
У господарстві «ТАС Агро 
Центр» продовжують  
підживлення озимих
Аміачна вода — один із найефективніших 
видів азотних добрив. Протягом січня у гос-
подарстві «ТАС Агро Центр» відбувалося 
внесення цього добрива. Загалом через спри-
ятливі погодні умови було удобрено майже 
1000 га площ. 
«Це добриво відносно недороге, легко засво-
юється рослинами, його просто й ефективно 
вносити в ґрунт, заодно відлякуючи шкід-
ників. Азотне живлення — це така система 
удобрення, яка може починатися після зби-
рання культури попередника та тривати аж 
до завершення вегетації культури. Тому ще 
з осені ми підживлюємо озимі. Найбільшою 
особливістю азотного живлення пшениці 
озимої є те, що застосування азоту в різних 
умовах вирощування повинно бути різним. 
Ще однією відмінністю азотного живлення 
пшениці і, в цілому, озимих культур є те, що 
не можливо внести весь азот восени і очіку-
вати врожай. Тому ми уважно слідкуємо за 
ростом озимини і плануємо наступні кро-
ки», — розповів Дмитро Тюхін, директор 
ТОВ «ТАС Агро Центр».

«ТАС Агро Захід» готує  
техніку для проведення  
весняно-польових робіт
У зв’язку з теплою зимою та прогнозованою 
ранньою весною, господарство «ТАС Агро 
Захід» розпочало підготовку сільськогоспо-
дарської техніки до весняно-польових робіт. 
Пора приводити своїх металевих помічни-
ків в повну робочу готовність. Загалом на 
підприємстві впродовж посівної планується 
використовувати більше 100 одиниць сіль-
ськогосподарської і автомобільної техніки, а 
також навісне й причіпне обладнання. 
«Висока ефективність використання машин-
но-тракторного парку в сільському госпо-
дарстві завжди визначалась його готовністю 
до виконання основних агротехнічних робіт. 
Із сивої давнини відомо, що весняний день 
може прогодувати цілий рік, якщо його пра-
вильно використати. Сучасне сільськогоспо-
дарське виробництво практично неможливо 
уявити без застосування на полях високое-
фективного обладнання: тракторів, комбай-
нів, сільськогосподарських машин, знарядь 
та реманенту. Перш ніж вивозити трактор 
у поле або готувати ґрунт, потрібно доско-
нально перевірити його стан. Діагностика 
спрямована на те, щоб виявити всі можливі 
неполадки або навіть несправності. Техніч-
ний огляд містить в собі заміну масла, регу-
лювання рівня рідин, а також перевірку ста-
ну ременів. Починаємо з повного очищення 
від бруду та конденсату всіх ємностей. Далі 
проводитимемо ремонтні роботи відповідно 
до виявлених несправностей», — розповів 
Ігор Смаль, директор ТОВ «ТАС Агро Захід».
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Н овий рік одне з найпопулярні-
ших та казкових свят в Укра-
їні, котре зазвичай відзнача-

ють у тісному колі сім’ї. Особливий 
настрій, ялинка, святковий стіл та 
подарунки — ось із чим здебільшого 
асоціюється зустріч Нового року. Та у 
кожній родині з роками з’являються 
власні особливі традиції відзначан-
ня цього свята. У переддень Нового 
року всі ми згадуємо сімейні тради-
ції, які були у нас в дитинстві, адже 
хочеться зробити свято максимально 
затишним і веселим. Компанія «ТАС 
Агро» також не стала виключенням і 
започаткувала добру традицію вітати 
з новорічними святами усіх дітей у ре-
гіонах діяльності агрохолдингу. Пред-
ставники «ТАС Агро» разом із солод-
кими подарунками завітали на дитячі 

свята по всій Україні, аби подарувати 
малечі справжню радість та новорічне 
диво. Понад 5 тисяч учнів сільських 
шкіл та вихованців дитячих садочків 
з Миколаївської, Вінницької, Чернігів-
ської, Сумської, Київської, Кіровоград-
ської областей отримали подарунки 
від агрохолдингу.

Так, співробітники господарства 
«ТАС Агро Південь» та «Казавчин- 
Агро» відвідали навчальні заклади сіл 
Вікнина, Могильне, Мощене та Казав-
чин, що знаходяться у Гайворонсько-
му районі Кіровоградської області. 
Кожний садочок та школа влаштували 
унікальні свята, куди завітали також 
Дід Мороз зі Снігуронькою. Завдяки 
аніматорам вдалося створити чарівну 
новорічну атмосферу, а найважливі-
шим сюрпризом стали подарунки, які 

Відсвяткували Новий рік  
з компанією «ТАС Агро»

аграрії компанії «ТАС Агро» зі щири-
ми побажаннями вручили дітям. Ка-
завчинський дитячий садочок «Сонеч-
ко» співпрацює з «Казавчин-Агро» та 
Благодійним Фондом Сергія Тігіпка з 
2012 року. За останні роки у садочку 
замінили шафи для одягу, а також при-
дбали лави та новий пилосос. У 2019 
році Могильненський дитсадок «Бар-
вінок» отримав багато подарунків  — 
аграрії «ТАС Агро Південь» поспри-
яли придбанню пральної машини, 
нової електроплити та принтеру. За 8 
років у садочку замінили всі вікна, ме-
блі, систему опалення, встановили но-
вий дитячий майданчик, а нещодавно 
придбали і нове комп’ютерне облад-
нання – ноутбук та багатофункційний 
пристрій. Загалом за роки співпраці за 
підтримки компанії «ТАС Агро» для 



дитячого навчального закладу виділили 
майже 170 000 гривень. 

Напередодні свят директор Західно-
го кластеру «ТАС Агро» та ТОВ «Надія 
Агро» Ігро Смаль разом із співробіт-

никами господарства були запрошені 
на урочисте свято у садочок села Нова 
Гребля (Калинівський район, Вінницька 
область). Вихованці дитсадка прийняли 
участь у костюмованій виставі, де кож-
на дитина грала свою роль. На свято 
прийшов і Дід Мороз, разом із аграрі-
ями він привітав малечу солодощами. 
«Від імені «ТАС Агро» та господарства 
«Надія Агро» сердечно вітаю всіх при-
сутніх з Новим роком та Різдвом Хри-
стовим! Щиро бажаю дорослим та ма-
лим щастя та міцного здоров’я на довгі 
роки. Нехай ці веселі свята принесуть 
у ваш дім радість, затишок та добро-
бут, а наступаючий рік стане для нашої 
рідної України роком миру, злагоди та 
процвітання»,  — поздоровив дітей та 
дорослих Ігор Смаль. Минулого року, 
спеціально до відкриття, за підтримки 
господарства «Надія Агро» та Благодій-
ного Фонду Сергія Тігіпко для дитячого 
садочка «Сонечко» закупили нові меблі 
на 60 000 гривень. 

На свято у школі Новоархангель-
ської ЗОШ №2 (Новоархангельський 

район, Кіровоградська область) також 
завітали представники Новоархангель-
ського відділення Центрального клас-
теру «ТАС Агро». Вони разом з Дідом 
Морозом привітали школярів з прий-

дешніми святами  – Новим роком та 
Різдвом. Аграрії побажали дітям та їхнім 
родинам, аби в новому році їх постійно 
супроводжував успіх, здоров’я та до-
бробут. Школа співпрацює з компанією 
«ТАС Агро» з 2014 року, за цей час при-
дбали багато цікавих та корисних речей: 
фотоапарат, радіомікрофони та музичні 
колонки, ноутбуки, проектори, спортив-
ний інвентар та багато іншого. Цього ж 
року школі подарували новий телевізор. 
Інвестиції аграріїв у навчальний заклад 
сягнули 100 000 гривень. 

Школа у смт. Срібне (Срібнянський 
район, Чернігівська область) до ново-
річних свят підготувала театралізовану 
виставу, до якої долучилися молодші та 
середні класи. На чарівне свято запроси-
ли і представників «ТАС Агро», які були 
приголомшені грою школярів, які змог-
ли занурити у казку навіть дорослих. 
Інспектори по паях з господарства «Об-
рій» подарували маленьким акторам со-
лодощі та щиро поздоровили школярів 
та вчителів зі святами. Історія співпраці 
Срібнянської школи з компанією «ТАС 

Агро» продовжується вже понад 6 ро-
ків. Роботу розпочали із заміни вікон, 
вже потім придбали новий спортивний 
інвентар, проектор та меблі. У 2019 році 
для школи придбали тенісний стіл, аби 

діти могли грати в улюблену гру як на 
уроках фізичного виховання, так і у віль-
ний час. 

Традиційно масштабно та весело від-
святкували прийдешні свята на Віннич-
чині. Співробітники «ТАС Агро Захід» 
особисто завітали на всі новорічні свята 
у садочках та школах регіону діяльності 
господарства. Чудові вистави та казкові 
карнавали влаштували у селах Зозів, Зо-
зівка, Козинці, Вахнівка, Очеретня, Слав-
на та інших. Аграрії з радістю відвідали 
кожен із заходів, адже ТОВ «ТАС Агро 
Захід» веде співпрацю з навчальними 
закладами Липовецького району з 2013 
року. Цьогоріч для дитячого садочку 
в селі Зозів придбали принтер, ламіна-
тор та спеціальне крісло для відпочин-
ку. В Очеретнянській школі за минулі 
роки замінили вікна, а також закупили 
технічне обладнання. А дитсадку села 
Славна у 2019 році подарували сучасний 
принтер. Протягом семи років співпра-
ці компанія «ТАС Агро» та Благодійний 
Фонд Сергія Тігіпко інвестували у села 
Липовецького району Вінницької облас-
ті понад 3 600 000 гривень. 

«Цьогоріч ми традиційно органі-
зували чудове новорічне свято для 
наших дітей. Вперше нам у цьому до-
помогла компанія «ТАС Агро», яка у 
2019 році почала працювати у селі Ос-
трів. Хороводи, пісні, запальні таночки, 
жартівливі сценки та конкурси  — це 
справді було весело та захопливо! А 
на завершення вогника малечі було 
вручено солодощі від наших спонсо-
рів, зокрема від компанії «ТАС Агро». 
Зазначу, що загалом більше 100 дітей 
отримали солодкі подарунки від агра-
ріїв. Варто також наголосити, що ком-
панія як новий орендар із самого по-
чатку діяльності почала звертати увагу 
на потреби сільської освіти. Восени для 
школи було придбано водяний насос. 
Дякуємо представникам компанії за 
добрі справи. Сподіваємся, у новому 
році ми продовжимо співпрацю зара-
ди створення комфортних умов для 
дітей»,  — розповів Леонід Пилипець, 
голова села Острів.

Компанія «ТАС Агро» вітає усіх 
читачів з Новим роком та Різдвом 
Христовим! Щиро бажаємо, аби в 
Новому році всі ваші найсміливіші та 
запаморочливі плани здійснилися у 
найкоротший термін, щоб у життя 
прийшли справжні успіхи та стрім-
кі досягнення. Нехай кожен день 
повниться казковими враженнями, 
любов’ю та підтримкою близьких. 
Пам’ятайте, новий рік — це час від-
криттів. Завжди будьте першими 
разом з компанією «ТАС Агро»!



Підтримка освітніх проектів у пріоритеті  
діяльності «ТАС Агро»

Допомагаємо наймолодшим жителям громади

П роекти з підтримки освіти для 
господарств компанії «ТАС 
Агро» та Благодійного фонду 

Сергія Тігіпка — це напрям, який систе-
матично фінансується, щоб допомогти 
навчальним закладам у матеріально-тех-
нічному забезпеченні, з ремонтними ро-

ботами, подарувати дітям радісні свята. 
Допомога освітнім закладам буде зали-
шатися пріоритетним напрямом у 2020 
році. Нещодавно допомогу від компанії 
«ТАС Агро» та Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка отримала загальноосвітня 
школа села Тридуби (Кривоозерський 
район, Миколаївська область) та ЗОШ 
села Глибочок (Тростянецький район, 
Вінницька область).

«Ніхто ще не став біднішим, поділив-
шись. Людина, її життя і здоров’я є найви-

I нвестиції в оснащення дошкіль-
них навчальних закладів завжди 
вважаються найціннішими. Не 

менш важливою є підтримка всіх без 
винятку освітніх програм, проте на 
перше місце варто поставити допомогу 
для забезпечення якісного харчування 
і дозвілля. Агропідприємства компанії 
«ТАС Агро» спільно із Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка щороку інвес-
тують значні кошти в підтримку сіль-
ських дитячих садочків, допомагаючи 
їм розвиватися, створюючи затишок 
і комфорт, гідні умови для здобуття 
перших знань дітьми. Така підтримка 
є систематичною, без перерви на посів-
ну кампанію чи збір урожаю. Зокрема, 
у 2019 році за фінансової підтримки 
компанії було придбано посудомийну 
машину для Гуменського дитячого са-
дочка (Вінницький район, Вінницька 
область).

Мирослава Терещенко, завідувач 
дитячого садка «Пролісок», с. Гумен-
не коментує: «У двох групах дитячого 
садочка перебуває 45 дітей. Тому дуже 
важливо створити їм комфортні умо-

щими соціальними цінностями. Серед ба-
гатьох напрямків роботи, пріоритетними 
у благодійній організації «Фонд Сергія Ті-
гіпка» є турбота про дітей, прокладання 
стежин, які ведуть до щасливого берега 
дитинства. Дійсно, радісними і щасли-
вими були свята Першого дзвоника для 

першокласників нашого навчального за-
кладу. Їхні класи були облаштовані нови-
ми меблями, дошками. А потурбувалися 
про те, аби діткам було затишно, світло, 
комфортно працівники фонду, компанія 
«ТАС Агро». Загалом протягом семи ро-
ків діяльності для нашої школи аграрії 
виділили більше 200 000 гривень. За ці 
кошти було замінено вікна, придбано на-
вчальні матеріали, комп’ютерну техніку, 
меблі тощо. На 2020 рік ми також запла-
нували облаштувати класну кімнату для 

першокласників. Сподіваємося наші по-
бажання здійсняться, і першачки підуть 
в оновлений клас. Шановні працівники 
компанії «ТАС Агро», дітки, батьки, адмі-
ністрація школи щиро вдячні вам і «Фон-
ду Сергія Тігіпка» за турботу, радість, яку 
ви нам даруєте. Бажаємо всім вам особи-

стого процвітання, творчих злетів, достат-
ку, завжди комфортної погоди та щедрих 
урожаїв»,  — радісно повідомила Ольга 
Майданик, директор Тридубської ЗОШ.

 «Розпочну з приємної новини: наші 
випускники мають гарні оцінки із зо-
внішнього незалежного оцінювання, 
що дуже тішить. Адже сільська школа 
працює заради дітей, їхніх гарних знань. 
Зрозуміло, такі результати — це спільна 
заслуга. А підтримка від агрохолдин-
гу «ТАС Агро» та Благодійного фонду 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Сергія Тігіпка — це невід’ємна частина 
успіху. Не один раз нам допомагала ком-
панія. Особливо важлива така допомога, 
коли виникають непередбачувані ситу-
ації, коли щось необхідно зробити опе-
ративно. У сільських населених пунктів 
немає великої кількості спонсорів чи 

благодійників. Але нам пощастило. За 
роки діяльності від аграріїв ми отрима-
ли допомоги на 300 000 гривень. Лише 
у 2019 році нам придбали інтерактивну 
дошку, спортивний інвентар та у вести-
бюлі школи нам зробили зону релакса-
ції із патріотичним зображенням на сті-
ні. Ми щиро вдячні нашим спонсорам 
за фінансову підтримку, без якої важко 
було б утримувати школу в належному 
стані», — розповіла Валентина Дригант, 
директор Глибочанської ЗОШ.

ви для розвит-
ку. Це зробити 
непросто, адже 
приміщення ди-
тячого садоч-
ка збудоване у 
1954 році, а капі-
тальний ремонт 
жодного разу не 
проводився. Ми, 
звичайно, нама-
гаємося підтри-
мувати належ-
ний стан, робимо 
все, що в наших 
силах. Відтоді, 
коли ми почали 
співпрацювати з 
п ідприємством 
«Михайлівське» 
(«ТАС Агро») 
та Благодійним 
фондом Сергія 
Тігіпка, стало лег-
ше вирішувати 
проблемні питан-
ня. Адже коштів 

сільської ради не вистачає на вирішен-
ня усіх проблем. Про це знаємо і ми 
в дитсадку, і батьки наших маленьких 
вихованців, та й уся громада, тому ми 
не втомлюємося говорити про хороші 
справи компанії». «Вперше ми відчу-
ли допомогу від компанії «ТАС Агро» 
у 2014 році, коли за їхнього сприяння 
було придбано електроплиту, замінено 
чотири вікна, встановлено нові трияру-
сні ліжка і москітні сітки. Така суттєва 
допомога одразу ж змінила і зовніш-
ній вигляд, і внутрішню атмосферу — у 
приміщенні стало затишно, комфортно 
і тепло. У 2019 році кошти від аграріїв 
було витрачено на придбання шафи і 
столів для кухні та посудомийки. І як 
можна не згадати про подарунки на 
новорічні свята, яким діти неймовірно 
раділи! Загалом у наш садочок було ін-
вестовано більше 100 000 гривень. Нам 
дуже хочеться, щоб діти бачили світ 
довкола себе яскравим, позитивним. І 
при підтримці таких благодійників, як 
компанія «ТАС Агро», це обов’язково 
вдасться»,  — підсумувала Мирослава 
Іванівна. 



Вісник ТАС АГРО  – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.

Відповідальні за випуск:
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com;
Анна Ковальчук, a.kovalchuk@tasagro.com 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.
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Назва культури Лютий Березень Квітень Травень Червень
зелень, салат 10, 12, 13, 15, 17, 20, 

24, 25, 28, 29
3-6, 17, 18, 22, 27, 29, 
30

5-7, 10, 12, 14, 18, 19, 
23, 25-29

2-6, 24-26, 31 1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26, 27, 29, 30

огірки 10-12, 14, 15, 17, 18, 19, 
24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27-29 5-7, 10, 11, 14, 18, 19, 
25-27, 29

2-6, 15-17, 25, 26, 30, 
31

1-4, 6, 7, 12, 13, 22, 23, 
26, 27, 28, 30

томати 10, 13, 15, 17-20, 24, 25 3-6, 17, 18, 22, 27, 30 5-7, 10-14, 18, 19, 23, 
25, 27-29

2, 4-6, 15-17, 24-26, 30, 
31

1-4, 6-8, 12, 13, 22, 23, 
26, 28-30

баклажани 10, 15, 17, 24, 25 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 28, 
30

5-7, 10, 13, 14, 18, 19, 
23, 25, 29

2, 4-6, 15-17, 24-26, 30, 
31

1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 22, 
23, 25, 28, 30

перець 10, 12-15, 17, 19, 20, 24, 
25

3-6, 17, 18, 22, 27, 29, 
30

5-7, 10, 12-14, 18, 19, 
23, 25, 27, 29

2, 4-6, 15-17, 24-26, 30, 
31

1-4, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 
26, 27, 29, 30

кабачки, патисони, гарбузи 10, 15, 17, 20, 24, 25, 
28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 
30

5-7, 10, 12, 14, 18, 19, 
23, 25, 27, 29

2, 4-6, 15-17, 24-26, 30, 
31

1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26, 28, 30

редис, редька, дайкон 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 
19, 20, 24, 25

3, 4-6, 17, 18, 22, 27, 28-
30

1, 2, 10, 12-14, 18, 19, 
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 
18, 22, 23, 30

картопля, топінамбур 1, 2, 10-14, 18, 19, 28, 
29

5, 6, 11, 12, 25, 26 2-, 4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23, 30

морква, буряк 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 
27, 28

1, 2, 10-14, 18, 19, 28, 
29

5, 6, 11, 12, 25, 26 2-, 4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23, 30

цибуля 1, 2, 10, 12-14, 18, 19, 
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26 2-, 4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 
22, 23, 30

квасоля, горох, боби 10, 15, 17, 20, 24, 25, 
28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 
30

5-7, 10, 12, 14, 18, 19, 
23, 25, 27, 29

2, 4, 5, 6, 15-17, 24-26, 
30, 31

1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26, 20, 30

капуста цвітна, білоголова, 10, 12, 15, 17-20, 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 
30

5-7, 10, 12-14, 18, 19, 
23, 25, 27, 29

2-6, 15-17, 24-26, 30, 31 1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26, 27, 28, 30

петрушка і селера коренева 10, 15, 17, 18-20, 24, 25 3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 
30

5, 6, 710, 12, 14-16, 18, 
19, 23, 25, 28, 29

3, 6, 24, 25, 26, 31 1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 22, 
23, 26, 27, 29, 30

полуниця, суниця 16, 17, 18 12, 14, 15, 23

квіти з насіння 11, 12, 15, 19, 24 4-6, 22, 21, 30 5, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 
25, 27

2, 5, 6, 15, 17, 25, 26, 
30

2, 4, 6, 712, 22, 23, 28, 
29

дерева, кущі 12, 13, 15, 16, 22 2, 3, 5, 9, 11 8, 10, 17, 18 9, 11, 14, 18

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР на 2020 рік

З ДАВНІХ ВІКІВ ПІШЛА ТРАДИЦІЯ СІЯТИ І ВИКОНУВАТИ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ НА ГОРОДІ В ПЕВНУ ФАЗУ МІСЯЦЯ. ВВАЖАЛОСЯ, ЩО НЕБЕСНЕ 
СВІТИЛО ДОПОМАГАЄ РОСЛИНАМ ПРАВИЛЬНО РОЗВИВАТИСЯ І ДАВАТИ БАГАТІ ВРОЖАЇ. ТАКОЖ ІСНУЮТЬ НЕСПРИЯТЛИВІ ДНІ. НОВИЙ ПО-
СІВНИЙ СЕЗОН У 2020 РОЦІ ЗОВСІМ БЛИЗЬКО. І САДІВНИКИ ВЖЕ ПОЧИНАЮТЬ ПЛАНУВАТИ СВІЙ ГОРОД ДЛЯ БАЖАНИХ КУЛЬТУР, НАКИ-
ДАЮТЬ ПЛАНИ ПОСАДОК, ЯКІ ЧАСТЕНЬКО КОРИГУЮТЬ. АЛЕ ГОЛОВНИМ ПОМІЧНИКОМ ДЛЯ ВИСІВУ НАСІННЯ НА РОЗСАДУ ЧИ В ҐРУНТ Є 
ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2020 РІК.

К атерина Прокопівна Рудь з 
села Тернівка (Новоархангель-
ський район, Кіровоградська 

область) радо зустрічала гостей, які 
прийшли привітати її з 90-літтям. До 
вітань долучилися й представники ком-
панії «ТАС Агро». Катерина Прокопівна 
щаслива своїми роками, усупереч усім 
випробуванням, які витримала від долі. 
Важкі роки припали на дівоцтво, рано 
починали тоді всі працювати, бо мали 
виживати. Батьки-селяни вступили до 
колективного господарства, родина 
вижила в часи голоду. А тоді — війна. 

90-РIЧНА НИВА ПАЙОВИКА 
КОМПАНІЇ «ТАС Агро»

Уже після визволення рідного села, у 
якому жили діди-прадіди, від нацист-
ських загарбників, Катерина вийшла 
заміж за сільського хлопця. Любов їм 
подарувала три донечки. У колгоспі 
Катерина Прокопівна працювала лан-
ковою, полола буряки. Зараз уже не 
та вдача, але любить погомоніти, по-
спілкуватися. Була приємно вражена, 
коли на день народження до неї при-
йшли представники компанії «ТАС 
Агро». Вона дякувала за привітання, 
подарунок, навзаєм бажала всім здо-
ров’я та довголіття. 

ВІТАЄМО!


