад у регіонах роботи 
підприємства. За цей період у розвиток 
сіл було інвестовано майже 8 млн грн. 
Значну допомогу отримали – сільська 
освіта, медицина, культура, спорт, бла-
гоустрій та інфраструктура. Також на-
давалася адресна допомога місцевим 
мешканцям, пайовикам компанії. Зага-
лом було реалізовано сотні важливих і 
необхідних для кожної громади проек-
тів. Більше сімдесяти населених пунк-
тів отримали допомогу від компанії та 
Благодійного фонду.

Цифри, як говориться, не об-
дуриш. Тому для детального оз-
найомлення з нашою роботою ми 
підготували зручну інфографіку, за 
допомогою якої  розповідаємо про 
соціальні ініціативи у регіонах. 

На цьому наша співпраця з гро-
мадами не завершується. Сподіва-
ємося у 2019 році ми спільними зу-
силлями зможемо реалізувати ще 
більше таких необхідних проектів!

Підсумки співпраці 
компанії «ТАС Агро» з місцевими 
громадами у 2018 році

Аналіз бюджетів по регіонах

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ КОМПАНІЇ «ТАС Агро» – 044-364-59-64

Центральний
кластер

2 000 000 грн.

Кіровоградська області 
Київська  і  

Північний
кластер

1 750 000 грн.

Чернігівська
область 

Західний
кластер

2 500 000 грн.

Вінницька
область 

Південний
кластер

1 500 000 грн.

Миколаївська i 
Кіровоградська областi 

Загалом – 7 750 000 грн.Загалом – 7 750 000 грн.

Будинки
культури Дитячі

садочки Лікарні
Культурно-масові

заходи Інфраструктура місцевих
громад Школи

980 000880 000840 000
1 650 0001 450 000 1 950 000

Бюджети на соціальну допомогу, грн.



С аме до цього Нового 2019 року 
компанія «ТАС Агро» подарувала 
кожній дитині спеціальний ново-

річний подарунок – красивий і смачний 
набір пряникових коржів, що необхідно 
скласти своїми руками. Адже кращий 
спосіб підняти настрій та створити при-
ємну атмосферу  – це спільно провести 
час. А зайняти себе і близьких можна 
створенням святкової оригінальної ялин-
ки. Такі подарунки вручили діткам з ди-
тячих садочків та шкіл усіх регіонів, де 
працюють господарства компанії. 

Особливою подією стало вручення 
подарунків дітям у селі Парафіївка (Іч-
нянський район Чернігівської області). 
Представники дитячого садочку та госпо-
дарства ПСП «Агро Вам» влаштували для 
малечі справжній сюрприз. До ліжечка 
кожного з вихованців дитсадку завітав 
Святий Миколай та залишив солодощі. 
Крім цього, урочисте свято відбулося і 
в Парафіївській школі. Традиційне свят-
кування та новорічний карнавал гарно 
доповнили подарунки від господарства. 
2018-й став першим роком, коли Парафі-
ївська громада розпочала свою співпра-
цю з Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
та компанією «ТАС Агро». Школі подару-
вали новий сучасний телевізор, що кош-
тував 17 000 гривень, а для місцевого бу-
динку культури закупили нове музичне 
обладнання вартістю понад 60  000 гри-
вень. 

Восени минулого року в Ічні стала-
ся біда – в ніч на 9 жовтня на території 
6-го арсеналу Міноборони почалась по-
жежа та вибухи. Наступного ж ранку 
на місце подій відправились волонтери 
«ТАС Агро» з Києва, які доставили міс-
цевим жителям медичні аптечки першої 
допомоги та теплі ковдри. Господарство 
«Агро Вам» встановило пункти підтрим-
ки з їжею та гарячими напоями, представ-
ники цілодобово підтримували жителів 
Парафіївки та Ічні, а сільську раду забез-
печили благодійною допомогою у розмі-
рі 20 000 гривень. 

У Новоархангельському садочку 
«Сонечко» подарунки вручали після но-
ворічної костюмованої вистави. На свято 
завітав Санта-Клаус, а діти перевтілилися в 
улюблених казкових героїв. Кожна група 

дитсадочку влаштовувала власне святку-
вання, куди запросили й інспекторів по 
паях з господарства «ЛАН». Але не тільки 
у садочку селища Новоархангельськ (Кі-
ровоградська область) святкували Новий 
рік. У міській школі №2 подарунки вруча-
ли в останній навчальний день, щоб діти 
відправлялися на канікули щасливими та 
у радісному настрою. Між тим співпраця 
компанії з садочком та школою має давню 
історію та розпочалась ще у 2013 році. Тоді 
для дитсадка «Сонечко» закупили нові ме-
блі на суму понад 15 000 гривень, вже за-
раз садок цілком відремонтований, всюди 
нові ліжечка та шафки. Пізніше компанія 
«ТАС Агро» подарувала нову постільну 
білизну та холодильник, а також сучасний 
ноутбук, розпочала заміну вікон. Школа ж 
отримала в подарунок фотоапарат, інтер-
активну дошку, радіомікрофони, музичні 
колонки та спортивний інвентар. Взає-
модопомога вже стала рушійною силою 
у спільній роботі господарства «ЛАН» та 
громади селища Новоархангельськ.

Директор підприємства «Рутенія-М» 
Володимир Кравінський та інспектори 
по паях особисто вітали дітей Кривоо-
зерського району, що на Миколаївщині. 
Аграріїв запросили на шкільне свято, 
карнавал та новорічний бал у дитячо-

му садочку – усюди вони роздавали 
подарунки. А фахівець із земель-
них питань Олександр Малимон 
вітав дітей у казковому образі 
Діда Мороза. Історія співпраці 
господарства з учбовими закла-
дами розпочалась ще у 2012 році. 
За підтримки Благодійного фонду у 

школах району замінили старі вікна на 
сучасні металопластикові. Капітальний 
ремонт підлоги, заміна меблів та купів-
ля сучасного обладнання для школи у 
селі Бурилово коштували більше 150 000 

гривень. Витрати на ремонт 
Тридубської школи сягну-
ли 200  000  гривень. Незва-
жаючи на таку масштабну 
допомогу, у школах залиша-

ється ще багато невирішених 
питань, що обов’язково будуть 

розглянуті керівництвом Благо-
дійного фонду та компанії «ТАС 

Агро». Саме успішне втілення задумів 
освітян є важливим доказом вдалої співп-
раці господарств з громадою. 

Масштабні святкування новорічних 
свят влаштували на Вінниччині. Пред-
ставники господарства «Сімекс-Агро» 
завітали до всіх садочків та шкіл, аби 
привітати дітей подарунками. У школі 

села Іваньки, що у Липовецькому 
районі, під час святкування Ново-
го року відбувся костюмований 
карнавал. Пірати та феї, принце-
си і супергерої  – всі отримали 
свій подарунок від компанії «ТАС 

Агро». Історія співпраці Іваньків-
ської школи та ТОВ «Сімекс-Агро» 

продовжується не один рік. Протягом 
п’яти років на ремонт та оновлення шко-
ли витратили більше 200 тисяч гривень. 
Розпочали із заміни освітлення та меблів, 
далі закуповували спортивний інвентар 
та шведські стінки, а також меблі, посуд 
та багато всього іншого. Дуже знаковим 
для сільської школи став подарований 
компанією сучасний ноутбук та екран з 
проектором.

У селі Яланець, що у Бершадському 
районі Вінницької області, новорічні свя-
та відзначали як у садочку, так і в школі. 
Дід Мороз завітав до діток в один з остан-
ніх навчальних днів. Урочисте вручення 
подарунків минуло весело та цікаво, діти 
провели екскурсію по школі, розповіда-
ли вірші та співали пісень для казкового 
гостя. У Яланецькій школі, дійсно, є на 
що подивитися: за період співпраці, що 
продовжується вже більше семи років, 
багато чого змінилося на краще. ТОВ 
«Яланецьке» та Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка вклали в добробут освітян понад 
150  тисяч гривень. За весь час у школі 
повністю замінили старі вікна, закупили 
нові меблі, придбали комп’ютер та муль-
тимедійний центр. Дійсно вартими та 
довгоочікуваними стали подарунки для 
садочка, а саме – двоповерхові ліжечка та 
новий дитячий майданчик. Господарство 
з радістю посприяло встановленню нової 
гірки та каруселей для малечі. А нещодав-
но, на День Святого Миколая, дитсадок 
отримав сучасний холодильник. Загальна 
сума матеріальної допомоги, що була на-
дана садочку в селі Яланець з 2012 року, 
вже сягнула більше 100 тисяч гривень.

Цим самим хочеться показати, 
що дива стаються, а казка – можли-
ва. Кожного року ми працюємо задля 
того, щоб діти регіонів нашої діяльно-
сті залишалися щасливими не лише 
на Новий рік, а й упродовж всіх дванад-
цяти місяців!

Новий 2019 рік з компанією ТАС Агро
НОВИЙ РІК – ОДНЕ З НАЙДАВНІШИХ І НАЙПОПУЛЯРНІШИХ КАЛЕНДАРНИХ СВЯТ. ЦЕ, МАБУТЬ, ЄДИНА ПОДІЯ, 
ЯКУ ВПРОДОВЖ СТОЛІТЬ ЩОРІЧНО ВІДЗНАЧАЮТЬ У ВСІХ КРАЇНАХ ТА НА ВСІХ КОНТИНЕНТАХ. ЦЕЙ ДЕНЬ ЗНАЮТЬ, 
ЛЮБЛЯТЬ І З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЮТЬ ЛЮДИ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ, РІЗНІ У СВОЇХ ТРАДИЦІЯХ ТА ПЕРЕКОНАННЯХ.



Вуличному освітленню у сільських громадах бути!

Продовжуємо розвивати сільську медицину

Спортивний інвентар для школярів

У багатьох українських селах до-
нині невирішеними залишають-
ся питання вуличного освітлен-

ня. Внаслідок цього зростає ймовірність 
травмування мешканців, робітників під-
приємств, які працюють у нічний час, уч-
нів, які раненько йдуть до школи, праців-
ників, які прямують на роботу в темряві, 
особливо в осінньо-зимовий період. Крім 
того, наявність вуличного освітлення в 
нічний час — це запобігання злочинно-
сті та гарантія безпеки для селян.

Нещодавно завдяки фінансовій під-
тримці господарства «Сімекс-Агро» 
(«ТАС Агро») та Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка «білі ночі» запанували в 
селі Славна, що в Липовецькому районі 
Вінницької області. На проект компанія 
спрямувала 50 тис. грн.

«Річ в тім, що громада давно планува-
ла приступити до освітлення населеного 
пункту, — пояснює Микола Фальштин-
ський, голова села Славна. — І минуло-
го року, завдяки фінансуванню компанії 
«ТАС Агро», ми змогли втілити задум у 
життя. На проміжку дороги, завдовжки 
500  м, з’явилися на опорах нові енер-

гозберігальні лампи, 
які освітлюють не лише 
вулиці, але й прилег-
лі території. І відтепер 
пересуватися вулицею 
буде безпечніше та ком-
фортніше — як пішохо-
дам, так і водіям. Окрім 
того, — наголошує Ми-
кола Іванович, — на-
разі на стадії реалізації 
перебувають проекти 
з освітлення інших ву-
лиць села. Ми перекона-
ні, що у найближчому 
майбутньому спільно з 
аграріями продовжимо 
естафету облаштування 
вуличного освітлення. І, 
звісно, від усієї громади 
дякуємо компанії за діє-
ву підтримку».

Громада села Дми-
тренки, що у Богуслав-
ському районі Київської 
області, добре знайома 
із соціальними проек-

П ідтримка спорту і освітніх закла-
дів, які працюють на території 
підопічних сіл, завжди була у 

пріоритеті для агропідприємств компанії 
«ТАС Агро». Щороку компанія спільно з 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка виді-
ляють мільйони гривень для того, щоб у 
сільських школах і дитячих садочках були 
створені належні умови для навчання, ви-
ховання та фізичного розвитку. Напере-

рії інвестували у соціальні 
проекти села майже 1  млн 
грн. Підтримку отримува-
ли освітні заклади, школа і 
дитячий садочок, будинок 
культури і бібліотека, сіль-
ська рада і лікарня. За ми-
нулі декілька років лише 
для лікарні аграрії системно постачали 
медикаменти, придбали малий хірур-
гічний і діагностичний набори, купили 
пральну машину і кардіограф, долуча-
лися до ремонтних робіт. Нам часто 
доводиться звертатися до господарства 
«Агро-Богуславщина- Еко» за допомо-
гою, особливо взимку, коли необхідно 

додні Нового року компанія порадувала 
сільських учнів і педагогічні колективи 
корисним та потрібним спортивним ін-
вентарем. Подробиці — у коментарях.

Юрій Остапенко, староста села Ха-
ритонівка (Срібнянський район, Черні-
гівська область): «Завдяки підтримці від 
підприємства «Обрій» («ТАС Агро») та 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка для 
організації якісного навчального процесу 

розчищати снігові замети. І 
жодного разу нам не відмо-
вили. За рахунок бюджету 
громади ми фінансуємо со-
ціальні заклади, проте про-
блем менше не стає. Сіль-
ської казни на усі потреби 
не вистачає. Сподіваємося, 

спільними зусиллями ми реалізуємо ще 
не один проект заради зручного і ком-
фортного життя місцевих мешканців. 
Нині ми маємо надійного партнера, от-
римали бажаний результат співпраці, 
дякуємо за це нашому помічнику»,  – 
розповіла Світлана Плаксун, голова 
Медвинської територіальної громади.

та фізичного розвитку напередодні Ново-
го року було передано для Карпилівської 
ЗОШ спортивний інвентар. Сподіваємо-
ся, презентовані м’ячі сприятимуть вихо-
ванню гідної заміни для харитонівських 
футболістів, які неодноразово вигравали 
чемпіонат району. Тож ми вдячні компанії 
«ТАС Агро» за такий корисний подарунок. 
Окремо зауважу, що агрохолдинг надає 
всебічну допомогу соціальній сфері села 

Ж оден номер нашої газети 
не обходиться без інфор-
мації про проекти, які реа-

лізовуються за фінансової участі компа-
нії «ТАС Агро» та Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка і спрямовані на створення 
комфортних умов для пацієнтів сіль-
ських амбулаторій та фельдшерсько-а-
кушерських пунктів. Тому і в цьому но-
мері ми хотіли б розповісти про один із 
наших реалізованих проектів.

«Наприкінці 2018 року за підтримки 
компанії «ТАС Агро» для Медвинської 
лікарні було придбано плиту електрич-
ну. Це не перше устаткування постав-
лене нам. Впродовж шести років агра-

впродовж останніх років, активно долу-
чається до реалізації корисних для грома-
ди проектів. У минулому році кошти від 
аграріїв спрямовувалися на придбання 
нових стільців для будинку культури та 
медичного обладнання для ФАПу. Крім 
того, техніка компанії постійно розчищує 
снігові замети. Ми впевнені, що в майбут-
ньому наша співпраця з цим відповідаль-
ним орендарем продовжиться». 

Галина Артеменко, голова села Са-
варка (Богуславський район, Київська об-
ласть): «З господарством компанії «ТАС 
Агро», яке орендує землі у наших селах, 
ми вже маємо хороший досвід співпра-
ці. Адже протягом шести років аграрії 
вклали у розвиток нашої громади біль-
ше 250 тис. грн на різноманітні проекти. 
Минулого року компанія та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка скерували кошти 
для встановлення дитячого майданчика 
у селі Лютарі, закупили обладнання для 
освітлення і постачали медикаменти. А 
нещодавно для Саварської ЗОШ аграрії 
подарували пневматичні гвинтівки та 
м’ячі. У найближчих спільних планах — 
проведення ремонтних робіт у місцево-
му будинку культури, який тривалий час 
потребує оновлення».

тами, які реалізовують-
ся за фінансової участі 
підприємства «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» («ТАС 
Агро») та Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка. 
Більше того, в минулому 
році саме компанія «ТАС 
Агро» надала відчутну 
підтримку для покра-
щення благоустрою та 
інфраструктури населе-
ного пункту, виділивши 
50 тис. грн для придбання 
освітлювального облад-
нання. Загалом протягом 
останніх років компанія 
інвестувала більше 200 
тис. грн на реалізацію 
різноманітних соціаль-
них проектів у громаді.

«Ми маємо значимі 
досягнення та спільні 
проекти, — коментує 
Володимир Олексієнко, 
голова Дмитренківської 
сільради. — Це, зокрема, 

встановлення дитячого ігрового май-
данчика, оснащення медичним облад-
нанням і системне забезпечення ліками 
амбулаторії, придбання комп’ютерної та 
музичної техніки для будинку культу-
ри, встановлення огородження на цвин-
тарі тощо. Крім цього, господарство 
«Агро-Богуславщина-Еко» кожної зими 
виділяє техніку для очищення снігових 
заметів, а влітку – для прибирання сміт-
тя. Минулого року ми домовилися про 
початок робіт з освітлення населеного 
пункту, і компанія «ТАС Агро» цей про-
ект підтримала. Це, напевно, один із най-
важливіших проектів для нас. Оскільки 
кожен погодиться з тим, що наявність 
вуличного освітлення — це передусім 
безпека та комфорт пересування для 
мешканців. Особливо в осінньо-зимовий 
період, коли протягом більшої частини 
доби — темно. Завдяки співпраці з ком-
панією ми освітлили частину вулиць 
села. Затрати зі встановлення та ведення 
в експлуатацію мережі лягли на плечі 
сільського бюджету. Дякуємо аграріям 
за всі добрі справи, які вони реалізували 
у Дмитренках».

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
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К олектив Бандурівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів, 
учні та батьки щиро дякують 

компанії «ТАС Агро» та Благодійному 
фонду Сергія Тігіпка за системну допо-
могу навчальному закладу. 

«З вересня 2018 року по всій краї-
ні розпочалося навчання за моделлю 
«Нової української школи», де одним з 
ключових компонентів є сучасне освіт-
нє середовище, що передбачає перег-
ляд зміни фізичного, просторово-пред-
метного оточення, програм та засобів 
навчання. Для нашої школи одним з 
найбільш болючих питань було облаш-
тування шкільної їдальні. Приміщення 

Якщо в перший день Нового року сильний мороз і 
малий сніжок, то добре вродить хліб.

Якщо січень холодний, то липень – сухий і спекотний; 
грибів не ждіть до осені.

Т радиційно у пе-
реддень Святого 
Миколая ком-

панія «ТАС Агро» та ПСВП 
«Рутенія-М» подарували 
дітям школи Бурилове но-
ворічну казку та солодкі 
подарунки. Директор госпо-
дарства Володимир Кравін-
ський та інспектори по паях 
завітали до навчального 
закладу на відкритий урок. 
Діти підготували справжню 

С пеціально до 
Нового Року 
компанія «ТАС 

Агро» і ТОВ СОП «Ми-
хайлівське» привітали 
школярів села Оленів-
ка, що на Вінничині, 
фінансовою допомо-
гою у розмірі трьох тисяч гривень. Керів-
ництвом школи було вирішено розділити 
кошти між середніми та старшими кла-
сами, тож і заходів було декілька. За під-
тримки компанії учні 7-8 класів відвідали 
Вінницький обласний академічний укра-
їнський музично-драматичний театр імені 
Миколи Садовського. Спільно зі школяра-
ми педагогічний колектив  обрали виставу 
«Русалонька». Герої  всесвітньовідомої каз-
ки Г. Х. Андерсена в інсценізації вінниць-
кого драматурга Тетяни Гали-Булгакової 
розповіли дітям справжню історію любові. 
Це видовищна розмаїта феєрія з радісним 
щасливим фіналом.

нашого закладу збу-
доване в 70-ті роки. 
Останнім часом тут 
не проводилося ре-
монтів, а матеріаль-
но-технічна база, 
м’яко кажучи, збід-
ніла. Перед нами 
постала проблема: 
як бути? На поміч 
прийшла компанія 
«ТАС Агро» і Благо-
дійний фонд Сергія 
Тігіпка. Співпраця 
виявилася плідною. 
Протягом кількох 
років нам вдалося 
оновити меблі, мий-
ку, стелажі у їдальні 

виставу: розповідали повір’я, читали вір-
ші та співали святкові пісні. Новорічний 
настрій дітлахів підвищив Святий Мико-
лай, яким перевдягнувся один зі співро-
бітників підприємства. Кожному дістали-
ся смачні солодощі, печиво та цукерки 
від казкового гостя. Але найважливішим 
подарунком став новий сучасний план-
шет, що вручили хлопчику з дитячим це-
ребральним паралічем. 

Богдан Горщинський навчається у 6 
класі Бурилівської ЗОШ. Його заповіт-
ною мрією було придбати планшет, але у 

від заняття одним з найкращих зимових 
видів спорту не залишили байдужим жод-
ного школяра. Тетяна Канцорак супрово-
джувала усі заходи своїх вихованців. Вона 
розповіла, що діти були задоволені виста-
вою, адже вони мали змогу зануритися у те-

Дякуємо за увагу до сiльської освiти!

Турбуємося про найменш захищених

Новорічні дива разом з компанією «ТАС Агро» 

Народні прикмети на Січень Багато снігу - багато хліба, багато води - багато трави.
Зірки блищать яскраво – до морозів, мало їх на небі – 

чекай негоди.
18 січня – Голодна кутя. Якщо в цей день завірюха – 
буде вона і на Масляній; дмуть вітри з півдня – літо 

буде грозовим.
Якщо в хрещенську ніч зорі дуже блищать, хліби 

будуть добрі.
На Водохреще день теплий – буде хліб темний.

Снігу по Хрещенню надує — хліба прибуде.
Як є мітла до багаття, то буде хліба до Петра, а сінен і 

дзвінець доведуть хлібу кінець.

та придбати електроплиту. Крім допо-
моги у їдальні, аграрії подарували спор-
тивні килими та принтер. Щороку до 
Дня знань представники господарства 
«Інвестагросервіс» («ТАС Агро») тради-
ційно презентують першокласникам 
корисні подарунки, що також дуже при-
ємно. Завжди є сюрпризи й до Миколая, 
новорічно-різдвяних свят (йдеться про 
солодощі для учнів). Тож можна підсу-
мувати, що «ТАС Агро»  — надійний та 
відповідальний помічник для села та 
сільської освіти, з яким ми плануємо 
співпрацювати й надалі. Щира подяка 
всім, хто підтримує наш заклад й не ви-
чікує, що з того буде, а на ділі допомагає 
у її якісній реалізації». З повагою, колек-
тив Бандурівської ЗОШ (Гайворонський 
р-н, Кіровоградська обл.)

сім’ї хлопчика немає можливості купити 
коштовний подарунок. Коли у господар-
стві «Рутенія-М» дізналися про цю істо-
рію, було прийнято рішення втілити ба-
жання Богдана до Дня Святого Миколая, 
аби показати, що дива бувають. Вчителі, 
що були присутні в той день, поділились 
своїми враженнями: «Ми дуже вдячні 
компаніям «ТАС Агро» та «Рутенія-М» за 
такі сюрпризи та підтримку школи. У на-
шому випадку головними для дітей ста-
ли навіть не подарунки, а саме увага, яку 
вони отримали від небайдужих людей».

У цей час старшокласники Оленівської 
школи відвідали Льодову арену міста Ві-
нниця. Разом з педагогом-організатором 
хлопці та дівчата провели декілька захо-
пливих годин на ковзанці європейського 
стандарту. Справжні емоції та захоплення 

атральний світ, познайомитися з чарівними 
персонажами та стати свідками незвичай-
них подій. Щасливі та вдячні діти з купою 
вражень, а також задоволені педагоги стали 
ще одним етапом у марафоні добрих справ 
компанії «ТАС Агро»!

Яка Меланка, такі й Петро з Павлом.
Взимку ліс без вітру шумить – бути хуртовині.

Якщо в січні луна далеко чується —  
морози міцнішати будуть.

Січень дрова в піч підкладає.
Місяць яскравий – до ясної погоди, а блідий,  

покритий туманцем, – до снігу.
Коли сніг рано ліг – врожай озимини і ярих буде 

рівним.

Глибокий сніг у січні – будуть дощі влітку.
Якщо січень сухий, морозяний, то буде  

сухе спекотне літо.
Вечірній зорепад – на нічний мороз.

Як на Святий Вечір є зірки на небі, то будуть кури 
нестися, а як зір у цей вечір нема, то і не буде яєць.
На Різдво гарна погода й сніг – до урожайного року.

Якщо на Меланки сонячно й відлига,  
то чекай теплого літа.


