
Господарство «Агро- 
Богуславщина-Еко» зібрало 
рекордний урожай сої
21 жовтня господарство «Агро-Богуслав-
щина-Еко» завершило збирання олійних 
культур — соняшнику та сої. Врожайність 
обох культур перевищила результати ми-
нулого року та планові показники на 2018 
рік. Врожайність сої сягнула 2,5  т/га, що 
є рекордним показником за всю історію 
вирощування в господарстві, і значно пе-
ревищує середню врожайність сої у Бо-
гуславському районі. Сою в ТОВ «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» було зібрано з площі у 
2 200 га, загальний врожай становить май-
же 5 500 тисяч тонн. Урожайність соняш-
нику в господарстві досягла рівня 3,5 т/га, 
що перевищує середню врожайність цієї 
культури у регіоні.
«Цього року повноцінно спрацювали всі 
ті технологічні зміни у вирощуванні сої 
та соняшнику, які були закладені нами 
ще у минулому році. Так, у поточному 
році вся соя була посіяна високопродук-
тивними сортами. Позитивний вплив на 
врожайність сої і соняшнику дали зміни 
в обробітку ґрунту. Також наші спеціаліс-
ти своєчасно відреагували на прояв гриб-
кових захворювань на частині посівів, що 
виникли через надлишок опадів у червні, і 
провели додатковий фунгіцидний обробі-
ток частини площ під соєю і соняшником, 
що дало змогу запобігти втраті врожаю. 
Як результат, маємо рекордні врожаї олій-
них культур у 2018 році», — прокоменту-
вав результати збирання сої та соняшни-
ку Дмитро Тюхін, директор підприємства 
«Агро-Богуславщина-Еко».

Концерн «Сімекс-Агро»  
продовжує ремонти  
сільських доріг
Для агропідприємств компанії «ТАС Агро» 
пріоритетним напрямком соціальної по-
літики у місцевих громадах є фінансова 
підтримка капітальних та поточних ре-
монтів сільських доріг і шляхів районного 
значення. Агрохолдинг системно виділяє 
кошти для того, щоб покращити стан до-
рожнього покриття у сільських населених 
пунктах.
Ми неодноразово висвітлювали інформа-
цію про ремонти доріг на сторінках газети 
у різних регіонах. Цього разу господарство 
«Сімекс-Агро» («ТАС Агро»), яке розташо-
ване у Липовецькому районі Вінницької 
області, підтримало ініціативу Очеретнян-
ської громади і надало допомогу у вигляді 
вивезення щебеню. Всього за допомогою 
вантажних автомобілів агропідприємства 
було вивезено 310 тонн щебеню. Таким 
чином було покращено дорожнє покриття 
на вулицях Москальчука, Яблунева, част-
ково — по Молодіжній та Польовій.
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НОВИНИ КОМПАНІЇ

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

Д ля більшості українців осінь – 
це прекрасна золота пора 
року. Проте для аграріїв 

осінь – це найбільш відповідальний і на-
пружений сезон, адже саме зараз закла-
дається основа для майбутнього врожаю 
і завершується збір пізніх зернових. На 
початок жовтня у компанії «ТАС Агро» 
вже зібрано 15 тис. га сої, 17,8 тис. га со-
няшнику і розпочато обмолот «цариці 
полів». Щоправда, ми розпочали збір 
кукурудзи з південних регіонів, на Чер-
нігівщині і Сумщині ця культура ще не 
дозріла, тому там ми плануємо розпо-
чати її збір у другій половині жовтня. 
Цьогорічна збиральна кампанія розпо-
чалась у заплановані терміни. На жнива 
компанія «ТАС Агро» задіяла 40 комбай-
нів і майже 90 одиниць вантажного ав-
тотранспорту. Збір урожаю розпочався 
організовано, сподіваємось, що заверши-
ти його зможемо теж в оптимальні стро-
ки. Тривалість збору культури залежа-
тиме від погодних умов, адже на темпи 
польових робіт можуть вплинути осінні 

дощі. Тож поки не можна дати точні про-
гнози щодо часу завершення всіх робіт. 
Орієнтовно жнива плануємо завершити 
до кінця листопада», — розповів Віктор 
Белкот, директор з виробництва компа-
нії «ТАС Агро».

«Наше господарство одним з пер-
ших у компанії «ТАС Агро» присту-
пило до збору кукурудзи. Уже в кінці 
вересня ми зібрали сою і соняшник, а 
вся техніка і спеціалісти були повні-
стю підготовлені для збору «цариці 
полів». Загалом кукурудзу ми плану-
ємо зібрати на площі 480 га. Сьогодні 
для цього працює один зернозбираль-
ний комбайн іноземного виробництва 
і два вантажних автомобілі, які тран-
спортують зерно на елеватор. Якщо 
погодні умови не заважатимуть, то 
впродовж 10 днів завершимо збір ку-
курудзи і весь виробничий цикл 2018 
року. Перша урожайність, яку отри-
мали після обмолоту полів, становить 
70  ц/га, проте це лише початок, і я 
впевнений що у підсумку показники 

урожайності збільшаться», — запев-
нив Валентин Ткаченко, директор 
господарства «Норок». 

«Цього року ми своєчасно посія-
ли озимину — 450 га пшениці і 220 га 
ячменю. Цьому посприяли хороша 
погода і відповідальна праця та про-
фесіоналізм наших спеціалістів. Пе-
ред сівбою озимини було витримано 
всі агрономічні і технологічні умови 
для зберігання вологи, щоб отрима-
ти дружні сходи озимої пшениці і 
хороший урожай у наступному році. 
Окрім виробничих робіт, наше гос-
подарство турбується про пайовиків, 
які забезпечують нас земельними ре-
сурсами. Спільно з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка ми підтримуємо і 
оновлюємо соціальну інфраструктуру 
тих населених пунктів, у яких ведемо 
господарську діяльність. Впродовж 
цього року було реалізовано різнома-
нітних соціальних проектів на суму 
майже 100 тис. грн», — підсумував Ва-
лентин Ткаченко.

Господарства компанії  
«ТАС Агро» завершили посівну і 
розпочали збір кукурудзи
НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» РОЗПОЧАЛА ЗБІР УРОЖАЮ КУКУРУДЗИ НА ПОЛЯХ 
ГОСПОДАРСТВ ПІВДЕННОГО КЛАСТЕРУ. КРІМ ЦЬОГО, В АГРОХОЛДИНГУ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНІВ ЗА-
ВЕРШУЄТЬСЯ СІВБА ОЗИМИХ КУЛЬТУР. СТАНОМ НА 15 ЖОВТНЯ ГОСПОДАРСТВАМИ КОМПАНІЇ ПОСІЯ-
НО 19 ТИС. ГА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, 1300 ГА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ТА ЗІБРАНО 4500 ГА КУКУРУДЗИ.

«



З вичайно, крім пам’яті про людей, 
котрі відстоюють цілісність на-
шої країни, захищаючи кожного 

з нас, день покликаний підняти дух наро-
ду, патріотизм, усвідомленість та любов 
до своєї Батьківщини. Вітати, в першу 

чергу, варто тих, хто служить у Збройних 
силах України, а також інших підрозді-
лах, спрямованих на захист країни. 

Традиційно у День українського ко-
зацтва у багатьох селах та містах України 
проходять різноманітні заходи та офіцій-

ні урочистості. Найчастіше у цей день 
влаштовують тематичні фестивалі та фіз-
культурно-патріотичні змагання, у музе-
ях організовують спеціальні виставки, а у 
школах — тематичні уроки та семінари 
про славу запорожців. Не обходяться такі 

заходи без підтримки.
У Глибочанській 

школі вже стало тра-
дицією проводити 
день козацтва. «Ко-
жен з нас — часточка 
нашої країни, і наше 
завдання  – відроджу-
вати і примножувати 
наші традиції. От і цей 
рік не став виключен-
ням», — поділилася з 
нами директор школи 
Валентина Іванівна 
Дригант. На святі, що 
школа влаштувала для 
всього села, були при-
сутні голова районної 
ради Людмила Васи-
лівна Скапровська, 
отаман УРК Тростя-
нецького об’єднання 
Микола Васильович 
Прус, сільський голо-

ва Валентина Григорівна Горбань, вдова 
учасника АТО Валентина Павлівна Че-
репаха та учасники АТО — Володимир 
Миколайович Каретник і Ярослав Ілліч 
Оцевич. У концерті взяло участь дитяче 
козацьке об’єднання «ГЛИБОСІЧ», а та-

кож усі учні Глибочанської школи, що 
поділилися на спеціалізовані загони. 

Впродовж свята діти співали козаць-
ких пісень та нагороджували гостей гра-
мотами та подарунками. Учасники за-
ходу подорожували сторінками історії, 

дізналися цікаві факти про козаків. Адже 
козак в уявленні українця — це звитяж-
ний воїн, що не розлучається із шаблею, 
захисник Вітчизни, оборонець прав, віри, 
звичаїв та гідності кожного, хто живе під 
небом України. 

Реалізувати такий захід для дітей та 
дорослих стало можливо завдяки під-
тримці господарства «Зоря», що розта-

шоване у с. Глибочок та входить до агро-
холдингу «ТАС Агро», та Благодійному 
фонду Сергія Тігіпка. Компанією щоріч-
но надається систематична допомога 
школі та іншим соціальним закладам 
села. За фінансової підтримки фонду, у 

дитячому садочку оновили систему опа-
лення і замінили двері та вікна, як і в шко-
лі. А для сільського ФАПу кожного року 
закуповують медикаменти. Цьогоріч за 
сприяння аграріїв у селі вдалося онови-
ти центральну площу. Сподіваємося така 
насичена і взаємовигідна співпраця між 
компанією «ТАС Агро» та місцевою гро-
мадою буде продовжена у наступні роки.

Як у Глибочку святкували День захисника України
ДЕРЖАВНЕ СВЯТО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ВВАЖАЄТЬСЯ ДОСИТЬ НОВИМ, АЛЕ ЗБЕРІГАЄ В СОБІ ІСТОРІЮ БАГАТЬОХ СТОЛІТЬ. ДАТУ 
14 ЖОВТНЯ БУЛО ОБРАНО НЕ ВИПАДКОВО, АДЖЕ САМЕ ЦЬОГО ДНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВЕЛИКЕ ПРАВОСЛАВНЕ СВЯТО – ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ. ТАКОЖ ЖОВТНЕВИЙ ДЕНЬ БУВ ЗНАМЕННИМ ДЛЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ, ЯКІ ВИБИРАЛИ СТАРШИН 14 ЧИСЛА. ВАРТО ВІД-
ЗНАЧИТИ, ЩО МАТІР БОЖА ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАХИСНИЦЕЮ І ПОКРОВИТЕЛЬКОЮ КОЗАКІВ. ВЛАСНЕ, З 1999 РОКУ ВАЖЛИВА ДАТА В КАЛЕНДА-
РІ СВЯТ ІМЕНУЄТЬСЯ ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. САМЕ ЦЬОГО ДНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ І СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ.

ОБЛИЧЧЯ КОМПАНІЇ

М олодий перспективний 
працівник, який сумлінно 
виконує свої обов’язки, 

прагне до саморозвитку, постійно від-
відує семінари та виставки. Завдяки 
прикладу, який показують такі люди, 
як Антон, наші працівники стають 
співавторами виробничого процесу, а 
не просто виконавцями», — поділив-
ся з нами директор господарства Бо-
гуславського кластеру Дмитро Тюхін. 

Я націлений збільшувати рен-
табельність культур і про-
славляти регіон нашими 

врожаями, поширювати славу під-
приємств далеко за межі області. 
Мені дійсно подобається працювати 
в компанії. Імпонує як ставлення ке-
рівництва, так і стосунки із колегами 
та колективом на місці. Я вважаю, що 
саме така спільна діяльність сприяє 
розвитку господарств та агрохол-
дингу в цілому», — поділився з нами 
передовий агроном кластеру.  

Антон 
ВАСИЛЕНКО – 

Ігор ДРОЗДЕНКО – 

ВІДОМО, ЩО НА АГРОНОМОВІ ЛЕЖИТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР, ЇХ 
ВИКОНАННЯ, ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ТА ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ. АГРОНОМ МАЄ ВЧИТИСЯ ПОСТІЙНО, ВСЕ ЖИТТЯ, НАШІ СПЕЦІА-
ЛІСТИ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ ТА ВЧАТЬСЯ. КОЖЕН З НИХ УБОЛІВАЄ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ І ТИМ САМИМ ПОКАЗУЄ ПРИКЛАД ІНШИМ.

МИ ДЯКУЄМО АГРОНОМАМ ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК У ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГУ «ТАС АГРО» ТА ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ В ЦІЛОМУ. НЕХАЙ ВТІЛЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ ВСІ ВАШІ ЗАДУМИ, А УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ БУДЕ БАГАТА НА ВРОЖАЇ!

досвідчений агроном ТОВ «Агро- 
Богуславщина-Еко» (Богуславський 
район, Київська область), хороший 
спеціаліст, який користується ви-
соким авторитетом серед колег. 
Він закінчив Білоцерківський націо-
нальний аграрний університет за 
спеціальністю «Агрономія», після 
чого відразу розпочав свою профе-
сійну діяльність.

агроном агрофірми «Обрій LTD» (Талалаївський 
район, Чернігівська область) зарекомендував 
себе як незамінний професіонал і надійний коле-
га. Про такого головного агронома мріє кожен 
директор сільгосппідприємства, вважають 
колеги. Навчався у Сумському національному 
аграрному університеті за відповідною спе-
ціальністю «Агрономія». Вже майже 7 років 
працює в компанії «ТАС Агро» у господарстві 
«Обрій LTD».

«На господарствах Богуславського 
кластеру ми займаємося вирощуванням 
різних сільськогосподарських культур 
на площі більше ніж 11500 га. Ми забез-
печуємо щедрі врожаї таких культур 
як: озима пшениця, соя, кукурудза та 
соняшник. Кожного року я прагну здо-
бути продукцію високої якості та при-
нести максимальну користь господар-
ству. З компанією «ТАС Агро» я працюю 
більше шести років, в планах працювати 
і надалі», — розповів Антон Василенко, 
агроном ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко».

Ігор Дрозденко з тих людей, які 
якісно виконують все, за що беруться. 
Директор підприємств Чернігівського 
кластеру Олександр Трипуз вважає, що 
Ігор дуже відповідальна людина, він 
зарекомендував себе як надійний спе-
ціаліст у своїй галузі, який сумлінно ви-
конує свою роботу. «Не кожній людині 
дано стати хорошим агрономом. У на-
ших попередніх співробітників не вихо-
дило так працювати, а Ігореві успішно 
вдається усе, бо в нього є велика відпо-
відальність», — наголосив Олександр 
Трипуз.

«



Підтримуємо розвиток спорту у місцевих громадах

О дним з важливих напрямків со-
ціальної роботи компанії «ТАС 
Агро» є сприяння розвитку 

фізичної культури і спорту в місцевих 
громадах. Виконувати подібні завдання 
сільські ради не мають можливості, адже 
бюджетних коштів не вистачає навіть на 
вирішення найнагальніших соціальних 
проблем. Проте, як свідчить досвід, про-
паганда здорового способу життя, залу-
чення сільських громад, зокрема дітей і 
молоді, до занять фізкультурою і спортом, 
змістовного дозвілля є надзвичайно ко-
рисною і потрібною справою. Це дієвий 
засіб відволікти підростаюче покоління 
від небажаного впливу вулиці, кафе, барів, 
від надмірної прив’язаності до комп’юте-
рів та задіяти його фізичну активність на 
користь громаді. Зрештою спорт — це 
здоров’я нації, а значить — її майбутнє.

Нещодавно підприємство «Зоря» 
(«ТАС Агро») та Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка надали чергову підтримку спортс-
менам Вінницької області. Зокрема, кош-
ти були скеровані на придбання нового 
тенісного столу для учнів Глибочанської 
ЗОШ (Тростянецький район, Вінницька 
область). Також господарство «Сімекс-А-
гро» надало фінансову підтримку для 

проведення у місті Липовець турніру з 
рукопашного бою у честь Героїв АТО. 

   14 жовтня у місті Липовець відбувся 
міжрайонний турнір з рукопашного бою 
«Герої не Вмирають!», який був присвяче-
ний загиблим в АТО воїнам. У змаганні 
взяли участь спортсмени клубів з Тепли-
ка, Крижополя, Калинівки, Липовця та Во-
лині. Вболівати за них запросили сім’ї за-
гиблих воїнів. У приміщенні, де проходив 
турнір, організували виставку нагород 
загиблих земляків та експонатів, привезе-
них із зони АТО військовослужбовцями.   

Голова спортивного молодіжно-дитячого 
об’єднання «Оріон» Василь Авраменко 
подякував усім, хто долучився до прове-
дення змагань. Винятком не стало і гос-
подарство «Сімекс-Агро», яке профінан-
сувало придбання медалей і кубків для 
нагородження юних спортсменів.

«Уже п’ятий рік поспіль завдяки до-
помозі Благодійного фонду Сергія Тігіпка 
і підприємства «Зоря» («ТАС Агро») учні 
нашої школи мають можливість займати-
ся спортом. Цьогоріч ми попросили бла-
годійників допомогти нам з придбанням 

тенісного столу, і вони не відмовили. До 
Дня знань наша школа отримала чудовий 
і довгоочікуваний подарунок. Сьогодні 
діти грають у теніс навіть під час перерв. 
Крім цього, компанія «ТАС Агро» допомо-
гла нам замінити частину меблів, вікон та 
придбати комп’ютерну техніку. Тому мож-
на з упевненістю сказати, що агрохолдинг 
зробив вагомий внесок у спортивний роз-
виток наших дітей. За це ми дякуємо агра-
ріям і сподіваємося на подальше спри-
яння», — розповіла Валентина Іванівна, 
директор Глибочанської ЗОШ.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Оновлено вікна у Павлів-
ському будинку культури

Нове обладнання  
для Іваньківської школи

З аклади культури — це місця, де 
людина має змогу раціонально 
проводити вільний час, розвива-

ти таланти, культурно відпочивати, отри-
мувати естетичну насолоду. Тож, напевне, 
кожному приємно завітати до відремон-
тованого, впорядкованого, сучасного 
культурного осередку. Проте, на жаль, 
не всі вони відповідають запитам відвід-
увача. Особливо це стосується закладів 
культури, які розташовані у сільській 
місцевості. Розу-
міючи проблеми 
культури на селі, 
агропідприємства 
компанії «ТАС 
Агро» спільно з 
Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка 
надають всебічну 
підтримку таким 
закладам. 

М и н у л о г о 
року на підтрим-
ку культурної сфе-
ри підопічних сіл 
Компанія спрямувала майже 1,5 млн грн. 
Продовжують започатковану справу агра-
рії й у поточному році. Нещодавно агро-
холдинг спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка спрямували 70 тис. грн на 
те, щоб відремонтувати, замінити вікна і 
створити справді комфортні умови у бу-
динку культури с. Павлівка (Погребищен-
ський район, Вінницька область). 

«Справа в тому, що наразі ми розпо-
чали ремонт приміщення закладу куль-
тури, — розповідає голова села Василь 
Семенович Мельник. — Проте першим 
етапом стало встановлення вікон у бу-
динку культури, це найбільш затратна 
частина ремонтних робіт. Саме в цьому 

Б езперервна робота шкіл і дитя-
чих садочків у сільській місцево-
сті — це ознака того, що в селі 

панує життя: тут є молодь, народжують-
ся діти, а значить, населений пункт має 
шанс розвиватися та процвітати. Адже у 
зв’язку з останніми освітніми реформа-
ми питання функціонування сільських 
шкіл гостро стоїть на порядку денному 
кожної громади. Окремим питанням є 
матеріально-технічне забезпечення цих 
навчальних закладів. Адже здебільшого 
освітні установи потребують всебічної 
підтримки. І в тих селах, де працюють 
агропідприємства компанії «ТАС Агро» 
та Благодійний фонд Сергія Тігіпка, осві-
та отримує належне фінансове сприяння. 
Аграрії виділяють кошти на проведен-
ня ремонтів, придбання відповідного 
комп’ютерного устаткування, організа-
цію екскурсійних поїздок, функціонуван-
ня пришкільних таборів тощо. Щороку 
Компанія спрямовує на аналогічні ініці-
ативи мільйони гривень.

Сьогодні ми б хотіли поінформува-
ти Вас про черговий проект, який було 
реалізовано для покращення технічного 
оснащення місцевих шкіл. Іваньківська 
ЗОШ отримала від аграріїв довгоочікува-
ний подарунок — принтер і ламінатор. 

«Педагогічний колектив і бать-
ки дітей вкотре переконалася в тому, 
що співробітництво з підприємством 
«Сімекс-Агро» («ТАС Агро») та Благодій-
ним фондом Сергія Тігіпка має системну 
основу з довгостроковою перспективою. 
Завдяки фінансовій підтримці аграріїв 
нам щорічно вдається вирішувати части-
ну нагальних потреб освітнього закладу. 
У попередні роки нам було поставлено 
спортивний інвентар, комп’ютерну тех-
ніку, меблі, шведську стінку, проектор, 

нам фінансово допомогла компанія «ТАС 
Агро». Варто зауважити, що будинок 
культури введено в експлуатацію ще у 
70-х роках минулого століття. Відтоді 
серйозна реставрація об’єкта не проводи-
лася. Дерев’яні вікна за понад сорок років 
уже відслужили своє та не могли викону-
вати одну зі своїх основних функцій  — 
збереження тепла. Попри те, що будівля 
будинку культури старенька, художня са-
модіяльність тут на високому рівні, чим 

ми дуже пишаємо-
ся. Минулого року 
Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка про-
фінансував при-
дбання новітньої 
музичної апарату-
ри на 25  000  грн. 
Загалом у соціаль-
ну сферу села про-
тягом п’яти років 
вкладено майже 
400  тис.  грн. За 
рахунок коштів 
агрокомпанії ми 

встановили енергозберігаючі вікна у 
школі, придбали котел і комп’ютерне об-
ладнання для дитячого садочку, віднов-
лювали водопровід і встановили огорожу 
на цвинтарі, — продовжив Василь Семе-
нович. — Цього року нашим головним 
завданням було відродити заклад, ство-
рити належні умови для розвитку твор-
чості. Ми вдячні, що орендар пішов нам 
назустріч та виділив кошти на вдалий 
старт проекту. Хочу подякувати всім, хто 
робить свій внесок у відродження україн-
ської культури та традицій, тим людям та 
організаціям, які не стоять осторонь про-
блем культурних осередків та художньої 
самодіяльності».

електроплиту, дитячий майданчик тощо. 
Наразі хочу подякувати «ТАС Агро» за 
допомогу у придбанні ламінатора і прин-
тера для школи. Раніше заклад не мав та-
кого обладнання. Ці пристрої значно по-
легшать навчальний процес, забезпечать 
проведення занять на більш якісному 
рівні», — розповіла Марія Степанкевич, 
директор Іваньківської ЗОШ.

«З компанією «ТАС Агро» та Благо-
дійним фондом Сергія Тігіпка ми співп-
рацюємо не вперше. Адже аграрії уже 

п’ять років обробляють земельні ділянки 
в нашому селі. За цей період наша гро-
мада отримала майже 400 тис. грн благо-
дійної допомоги. За рахунок цих коштів 
було реалізовано не один проект: заміне-
но вікна і оновлено музичну апаратуру 
у будинку культури, системно постача-
ються медикаменти до місцевого ФАПу, 
встановлено дитячий майданчик, оновле-
но меблі та комп’ютерну техніку у шко-
лі. Хочеться висловити слова подяки на 
адресу Компанії за розуміння та плідний 
досвід співпраці. Ці аграрії не цураються 
наших проблем, завжди відгукуються на 
потреби громади», — підсумував Сергій 
Іванович Соболь, голова Іваньківської 
сільської ради.
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А грохолдинг «ТАС Агро»  — не 
просто соціально відповідальна 
компанія, тут дійсно турбуються 

про співробітників і намагаються забезпе-
чити їх усім необхідним для успішної ро-
боти. Системна взаємодія з пайовиками, 
представництво інтересів Компанії у насе-
лених пунктах та формування позитивно-
го іміджу серед населення — це функції 
інспекторів по паях. Для того, щоб інспек-
тори ефективно виконували свої функці-
ональні обов’язки, Компанія забезпечила 
їх зручними і теплими брендованими 
жилетками. Корпоративний стиль — важ-
лива складова іміджу будь-якої солідної 
компанії. Невід’ємною частиною корпора-
тивного стилю є фірмовий одяг, уніформа, 
яка відрізняє працюючих на підприєм-
стві співробітників, підкреслює їх єдність, 
зміцнює командний дух, дає можливість 
відрізнити їх від конкурентів. 

«У будь-якій бізнес-справі дуже важ-
ливо мати колектив, який дійсно перебу-

Зручний і стильний одяг для інспекторів по паях 
компанії «ТАС Агро»

ває на одній хвилі з вами. Якщо кожен 
співробітник буде носити одяг з фірмо-
вою емблемою або написом, він зможе 
не тільки відчути себе невіддільною 
частиною єдиної спільноти, але й проде-
монструє навколишнім вашу дружну ко-
манду. А це дозволить ще більше пиша-
тися спільною справою. Крім того, коли 
співробітники працюють безпосередньо 
з людьми, з пайовиками, вони мають не-
сти фірмовий стиль, бути впізнаваними. 
Пайовики мають бути впевнені, що зу-
стрівши інспектора по паях «ТАС Агро», 
вони можуть розраховувати на високий 
рівень обслуговування, звернувшись з 
будь-якою проблемою. Жилетки — це 
лише перший крок і на досягнутому 
зупинятись не будемо. Поступово наші 
інспектори будуть забезпечені іншими 
необхідними елементами одягу. Адже 
це не лише зручність, це ознака кор-
поративного стилю об’єднання. Ми на-
магаємося бути еталонним прикладом 

для всієї галузі», 
— розповів Дми-
тро Тюхін, дирек-
тор господарства 
«Агро-Богуслав-
щина-Еко» («ТАС 
Агро»).

« Б і л ь ш і с т ь 
свого робочого 
часу ми проводи-
мо на вулиці, а не 
у офісах, безпосе-
редньо спілкую-
чись з пайовика-
ми та місцевими 
жителями. Видача орендної плати, роз-
повсюдження корпоративної газети, 
спілкування з пайовиками — усі ці спра-
ви виконуються надворі і мають систем-
ний характер, незважаючи на примхи 
погоди. Жилет якнайкраще підходить 
нам на усі випадки життя. Зимою буде-
мо одягати його під теплу куртку, а вес-

ною, восени і навіть влітку носитимемо 
зверху. Крім цього, жилет —надзвичай-
но практична річ, він простий, легкий і 
компактний, а блискавка під шию і ка-
пюшон — надійно захищатиме нас від 
вітру. Ми щиро вдячні Компанії за тур-
боту», — підсумувала Наталія Олексіїв-
на, інспектор по паях села Козинці.

С оціальна допомога місцевим 
громадам — це важлива складо-
ва частина аграрного бізнесу в 

Україні. Підтримка розвитку села, його 
інфраструктури, створення таких умов, 
за яких люди хотіли б жити та працюва-
ти на селі, є запорукою наявності про-
фесійних перспективних працівників 
для компанії «ТАС Агро». 

Агрохолдинг «ТАС Агро» як пред-
ставник соціально відповідального біз-
несу постійно долучається до ініціатив 
місцевих громад і бере активну участь 
у їхньому житті. Кошти з місцевих 

Плідна співпраця з місцевими громадами
бюджетів у першу 
чергу йдуть на задо-
волення нагальних 
і першочергових 
потреб: виплати за-
робітних плат спів-
робітників сільських 
рад, харчування 
дітей у садочках і 
школах, підтриман-
ня дитячих закладів 
у належному стані 
і забезпечення усім 
необхідним. А от 

коштів на придбання 
якісного комп’ютерного 
обладнання завжди не 
вистачає.

У жовтні компанія 
спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка 
придбали для громад 
села Зозів і Біла (Липо-
вецький район, Вінниць-
ка область) комп’ютери. 
Загалом на реалізацію 
проекту було витрачено 
майже 30 тис. грн.

Компанія ТАС Агро підтримала 
жителів Ічнянщини

Подарували набір м’ячів  
для учнів Бурилівської ЗОШ

Я к ми писали в попе-
редньому номері, в ніч 
на 9 жовтня пролунали 

вибухи на військових складах 
біля селища Дружба на Ічнянщи-
ні, які змусили людей кидати свої 
домівки і шукати прихистку в 
Парафіївці, Ніжині, Прилуках. Чи 
не найважчими були перші хви-
лини – люди тікали, залишивши 
навіть найнеобхідніше.  З райцен-
тру та довколишніх селищ ева-
куювали майже 13 тисяч людей. 
Селище Парафіївка, де знаходять-
ся господарство ПСП «Агро-ВАМ» (ТАС 
Агро) долучилося до організації екстре-
ної гуманітарної допомоги постражда-
лим через вибухи. Серед них і більше 
200 хворих з Ічні та постійно прибуваю-
чі люди, що потребують допомоги і нині 
перебувають в лікарні селища.

- Приймальні пункти оперативно 
було підготовлено для прийому еваку-
йованих у школах та дитячих садочках. 
Співробітники підприємства «Агро-ВАМ» 
допомагають в організації повноцінно-
го харчування, а також роздають людям 

У жовтні відбулась 
чергова приємна 
подія для дітей 

Бурилівської ЗОШ. Учні 
навчального закладу от-
римали від господарства 
«Рутенія-М» («ТАС Агро») 
набір якісних м’ячів для різ-
них видів спорту: футболу, 
баскетболу, волейболу, ганд-
болу і настільного тенісу.

«Усі ми знаємо ті непро-
сті реалії, в яких нині знахо-
дяться перебувають не тільки 
сільські школи, але й загалом жителі сіл. 
І хоча учнів у таких школах із року в рік 
меншає, адже молоді люди намагаються 
масово виїжджати до міст, ці дітки та-
кож потребують найкращого дитинства 
і найкращих можливостей. Свого часу 
більшість із нас вчилися у подібних шко-
лах і мають приємні дитячі спогади про 
цей період. Знаю, що головне для досяг-
нення успіху в житті — бути людиною. 
Насправді успіх залежить від звичайних 
речей — порядності, самодисципліни, 
від праці і цілеспрямованості. Для якісної 

гарячий чай та бутерброди. Ми надаємо 
медичну та психологічну допомогу, що 
зараз вкрай необхідні постраждалим. 
Особисто я постійно спілкуюся з людьми, 
намагаюсь підтримати транспортом та 
посприяти вирішенню інших нагальних 
проблем. У цій складній ситуації, що ви-
никла в нашому рідному регіоні ми про-
сто не маємо права залишатися осторонь 
людської біди. Кожен може розраховува-
ти на нашу підтримку у скрутну годину 
– розповів Олександр Трипуз, директор 
господарства «Агро-ВАМ» (ТАС Агро). 

освіти і розвитку закладам освіти необхід-
но мати відповідне матеріальне забезпе-
чення. Якісний спортивний інвентар — 
основа для успішного розвитку дитини. 
Сьогодні радісно бачити, як діти веселять-
ся і грають у рухливі ігри. Компанія «ТАС 
Агро» і Благодійний фонд Сергія Тігіпка й 
надалі продовжуватимуть підтримувати 
підростаюче покоління. Адже обов’язок 
нас, дорослих, робити все, аби діти мали 
щасливе дитинство», — зазначив Володи-
мир Кривінський, директор господарства 
«Рутенія-М». 


