
«ТАС Агро Центр» готує 
техніку до весняно- 
польових робіт
Через місяць, за сприятливих по-
годних умов розпочнуться вес-
няно-польові роботи, тому вже 
сьогодні підприємство «ТАС Агро 
Центр» готується до старту сезону. 
Паралельно триває ремонт техніки 
та її технологічна наладка. 

«Вже впродовж лютого наші вироб-
ничі підрозділи проведуть перше 
підживлення озимої пшениці на пло-
щі 4,5 тис. г. Також фахівці підприєм-
ства отримують запасні частини до 
сільськогосподарської техніки, насін-
нєвий матеріал ярих культур, продов-
жують організацію поставок добрив, 
а також займаються підбором засобів 
захисту. До весняно-польових робіт 
підготовлено легкі трактори, трива-
ють поточні ремонтні роботи причіп-
ної техніки — просапних та зернових 
сівалок, культиваторів, у роботі й ча-
стина важких тракторів. Загалом усі 
роботи відбуваються за графіком, і 
до розпалу польових робіт усе буде 
готово»,  — запевняє Дмитро Свояк, 
директор «ТАС Агро Центр».

Компанія «ТАС Агро» 
оптимізує раціони для 
годівлі тваринництва 
В Україні простежується системна 
тенденція до зростання вартості 
кормів. На ринку шротів сої, со-
няшнику та продуктів їх переробки 
тільки протягом місяця ціни зрос-
ли на 120% у порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2020 року. Одним із 
напрямів зменшення собівартості 
продукції тваринництва й підви-
щення ефективності використання 
кормів є застосування під час го-
дівлі інгредієнтів, дешевших порів-
няно з традиційними  ― з повною 
або частковою заміною останніх. 
Замінниками можуть бути відходи 
пивоварного виробництва ― соло-
дові паростки та пивна дробина.

«Щоб оптимізувати собівартість та 
зберегти продуктивність на молоч-
них господарствах ТОВ «ТАС Агро» 
в умовах екстремального ринку 
кормів, розпочато силосування пив-
ної дробини в полімерні рукава для 
компенсації білкових кормів. Цей 
побічний продукт пивоварного ви-
робництва має велику поживну цін-
ність. Загалом планується заготовити 
більше 1000 тонн такого виду кор-
мів», ― розповів Дмитро Шелудько, 
головний технолог ТОВ «ТАС Агро».
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ьогорічна зима значно від-
різняється від попередньої. 
Для підростаючого поколін-

ня вона принесла довгоочікувані при-
ємні сюрпризи, адже снігопади ― це 
розваги, сніжки, катання на санча-

тах та створення снігових скульптур. 
Проте для дорослих  ― це чергові 
проблеми, які необхідно вирішувати. 
В середині січня в країну прийшли 
довгоочікувані хуртовини. На допо-
могу громадам сіл Чернігівщини в по-

доланні наслідків негоди систематич-
но приходили підприємства компанії 
«ТАС Агро».

Техніка компанії вийшла на розчи-
стку доріг у Срібнянській об’єднаній 
територіальній громаді. Сполучення 
між будинками, під’їзди до магазинів, 
об’єктів соціальної інфраструктури у 
селищі очищено від снігу. Зауважимо, 
що вже не одну зиму поспіль «ТАС 
Агро» допомагає місцевим громадам у 
регіонах діяльності, якісно та швидко 
розчищати сотні кілометрів засніже-
них доріг. Лише за один день обсяг 
снігоочисних робіт, які виконує техні-
ка компанії, може становити не один 
десяток кілометрів. І так із дня на день 
упродовж усього періоду снігопадів.

«Цьогоріч наші громади не мати-
муть проблем із розчисткою снігових 
заметів. Техніка підприємства «ТАС 
Агро Північ» завжди на готові і в будь-
який момент приступить до прибиран-
ня вулиць сіл і селищ. Навіть великий 
сніг не зможе порушити планів місце-
вих жителів. Велика подяка тим людям 
(трактористам і механізаторам), які 
фактично вдень та вночі працювали, 
звільняючи наші вулиці від наслідків 
негоди. Наголошу, що щорічно ком-
панія спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка виконує соціальні зо-
бов’язання в повному обсязі. Жоден за-
клад освіти чи культури не залишився 
поза увагою за період нашої діяльності 
у регіоні. Загалом більше 2  млн грн 
було інвестовано у соціальні об’єкти 
Срібнянщини. У селах встановлюва-
лися дитячі майданчики, освітлювали-
ся вулиці, закуплялася комп’ютерна і 
навчальна техніка, постачалися меди-
каменти. У 2021  році, незважаючи на 
пандемію коронавірусу та економічну 
нестабільність ми продовжимо допо-
магати Парафіївській, Талалаївській і 
Срібнянській громадам»,  — розповів 
Анатолій Коваль, генеральний дирек-
тор ТОВ «ТАС Агро Північ».

Допомагаємо громадам 
прибирати снігові замети
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Д ля «ТАС Агро», як і всіх, Новий 
рік  — це свято подарунків та 
гарного настрою. Адже саме 

щасливий дитячий сміх, який лунає у 
морозний зимовий день, створює атмо-
сферу казки.

Компанія «ТАС Агро» має власні 
багаторічні новорічні традиції, серед 
яких і солодкі подарунки для дітей, які 
проживають у регіонах діяльності всьо-
го агрохолдингу, а також для дітей спів-
робітників. Щороку наші спеціалісти 
педантично збирають інформацію про 
вихованців дитячих садочків та учнів 
шкіл з усіх куточків України. Після того, 
як тисячі подарунків отримують влас-
ну брендовану упаковку та спеціальне 
новорічне привітання від «ТАС Агро», 
вони відправляються до головних офісів 
Центрального, Західного, Південного та 
Північного кластерів компанії. Усе це 
робиться, аби вчасно підготувати малечі 
найсолодші смаколики до головних но-
ворічних святкових ялинок в усіх закла-
дах освіти.

 Центральний кластер «ТАС Агро» 
об’єднує у собі два великі регіони ді-
яльності у Київській та Кіровоградській 
областях. Зазвичай підприємства у Мед-
вині, Богуславського району Київської 
області, першими розпочинають роз-
повсюдження подарунків серед дитячих 
садочків та шкіл. Цього року більшість 
урочистих заходів та святкових ялинок 
було відкладено у зв’язку з пандемією 
коронавірусу, тому аграрії завчасно до-
ставляли подарунки до навчальних за-
кладів аби вчителі могли перед самими 
канікулами вручити дітям солодощі та 
висловити найкращі побажання у свят-
ковій атмосфері. У селі Медвин є ДНЗ 

«Капітошка», який щороку отримує від 
господарства «ТАС Агро Центр» не тіль-
ки новорічні подарунки, а й вагому ма-
теріальну підтримку, якої заклад потре-
бує через ремонт будівлі. Співпрацюючи 
з дитячим садочком з 2012 року, «ТАС 
Агро Центр» спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка інвестували у за-
клад понад 400 тисяч гривень. За останні 
роки завдяки компанії було проведено 
значну частину капітального ремонту, 
придбано будівельні матеріали та онов-
лено покрівлю, встановлено систему 
пожежної сигналізації. «Наш дитячий 
садочок давно втілює проєкти спільно 
з компанією «ТАС Агро», яка системно 
допомагає, незважаючи на складні часи. 
Наші діти вже не один раз брали участь 
у зйомках корпоративних календарів, 
а це  — величезна честь для всього на-
шого закладу. Вже настав черговий Но-
вий Рік, коли аграрії про нас не забули 
та заздалегідь привезли подарунки для 
дітей. Ми дуже вдячні за розуміння та 
підтримку «ТАС Агро», Благодійного 
Фонду Сергія Тігіпка та сподіваємося, 
що наша співпраця буде лише розширю-
ватися у новому році!»,  — поділилася 
Тетяна Жамська, керівник ДНЗ «Капіто-
шка».  

Співробітники Новоархангельсько-
го відділення «ТАС Агро Центр» також 
завітали з подарунками до багатьох на-
вчальних закладів регіону, серед яких — 
ДНЗ «Ромашка» і «Сонечко», де свої 
подарунки діти отримали на урочистій 
новорічній ялинці від Діда Мороза та 
Снігуроньки. Обидва дитсадки співпра-
цюють з компанією «ТАС Агро» з 2013 
року, за цей час кожний заклад отри-
мав понад 300 тисяч гривень фінансової 

КОЛИ ПРИХОДИТЬ ЗИМА, ВИПАДАЄ ПЕРШИЙ СНІГ ТА НАСТУПАЮТЬ МОРОЗИ, МИ НЕОДМІННО ПОЧИНАЄМО АКТИВНУ ПІДГОТОВКУ 
ДО НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ: ЗАЗДАЛЕГІДЬ ГОТУЄМО ПОДАРУНКИ, ПРОДУМУЄМО ЯК І З КИМ БУДЕМО СВЯТКУВАТИ. НОВО-
РІЧНА НІЧ НАЙБІЛЬШ ДОВГООЧІКУВАНЕ СВЯТО У РОЦІ, ВОНО ОПОВИТЕ БЕЗЛІЧЧЮ ТАЄМНИЦЬ І ЧУДЕС. БАГАТО ЛЮДЕЙ ВІРЯТЬ, ЩО В 
ЦЮ ОСОБЛИВУ НІЧ МОЖУТЬ ЗДІЙСНИТИСЯ ЗАПОВІТНІ БАЖАННЯ КОЖНОГО. АЛЕ КРІМ ЦЬОГО, СВЯТ ЗИМОЮ Й СПРАВДІ ЧИМАЛО. 
І КОЖНЕ МАЄ СВОЇ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ. ДЕЯКІ З’ЯВИЛИСЯ ЩЕ В ПРАДАВНІ ЧАСИ, ІНШІ — ТРОХИ ПІЗНІШЕ, ПІД ВПЛИВОМ ХРИСТИЯН-
СТВА. САМЕ ЦЕЙ ЗИМОВИЙ СВЯТКОВИЙ СЕЗОН Є НАДЗВИЧАЙНО РАДІСНИМ ДЛЯ ДІТЕЙ, АДЖЕ З НИМ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ ШКІЛЬНІ 
КАНІКУЛИ, А ЦЕ ЧАС — ДЛЯ РОЗВАГ ТА ПУСТОЩІВ. ТАКІ РЕАЛІЇ ЯК НОВОРІЧНІ РАНКИ, КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ ТА САНЧАТАХ, РОЗУЧУ-
ВАННЯ ВІРШІВ, ПІСЕНЬ ЧИ НАПИСАННЯ ЛИСТА ДО ДІДА МОРОЗА З’ЯВИЛИСЬ ВІДНОСНО НЕДАВНО, АЛЕ ВЖЕ МІЦНО ВКОРЕНИЛИСЯ В 
НАШОМУ СУСПІЛЬСТВІ.

Новий рік разом 
з компанією «ТАС Агро»



допомоги для закупівлі навчального 
обладнання, меблів, ноутбуків та телеві-
зорів тощо. Також аграрії забезпечили 
солодощами школи та дитячі садочки 
сіл Свердликове, Тернівка, Покровка, 
Мартинівка та Копенкувате у Новоар-
хангельському районі. Генеральний ди-
ректор Центрального кластеру «ТАС 
Агро» Дмитро Свояк розповідає: «Що-
року ми ретельно готуємося до ново-
річного сезону, аби вчасно привітати 
дітей та пайовиків, а також усю громаду 
з прий дешніми зимо-
вими святами. 2020 
рік видався складним 
та несхожим на жод-
ний з попередніх, 
тому багато традицій-
них заходів не про-
водилося або було 
перенесено. Що ж 
стосується привітання 
нашої малечі, то таке 
відкладати ми не ма-
ємо жодного права. 
Тому обидва відді-
лення Центрального 
кластеру «ТАС Агро» 
максимально опера-
тивно та в повному 
обсязі розповсюдили 
новорічні подарунки 
серед навчальних за-
кладів регіону». 

Завдяки підприємству «ТАС Агро 
Північ» новорічні подарунки для дітей 
розповсюдили по населених пунктах 
Ічнянського, Срібнянського і Талалаїв-
ського районів. Винятком не стала і Хар-
ківська загальноосвітня школа, спільна 
робота з якою триває вже понад шість 
років. Так, за минулі роки для школи 
придбали нове мультимедійне облад-
нання, інтерактивну дошку, ноутбуки, 
проектор, а також меблі для класних 
кімнат. Напередодні новорічних свят 

аграрії компанії та ге-
неральний директор 
кластеру Анатолій Ко-
валь особисто доста-
вили до навчального 
закладу солодощі для 
маленьких та дорос-
лих школярів. Друж-
ний колектив школи у 
селі Харкове  ― класні 
керівники разом із пе-
дагогом-організато-
ром влаштували для 
учнів 1-9 класів ігри, 
конкурси, новорічні 
забави. А ще бажали 
один одному усіляких 
гараздів, співали пісні 
про Новий рік і, звісно, 
танцювали. Після свя-
та школярі отримали 
солодкі подарунки від 

компанії «ТАС Агро» і з веселим настро-
єм пішли на зимові канікули.

Південний кластер «ТАС Агро» не 
менш відповідально підійшов до голов-
ної новорічної задачі, тому всі діти Гай-
воронського району були забезпечені 
смаколиками вже напередодні канікул. 
Адже саме канікули асоціюються у дітво-
ри зі святами, веселощами, подарунками. 
Господарство «ТАС Агро Південь» давно 
налагодило тісну співпрацю з навчальни-
ми закладами регіону, серед них і дитя-
чий садочок «Барвінок» у селі Могильне. 
За період з 2012 року у ДНЗ було замі-
нено вікна, встановлено новий дитячий 
майданчик, придбано меблі, а також за-
мінено опалювальну систему. «Наші діти 
нетерпляче очікували на свято і зустрі-
чали його з надзвичайним захопленням. 
Колектив дитячого садка кожного року 
турбується про те, щоб новорічне свято 

для малечі було справжнім дивом, а зав-
дяки солодощам від «ТАС Агро Південь» 
створити святкову атмосферу стало ще 
простіше. Від імені нашого закладу я дя-
кую компанії «ТАС Агро» та Благодійно-
му фонду за стабільну підтримку та при-
ємні подарунки»,  ― розповіла Наталія 
Швець, керівник дитячого садочку. 

Не менш активно дарували дітям со-
лодкі пакунки й аграрії Кривоозерсько-
го відділення Південного кластеру. Осо-
бливо запам’яталося новорічне свято у 

Тридубській школі, яка відрізняється 
своїм креативним підходом до органі-
зації заходів. Напередодні учні школи 
прикрашали класні кімнати, виготовля-
ли новорічні вироби та прикраси, свят-
ково вбирали фойє школи, де встановле-
на ялинка. А на новорічному концерті 
дзвінко лунали пісні, водили хороводи, 
грали у руханки, ігри. А традиційне при-
вітання Діда Мороза та Снігурки завер-
шилося врученням солодких подарун-
ків від «ТАС Агро Південь». Директорка 
Тридубської школи Ольга Майданик з 
радістю розповіла про підготовку до 
шкільного свята, а також подякувала 
аграріям за солодощі для дітей: «Над-
звичайно приємно, коли про дітей тур-
буються небайдужі люди. Такими для 
нас стали ТОВ «ТАС Агро Південь» та 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка. Напе-
редодні новорічних та різдвяних свят 

здобувачі освіти нашого навчального 
закладу отримали солодкі подарунки з 
побажанням здоров’я, радісних, щасли-
вих подій від наших меценатів. Адмі-
ністрація закладу, учасники освітнього 
процесу висловлюють щиру подяку за 
таку підтримку і допомогу навчально-
му закладу та подароване дітям свято. 
Ми цінуємо вашу людську щедрість і 
розуміння наших шкільних проблем та 
надіємося, що в наступному році наша 
співпраця стане ще міцнішою».

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ЩИРО ВІТАЄ ВСІХ ЧИТАЧІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ 2021 РІК 
ПРИНЕСЕ БІЛЬШЕ ДОБРА, НІЖ МИНУЛИЙ РІК, ТА ПОДАРУЄ ВАМ БЕЗЛІЧ ПРИВОДІВ 
ДЛЯ РАДОСТІ І ЩАСТЯ. БАЖАЄМО УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ НАЙЗАПОВІТНІШИХ 
БАЖАНЬ І СПРАВЖНЬОЇ УДАЧІ В УСІХ СПРАВАХ. ЗАЛИШАЙТЕ УСІ НЕГАРАЗДИ У МИ-
НУЛОМУ РОЦІ, СПОДІВАЙТЕСЯ НА ДИВО, І ВОНО НАСТАНЕ. У НОВОМУ РОЦІ ПРЯ-
МУЙТЕ ДО ВЕЛИКИХ ПЕРЕМОГ РАЗОМ З КОМПАНІЄЮ «ТАС АГРО».



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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А грарії «ТАС Агро» продов-
жують добру традицію  — 
вітають пайовиків-довгожи-

телів з ювілейними датами. Зовсім 
нещодавно  — 13 січня  — 90 років 
виповнилося жительці села Гли-
бочок (Тростянецького району, 
Вінницької області)  — Западнюк 
Тетяні Іванівні. Привітати з цією 
визначною подією та висловити сло-
ва безмежної вдячності за її працю 

«ТАС Агро Південь» привітало довгожительку  
села Глибочок з ювілеєм вирішили спеціалісти «ТАС Агро Пів-

день». Вже не один рік компанія орен-
дує пай Тетяни Іванівни. За словами 
жінки, вона задоволена не тільки умо-
вами співпраці, а й приємними бону-
сами та подарунками від агрохолдин-
гу. Ось і цього разу, у подарунок від 
«ТАС Агро Південь» Тетяна Іванівна 
отримала квіти та теплу ковдру для 
зимніх вечорів. Вітаючи ювілярку, ін-
спектори по паях побажали їй міцно-
го здоров’я, бадьорості, довгих років 
життя та добробуту. ВІТАЄМО!

Медичне обладнання для Парафіївської лікарні 
від аграріїв

Так, нещо-
давно Благо-
дійний фонд 
Сергія Тігіпка 
придбав для 
медичних за-
кладів Черні-
гівщини 40 
кисневих кон-
центраторів . 
Ще навесні лі-
карні області 
отримали два 
рентген апара-
ти та двадцять 
моніторів па-
цієнта. Крім 
того, компанія 
системно за-
безпечує ме-
дичний персо-
нал засобами 

індивідуального захисту, дезінфекто-
рами тощо. 

«Наш центр первинної медико-са-
нітарної допомоги обслуговує понад 
5500 жителів громади, які проживають 
у 18 селах. Після початку пандемії ко-
ронавірусу ми, як і більшість медич-
них закладів України, зіштовхнулися 
із гострим дефіцитом засобів індивіду-
ального захисту, дезінфекторів, медич-
ного обладнання та ліків. Нещодавно 
ми звернулися до Благодійного фонду 
з проханням про допомогу у  придбан-
ні пульсоксиметрів, електрокардіогра-
фа, тонометрів і дерматоскопу. І уже 
сьогодні маємо чудову можливість 
передати це обладнання для нашого 
медичного закладу. Дякуємо аграріям 
і фонду за системну та своєчасну допо-
могу. Сподіваємося на подальшу плід-
ну співпрацю»,  — зазначила Галина 
Петруша, голова Парафіївської ОТГ.

К омпанія «ТАС Агро» 
спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіп-

ка надали чергову допомогу 
медичному закладу у Черні-
гівській області. Необхідне об-
ладнання передано для Пара-
фіївського центру первинної 
медико-санітарної допомоги. 
З метою підтримки медичних 
закладів у сільській місцевості 
Благодійний фонд спільно з 
компанією «ТАС Агро» реалізо-
вують програму, у рамках якої 
на потреби закладів охорони 
здоров’я за останні роки виді-
лено мільйони гривень. У 2020 
році, в зв’язку з поширенням 
пандемії коронавірусу, під-
тримка зросла у рази. Загальна 
сума допомоги цьогоріч пере-
вищила 15 млн грн. 

Телевізор для Новогребельського дитячого садочка

П ереважна більшість освітніх 
закладів в українських селах 
потребує всебічної підтримки, 

починаючи з ремонтів та реконструк-
цій приміщень,  завершуючи поповнен-
ням матеріально-технічної бази. Проте 
Новогребельський дитячий садочок 
(Калинівський район, Вінницька об-
ласть) значно відрізняється від подіб-
них закладів України. Дитячий садочок 
«Сонечко» зовсім новий, його відкрили 
у липні 2018 року за підтримки Уря-
ду США та окремого підрозділу ВМС 
США. Тоді до процесу також долучи-
лися і компанія «ТАС Агро» з Благодій-
ним фондом Сергія Тігіпка та допомог-
ли придбати нові меблі для закладу на 
60 тисяч гривень. Розвиток соціальної 
інфраструктури в селах України завжди 

був пріоритетним напрямком діяльно-
сті «ТАС Агро», тому приєднатися до 
такого амбітного проєкту стало гарною 
нагодою підтримати громаду Калинів-
ського району. 

Напередодні новорічних свят та 
настання 2021 року аграрії «ТАС Агро 
Захід» вирішили знову завітати до Но-
вогребельського дитячого садочку з 
подарунками. Крім традиційних ново-
річних солодощів, на заклад чекав ще 
і новий плазмовий телевізор. Потреба 
у додатковій техніці виникла зі збіль-
шенням кількості вихованців, тому 
керівництво дитсадку «Сонечко» звер-
нулося за допомогою до підприємства 
«ТАС Агро Захід». Подарунок прийняла 
вихователька дитсадка Тетяна Петри-
ченко, вона щиро подякувала від імені 
всього колективу закладу та його ма-
леньких вихованців. Так, завдяки агра-
ріям новий рік у садочку розпочався 
вже з новим телевізором для малечі.

«Ми вчергове звернулися до під-
приємства «ТАС Агро Захід» з прохан-
ням допомогти придбати телевізор. 
Адже сьогодні організація навчаль-
но-виховного процесу без залучення 
інформаційних технологій практично 

неможлива, навіть у нашому випадку, 
коли ми займаємося із наймолодшими 
дітками. Крім того, ми співпрацюємо 
з «ТАС Агро» й в інших напрямках. 
Зокрема, компанія допомагає у прове-

денні поточних ремонтів, освітленні 
села, підтримці школи тощо. Вдячні 
аграріям за увагу та підтримку», — за-
значив Віталій Порхун, староста села 
Нова Гребля.


