
У господарстві  
«ТАС Агро Захід»  
завершується збір  
кукурудзи
У господарстві «ТАС Агро Захід» 
(Липовецький район, Вінницька 
область) завершується збір ку-
курудзи. Всього у 2019 році було 
посіяно 3800 га кукурудзи. Ста-
ном на 30 жовтня до закінчення 
збирання залишилось 300  га. 
Показники середньої врожай-
ності кукурудзи в цьому році 
досить хороші і наразі станов-
лять 11,5 т/га. Це один з кращих 
результатів за всі роки господа-
рювання підприємства.

Для оперативного збору вро-
жаю залучено 20 комбайнів і 
90 перевізників. Якщо погодні 
умови сприятимуть, завершити 
збір «цариці полів» планують 
за 1-2 дні. Більшу частину зі-
браного врожаю перевезено до 
Зозівського елеватора, а части-
ну — відразу запаковано в міш-
ки (силобеги). Погодні умови в 
цьому році чудово посприяли у 
збиранні врожаю. Сподіваємося, 
і надалі природа не заважатиме 
провести увесь комплекс осін-
ньо-польових робіт вчасно.

Тваринницькі  
підрозділи компанії 
готуються до зимово-
го періоду
У тваринницьких підрозділах 
компанії «ТАС Агро» завершу-
ється підготовка до зимово-стій-
лового періоду 2019-2020 років. 
Спеціалістів господарств агро-
холдингу проінформували про 
заходи щодо підготовки до осін-
ньо-зимового утримання худоби, 
проводяться роботи з утеплення, 
ремонту та підготовки тварин-
ницьких приміщень, інших об’єк-
тів і засобів механізації. З метою 
забезпечення тварин на період 
зимівлі господарствами компа-
нії заготовлено: 2 851 тонн сіна, 
7 950 тонн сінажу злако-бобових 
трав, затюковано 4 235 тонн со-
ломи, закладено 28 136 тонн си-
лосу кукурудзяного та 1 140 тонн 
корнажу з кукурудзи. Таким чи-
ном план із заготівлі виконаний 
на 95%, що забезпечить стабіль-
ний процес годівлі до нових уро-
жаїв 2020 року.
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О днією з переваг у співпраці з 
пайовиками є те, що компанія 
«ТАС Агро» надає послуги з 

оранки присадибних ділянок. Цього-
річ погода порадувала селян теплом, 
наступила справжня золота осінь. Для 
механізаторів господарства «Світлана» 
(Погребищенський район, Вінницька об-
ласть) — гаряча пора.

«Трактористи у нас досвідчені, не 
перший сезон займаються оранкою при-
садибних ділянок пайовиків. Зараз сотку 
землі у Павлівці приватні трактори орють 
за 30-35 гривень. Ото і рахуйте, що за 25 
соток треба віддати! Тому люди дякують 
за безкоштовну допомогу в оранці, але й 
вимоги до професіоналізму тракториста 
неабиякі. Бо треба й оцінити, в який бік 
орати, і скільки зробити проходів, і як 
не наробити долинок під час оранки. Із 
самого ранку інспектор по паях Наталія 
Гнатенко формує списки пайовиків і вста-

новлює черговість проведення оранки. 
У кожному населеному пункті компанія 
«ТАС Агро» має своїх відповідальних пра-
цівників, завдання яких системно підтри-
мувати зв’язок із власниками землі, вирі-
шувати їх проблеми, своєчасно реагувати 
на побажання. Всього тільки у Павлівці за 
рахунок компанії було виорано більше 
350 городів», — розповів Ігор Смаль ди-
ректор ПП «Світлана».

«Зважаючи на непрості умови життя 
людей сьогодні, особливо у сільській міс-
цевості, йдемо на той крок, що на про-
хання пайовиків у мінімальні терміни, за 
заявою, виплачуємо річну орендну плату 
в повному обсязі. По орендній платі ми 
маємо повне взаєморозуміння з пайо-
виками. Звичайно, що усі правовстанов-
люючі документи на земельні ділянки і 
при прийнятті спадщини допомагають 
оформити наші працівники за рахунок 
компанії. Не залишаємо людей у найтяж-

чі хвилини життя і надаємо кошти у разі 
смерті пайовика на поховання. Також, 
окрім підтримки пайовиків, компанія 
не забуває про всебічну допомогу місце-
вих громад. Уже впродовж шести років 
у Павлівці працює Благодійний фонд, за 
рахунок якого у соціальну сферу села 
було інвестовано майже 500 тис. грн. І 
хоча це опосередкована допомога, але 
проблеми шкіл, медичних закладів, оздо-
ровлення, будинків культури та підтри-
мання дошкільних закладів — це також 
наша турбота. Спитаєте, чому ми це ро-
бимо? Бо добре розуміємо, що добробут 
населених пунктів, жителів і наша вироб-
нича діяльність — речі взаємозалежні. 
Ми працюємо для людей, для наповнено-
сті їхнього столу, прибутки заради при-
бутків –— це не наш вибір. Тому гасло 
компанії — «Сіємо майбутнє разом» — у 
повній мірі відображає суть нашої робо-
ти», — підсумував Ігор Смаль.

«ТАС Агро» – працюємо для 
людей, чесно і відповідально
СПІВПРАЦЯ ІЗ ПАЙОВИКАМИ — ЗАВЖДИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРІОРИТЕТОМ НОМЕР ОДИН ДЛЯ КОМПА-
НІЇ «ТАС АГРО». ПАЙОВИК — ЦЕ НАСАМПЕРЕД ПАРТНЕР, З ЯКИМ ТРЕБА ЧЕСНО ТА ВІДКРИТО БУДУВА-
ТИ ВІДНОСИНИ, ДОСЛУХАТИСЯ ДО ЙОГО ПОТРЕБ, ВИКОНУВАТИ ВСІ ДОМОВЛЕНОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ 
В УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРАХ ОРЕНДИ. КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» НАМАГАЄТЬСЯ СТВОРИТИ НАЙКРАЩІ 
УМОВИ ДЛЯ ПАЙОВИКІВ. СВОЄЧАСНО ВІДБУВАЄТЬСЯ ВИДАЧА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 
МОТИВАЦІЯ ЗА ПЕРЕПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ, ВИДІЛЯЮТЬСЯ КОШТИ ДЛЯ ПОХОВАННЯ ПА-
ЙОВИКІВ, НАДАЮТЬСЯ ІНШІ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ.



П рекрасна пора — золота осінь! 
Спекотний час робіт у полях у 
самому розпалі. Аграрії з усі-

єї України пожинають довгоочікувані 
плоди своєї праці. Зараз до завершення 
підходить збір пізніх сільськогосподар-
ських культур у компанії «ТАС Агро». 
Збирання врожаю – один із найвідпові-
дальніших етапів, який завершує про-
цес вирощування культури. Одночасно 
зі збиранням, на елеваторах проводять 
очищення та досушування насіння, ви-
везення його на зберігання. Але не мож-
на нехтувати головним: зібрати врожай 
без втрат та забезпечити високу якість 
сировини. 

Порівняно з минулим роком, уро-
жайність сільськогосподарських куль-
тур у 2019 році по Україні зменшилась. 
Частково, це зумовлено несприятливи-
ми погодними умовами, які склались 
впродовж вегетаційного періоду. Згідно 
із повідомленням спеціалістів з гідроме-
теорології, цієї осені агрометеорологіч-
ні умови не дуже сприятливі для отри-
мання високих врожаїв сільгоспкультур, 
а також ускладнюють проведення підго-
товки ґрунту та посівних робіт. Але не-
зважаючи на погодні умови та прогнози 
метеорологів, середня врожайність ком-
панії «ТАС Агро» залишається високою. 

На сьогодні по Північному класте-
ру (Чернігівська область) зібрано понад 
3838 га кукурудзи, з яких намолочено 
3232 тонн зерна. Попри погодні умови, 
що ускладнюють процес збору врожаю 
через густий туман у ранковий та ден-
ний час, жнива тривають. У ТОВ «ТАС 
Агро Північ» до процесу збору врожаю 
кукурудзи задіяли 23 одиниці комбай-
нів компанії «ТАС Агро», 50 одиниць ав-

томобілів та 6 тракторів. Збиральна кам-
панія об’єднала понад 115 працівників 
господарства. Загалом по Північному 
кластеру було зібрано 3605 га пшениці 
озимої. 

ПСВП «Рутенія-М» (Кривоозерський 
район, Миколаївська область) належить 
до Південного кластеру компанії «ТАС 
Агро». На сьогодні аграрії господар-
ства завершили збирання кукурудзи на 
понад 1270 га полів. Успішно виконано 
план зі збору врожаю таких культур як: 
озима пшениця, озимий ячмінь, соняш-

ник та соя. Площа зібраних полів ста-
новить 3360 га. Валовий збір кукурудзи 
становить 8476 тонн, озимої пшениці на-
молотили 4601 тонн, озимого ячменю — 
1600 тонн, соняшнику зібрали 2988 тонн. 
Генеральний директор Південного клас-
теру Володимир Кравінський поділився 
з нами своїми враженнями: «Ближче до 
кінця періоду збору врожаю погодні 
умови на Миколаївщині покращилися, 
саме тому темпи збирання врожаю пе-
ревищили минулорічні показники. Але, 
варто зазначити, що в поточному сезо-
ні обсяги виробництва ранніх культур 

дещо нижчі за середньорічні. Це пов’я-
зано із відсутністю достатньої кількості 
опадів в осінній період. Однак загалом 
обсяги виробництва сільськогосподар-
ських культур збережені». 

Господарство «ТАС Агро Захід» 
розташоване у Липовецькому райо-
ні Вінницької області та належить до 
Західного кластеру компанії. Загалом 
тут було посіяно близько 3800 га куку-
рудзи, з яких 2140 га вже змолотили. 
Близько 20 новітніх комбайнів задіяли 
у зборі врожаю, та близько 100 вантаж-

них автомобілів перевози-
лил зібраний урожай до 
елеваторів на зберігання. 
Як зазначає Ігор Смаль, 
генеральний директор 
Західного кластеру, – «на 
сьогодні кукурудза є ос-
новною високоврожайною 

зерновою культурою, що вирощується 
на території України. Збирання та до-
робка її врожаю потребує відповідної 
матеріально-технічної бази залежно 
від особливостей гібридів культури. 
Господарство «ТАС Агро Захід» повні-
стю забезпечене усім необхідним. Крім 
того, цьогоріч погодні умови на Він-
ниччині якісно сприяють збору куку-
рудзяного врожаю. Саме тому середня 
врожайність з гектара сягає понад 11 т/
га. Загальна ж врожайність по нашому 
кластеру становить 11,1 тонн з одного 
гектара». 

Обмолот кукурудзи у господарствах 
Центрального кластеру (Київська об-
ласть) розпочали наприкінці вересня. 
Процес збирання врожаю розпочав-
ся одразу після жнив сої та соняшни-
ку, площа яких відповідно становила 
2200 га та 3000 га. Площа до збирання 
кукурудзи становила 5400 га. У цього-
річних жнивах ТОВ «ТАС Агро Центр» 
(Богуславський район) задіяно 10 ком-
байнів та близько 40 вантажних автомо-
білів компанії. Як розповідає агроном 
Центрального кластеру Антон Василен-

ко, середньодобова продуктивність зби-
рання «цариці полів» становить в межах 
200-220 га, врожайність складає 9 т/га. 
«Погодні умови цьогоріч нам сприяють 
зі жнивами, адже саме суха та тепла по-
года дала змогу збирати зерно з вологі-
стю 14-15%. Урожай транспортується до 
Медвинського ХПП на зберігання», — 
коментує Антон Василенко.

Восени робота на елеваторах «ТАС 
Агро» не зупиняється на жодну хвили-
ну. Зозівський елеватор (Липовецький 
район, Вінницька область) прийняв вже 
понад 30 000 тонн кукурудзи. Ольша-
ницький елеватор (Рокитнянський ра-
йон, Київська область) – більше 25 000 
тонн кукурудзи, а Маловисківський еле-
ватор (Кіровоградська область) – 15 000 
тонн кукурудзи. Якщо ж казати про інші 
культури, то станом на жовтень Талала-
ївський елеватор (Талалаївський район, 
Чернігівська область) прийняв 22 000 т 

сої, а елеватор при господарстві «ТАС 
Агро Захід» — 23 000 тонн пшениці. 

Як бачимо, цієї осені результати ком-
панії «ТАС Агро» успішні, навіть погодні 
умови не змогли кардинально вплинути 
на збиральну кампанію. У полях безпе-
рервно працюють аграрії всіх кластерів 
компанії, елеватори без зупину прийма-
ють продукцію як господарств агрохол-
дингу, так і від сторонніх постачальни-
ків. Сподіваємося жнива закінчаться у 
заплановані агрономічні терміни і цьо-
му не завадять жодні катаклізми.

Осінь — пора врожаю
Підсумки збору врожаю компанії «ТАС Агро»



Допомога сільським закладам культури

Відремонтували дорогу у Мисайлівці

Подарували набір м’ячів для учнів Зозівської школи

П існя, танець, культурно-масові за-
ходи — невід’ємна частина жит-
тя українського народу. Будин-

ки культури, клуби та бібліотеки завжди 
були осередками культурного відпочин-
ку та розвитку громади. Зазвичай на базі 
цих закладів проводиться чимало тема-
тичних зустрічей, вечорів та урочистих 
заходів. Тому дуже хочеться, щоб у їхніх 
стінах завжди було комфортно та затиш-
но. Саме в цьому культурним установам 
підопічних сіл допомагають агропідпри-
ємства компанії «ТАС Агро» спільно з 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка.

Минулий рік приніс гарні результати 
співпраці з компанією «ТАС Агро» гро-
мади села Очеретня (Погребищенського 
району, Вінницької області). Завдяки кош-
там компанії значно покращено оснащен-
ня сільського осередку культури. В цьому 
році Благодійний фонд надав кошти на 
придбання сценічного вбрання. Бюджет 
проекту становив близько 25 тис. грн.

«Попереднє сценічне вбрання було 
встановлено майже 50 років тому і на 

сьогодні вже було небезпечним для тих, 
хто виступає. Адже у будь-який момент 
оснащення могло обірватися і травму-
вати відвідувачів. На початку року ми 
звернулися до Благодійного фонду, щоб 
посприяв допомогти придбати обладнан-
ня. Нас почули, і за короткий час проект 
було реалізовано. Сьогодні усі елементи 
вбрання сцени розміщені в будинку куль-
тури і радують своєю красою місцевих 
жителів. Це не перший проект, який ре-
алізовано спільно з аграріями протягом 
багатьох років. Загалом лише інвестиції 
Благодійного фонду у соціальну сфе-
ру села становлять майже 500 тис. грн: 
комп’ютерна техніка, меблі для початко-
вої школи, класні дошки, спортінвентар, 
заміна вікон у школі, дитячий майдан-
чик, національні костюми для будинку 
культури, медикаменти. За останні два 
роки роботи в селі було реалізовано най-
більший проект освітлення села, на який 
було виділено понад 200 тис. грн. Місце-
ва громада вдячна аграріям за допомогу, 
адже будинок культури — це єдиний 

(Богуславський район, 
Київська область) ком-
панія направила 80 тис. 
грн. 

«Спрямовані під-
приємством «ТАС 
Агро» та Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка 
кошти у сумі 80 тис. 
грн надали можли-
вість відремонтувати 
200 квадратних метрів 
дорожнього покриття. 
Аграрії оплатили і при-
дбання щебеню, і ро-
боти підрядної органі-
зації. Це вулиця, якою 
місцеві жителі активно 
користуються у весня-
но-літній період, адже 
вона веде до місць від-
починку, спортивного 

З а традицією 
першого верес-
ня компанія 

«ТАС Агро» вручала 
необхідні подарунки 
школам у регіонах 
роботи. І знову про-
довжуємо чудову тра-
дицію: ідемо в школу 
з подарунками. Госпо-
дарство «ТАС Агро За-
хід», (Липовецький 
район, Вінницька об-
ласть) разом із Благо-
дійним Фондом Сергія 
Тігіпка зробили чер-
говий подарунок для 
Зозівської школи. Учні 
навчального закладу 
отримали набір якіс-
них м’ячів для занять 
на уроках фізкультури.

«І знову ми вдяч-
ні господарству «ТАС 

майданчика та ставка. Тут щорічно ми 
проводимо культурно-масові заходи, 
святкування, спортивні змагання. Сюди 
приїздять гості із інших сіл та регіонів. 
Тепер ця вуличка відлагоджена, і нам 
не буде соромно за її стан. До речі, вона 
потребувала ремонту якнайшвидше, 
тому що природно там спуск з гори і 
по «щербатому» полотну, або точніше 
сказати за його відсутності, транспорт 
постійно піддавався небезпеці. Ми всі є 
свідками того, що «ТАС Агро» насправді 
соціально відповідальна компанія, яка 
підтверджує це справами. Можна багато 
говорити про зроблене, а ось і останній 
факт: декілька днів тому за рахунок Бла-
годійного фонду у місцевій школі було 
замінено десять вікон на нові енерго-
ефективні! Тепер наші діти будуть на-
вчатися у теплі і комфорті», — радісно 
поінформував Михайло Савенко голова 
села Мисайлівка. 

Агро Захід» за реалізований черговий 
проект. Першого вересня нашому на-
вчальному закладу господарство разом із 
Благодійним фондом подарували комп’ю-
терну техніку, телевізор, принтер, сканер 
для першокласників. Сьогодні учні школи 
отримали набір якісних м’ячів для занять 
на уроках. Якісний спортивний інвен-
тар  — основа для успішного розвитку 
дитини. Нам радісно бачити, як діти весе-
ляться і грають у рухливі ігри. Шкільний 
та учнівський колектив щиро вдячні агра-
ріям за систематичну допомогу для нашо-
го закладу. І впевнені в тому, що спільни-
ми зусиллями ми реалізуємо ще не один 
проект», — розповіла Ольга Побережець, 
директор Зозівської ЗОШ. 

«Спорт — це здоров’я української на-
ції! Саме тому ми мріємо, щоб спортивні 
заняття стали зручними та доступними 
для всіх. «ТАС Агро» любить спорт та за-
любки підтримує спортивні ініціативи. 
Вболіваючи за Україну на міжнародних 
турнірах, ми не забуваємо й про більш 

О дна з елементарних ознак якіс-
ного життя — це нормальні 
дороги. Та не всі мешканці 

України їх мають. Здебільшого від без-
доріжжя страждають саме мешканці 
сільських населених пунктів. Коли мова 
заходить про дороги, то ця тема болюча 
для багатьох сіл. Розуміючи, що люди, 
які проживають тут, заслуговують на 
нормальні умови життя, компанія «ТАС 
Агро» у регіонах роботи бере на себе 
відповідальність і частково фінансує 
проекти, пов’язані з благоустроєм та ре-
монтом доріг. Більше того — це пріори-
тет компанії, що рахується у мільйонах 
гривень, спрямованих на створення якіс-
них транспортних артерій. Звичайно, 
повністю замінити собою державу ком-
панія не в змозі, але вирішити нагальні 
проблеми поточного ремонту сільських 
доріг намагається. Наприклад, нещодав-
но на ремонти дороги у селі Мисайлівка 

дрібні ініціативи, доступні для простої, 
сільської української молоді. Ми — соці-
ально відповідальна компанія, і для нас 
важливо, як живуть люди у рідному ре-
гіоні. Ми працюємо над тим, щоб спорт 
був доступний кожному навіть у наймен-
ших містах та селах. Давайте разом роби-
ти нашу країну здоровою та активною», 
— підсумував Ігор Смаль директор ТОВ 
«ТАС Агро Захід». 

«Загалом, коли говоримо про діяль-
ність «ТАС Агро» у нашій громаді, не 
можемо обминути увагою важливі спра-
ви, зроблені для всіх мешканців села. 
Наприклад, нещодавно було придбано 
комп’ютер для місцевої амбулаторії, вліт-
ку було поставлено меблі для дитячого са-
дочка. Плануємо й надалі співпрацювати 
з аграріями. Адже знаємо: партнери вони 
надійні, не підводять, слова не розходять-
ся з ділом, а значить — все буде зроблено, 
щоб людям було комфортно, щоб села 
жили й розвивалися», — зазначив Олек-
сандр Мельничук, голова села Зозів.

об’єкт соціальної інфраструктури, який 
працює у селі. Саме тут зможе проводити 
своє дозвілля молодь та відзначатимуть 

державні свята жителі села», — розповів 
сільський голова Володимир Іванович 
Кулик.
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Діалоги з пайовиками 
розпочалися

Ювiлей пайовика

День села разом з  
компанією «ТАС Агро»

З авершення сезону збору урожаю 
надало можливість представникам 
компанії «ТАС Агро» поспілкува-

тися з пайовиками. Глибоке розуміння 
того, що пайовик — це передусім партнер, 
з яким потрібно відповідально будувати 
відносини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в договорах оренди, є основним 
непорушним принципом у роботі агропід-
приємств компанії «ТАС Агро». 

Представники компанії завжди відкри-
ті до конструктивного діалогу зі сільськи-
ми громадами, місцевою владою та своїми 
орендодавцями, адже працюють прозоро, 
у межах чинних норм українського зако-
нодавства. Тож у час, коли вже підбиті під-
сумки минулого сезону, а на горизонті — 
нові завдання й новий хліборобський рік, у 
населених пунктах, де працює агрохолдинг 
відбуваються зустрічі аграріїв з жителями 
підопічних сіл, орендодавцями. Анало-
гічні заходи нещодавно пройшли у селах 
Тернівка (Новоархангельський район, Кі-
ровоградська область) та Мисайлівка (Бо-
гуславський район, Київська область). На 
них представники господарств та місцеві 
громади конструктивно та виважено обго-
ворили чимало важливих питань. 

Масштабно пройшла зустріч у селі Тер-
нівка. Адже тут вирішувалося питання про 
створення об’єднаної територіальної гро-
мади. Захід зібрав більше 200 місцевих жи-
телів. Анатолій Пєтухов, орендодавець ком-
панії «ТАС Агро» з Тернівки: «Мені цікаво 

У затишній оселі радо 
зустрічала гостей, які 
прийшли привітати 

з 90-річчям Надію Петрівну 
Дембровську із села Зозів (Ли-
повецький район, Вінницька 
область). До вітань долучилися 
й представники підприємства 
«ТАС Агро Захід»» («ТАС Агро»). Адже 
жінка є пайовиком підприємства. Всі 
присутні зичили ювілярці здоров’я та 
благополуччя. Рідні дякували бабусі 
за сімейне тепло і родинну підтримку. 
Представники господарства завітали до 
ювілярки не з порожніми руками, та 
звісно ж побажали їй міцного здоров’я і 
довгих років життя.

Надія Петрівна прожила важке 
життя, доживши до довголіття. Разом 
із чоловіком народили і виховали донь-
ку. Зараз тішиться внуками та правну-

Д ень села — важлива і трепетна 
подія для кожного сільського 
жителя. Це не просто свято, 

це свідчення єдності та самоорганізо-
ваності місцевого люду. До того ж, це 
ще один привід зібратися односельцям 
разом, послухати душевних пісень, по-
дивитися виступи артистів й своїх дітей, 
поговорити про тих, хто народився цьо-
горіч і про ювілярів. Тому, як правило, 
на такий день народження села не лише 
сходяться місцеві, а й з’їжджаються з 
усіх куточків України ті, хто тут наро-
дився і виріс. 

Компанія «ТАС Агро» завжди під-
тримує громади у регіонах діяльності, 
саме тому щороку аграрії допомагають 
сільським радам в організації свят, зо-

крема й Днів сіл. Усі господарства ком-
панії є соціально відповідальними, адже 
підтримка культури, освіти, спорту і до-
звілля на селі гарантує розвиток громад 
та формує гарні традиції.

Восени за підтримки «ТАС Агро» міс-
цеві громади відсвяткували вже не один 
яскравий День села. Чудовим дійством 
стало святкування Дня села в Старій 
Талалаївці, що на Чернігівщині. Жителі 
села, по-справжньому життєрадісні та 
наполегливі люди, завжди тримають від-
критими свої двері для сусідів та гостей. 

все, що відбувається в аграрному секторі 
країни. Постійно читаю, аналізую, думаю, 
у якому напрямі розвиватиметься україн-
ське село. Про це можна говорити година-
ми, адже Україна багата землями й тут мож-
на мати високі врожаї. Про компанію «ТАС 
Агро», якій я віддав в оренду три земельних 
паї, можу сказати, що це відповідальний 
сільгоспвиробник, з грамотним управлін-
ням. Ці аграрії вміють пояснити стан справ, 
уміють спілкуватися з людьми  — а це 
важливо. Та найголовніше, що підтримує 
рівень довіри до аграріїв, — те, що вони 
виконують свої зобов’язання перед нами, 
орендодавцями. Що пообіцяли — платять. 
Тому селяни здебільшого й відгукуються 
позитивно. У компанії глибоке розуміння 
того, що пайовик — це передусім партнер, 
з яким потрібно відповідально будувати 
відносини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в договорах оренди, є основним 
принципом у роботі. Та при цьому й про 
сільські проблеми не забувають. Замінили 
вікна у школі, будинку культури, встано-
вили дитячий майданчик, допомагають 
дитячому садочку і щорічно постачають 
медикаменти. Єдина проблема у нас — це 
незадовільний стан доріг, але й тут нам по-
обіцяли допомогти. Загалом враження від 
методів роботи компанії — позитивне». 

Михайло Совенко, голова села Мисай-
лівка: «Компанія «ТАС Агро» господарює 
у селі Мисайлівка з 2012 року. Свої паї в 
оренду цій компанії віддало майже 85% 
тих, хто має землю. Загалом пайовики Ми-
сайлівки задоволені співпрацею з агрохол-
дингом. Адже орендна плата виплачуєть-
ся вчасно, надаються додаткові послуги з 
оранки і культивації присадибних ділянок 
тощо. Звичайно, і для сільської ради агра-
рії стали партнером у тому, що стосується 
життєдіяльності громади. Наша співпраця 
розвивається у двох напрямах: перший — 
виконання соціальних домовленостей, у 
рамках яких уже, наприклад, реалізовано 
десятки різноманітних проектів на суму 
900 тис. грн. Другий напрям — благодійна 
допомога. Так, компанія підтримує школу, 
дитячий садочок, будинок культури, амбу-
латорію. Нещодавно за сприяння компанії 
вдалося заасфальтувати частину дороги 
і декілька днів тому встановлено вікна у 
школі. Зрозуміло, що є й проблеми, які 
повинні розглядатися на загальнодержав-
ному рівні, бо в глобальному масштабі ні 
ми, ні наші сільгоспвиробники не можуть 
вплинути на їхнє вирішення».

Тут вміють не тільки якісно працювати, 
а й чудово відпочити. Ось і цього разу 
на День села святкування відбувалося 
у колі громади та запрошених гостей. З 
привітаннями та подарунками на свято 
завітали представники агрохолдингу. 

Сільський голова Василь Покришка 
відкрив свято щирими привітаннями 
жителів, також він красно подякував 
компанії «ТАС Агро» за постійну під-
тримку та щорічне інвестування коштів 
у соціальне життя села. «На таке свято 
як День села разом збираються всі поко-
ління — від старого до малого. Кожен 
ділиться своїми знаннями та вміннями, 
гарним настроєм та позитивними емо-
ціями. Адже не так багато свят, де зби-
рається весь люд на селі, де можна себе 

показати і на інших подивитися. Завдя-
ки нашому спонсору, ТОВ «ТАС Агро 
Північ» групи «ТАС Агро» нам вдалося 
організувати це свято на позитиві та 
найвищому рівні». 

Спільні зусилля кожної громади ра-
зом з компанією «ТАС Агро» завжди ве-
дуть до кращого результату. Як кажуть у 
народі: «Добре тим живеться, де гуртом 
сіється і жнеться». Тому ми будемо і на-
далі працювати разом на нашій рідній 
землі, підтримувати і розвивати села та 
регіони.

ками. «У мами завзятий 
характер,  — розповідає 
дочка, яка наразі поряд з 
ненькою. — Коли 
працювала на об-
робітку цукрових 

буряків, була у колгоспі за-
служеною робітницею. Зараз 
уже не та вдача, але любить 
погомоніти, поспілкуватися. 
Була приємно вражена, коли 
на день народження до неї 
прийшли представники ком-
панії «ТАС Агро». Вона дякува-
ла за привітання, подарунок, 
навзаєм бажала всім здоров’я 
та довголіття. А ми теж щиро 
дякуємо аграріям компанії за 
таку людяність, адже мамі в 

її 90 років було дуже світло на душі від 
того, що про неї не забули, вшанували 
як довгожительку й трудівницю».


