
Підприємство  
«ТАС Агро Захід» 
успішно завершило 
обмолот сої
Останніми роками попит на 
сою в Україні і світі стабільно 
високий. Ця культура коштує 
набагато дорожче пшениці. 
Потреба в сої і продуктах її 
переробки збільшується з 
кожним роком. На сучасно-
му етапі серед зернобобових 
культур соя є основною скла-
довою в структурі посівних 
площ та визначає рівень ви-
робництва рослинного білка 
в Україні. Рослина належить 
до стратегічних культур і за-
довольняє потреби людини в 
рослинному білку та олії. 

Сою вирощують практично 
на всій території України. 
Компанія «ТАС Агро» також  
вирощує сою.

Загалом у господарстві «ТАС 
Агро Захід» цієї культури 
було посіяно 675 гектар. 
Завдяки ефективній роботі 
агрономічного та інженер-
ного відділів, сприятливим 
погодним умовам обмолот 
сої був проведений вчасно 
і завершився у оптимальні 
агротехнічні терміни, до кін-
ця жовтня.  Аграрії компанії 
отримали вищу ніж по країні 
урожайність, яка склала 3,5 
тони з 1 гектара. 

«Поряд зі зростанням чи-
сельності населення і не-
обхідності в повноцінному 
білку аграрії усього світу на-
рощують площі під посівами 
бобових культур. І соя  – не 
виняток з правил, а справж-
ній «передовик виробни-
цтва» на підприємстві «ТАС 
Агро Захід». Сьогодні всі 
розуміють, що рослинний 
білок набагато цікавіше і ко-
рисніше, ніж тваринний. До 
того ж він дешевший у ви-
робництві. Ми бачимо пер-
спективність цього напрям-
ку. Ще однією перевагою при 
вирощуванні пожнивної сої 
є економія на використанні 
добрив для наступних куль-
тур, так як в землі залишаєть-
ся органічний азот», – розпо-
вів Володимир Новохацький, 
генеральний директор ТОВ 
«ТАС Агро Захід».
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К укурудза  — одна з найбільш 
цінних сільськогосподарських 
культур. За дотримання всіх 

агротехнічних вимог вона може форму-
вати високу урожайність. У світовому 
зерновому портфоліо кукурудза посі-
дає одну з лідируючих сходинок. Вар-
то наголосити, що протягом останніх 
років урожайність зернової, порівнюю-
чи з іншими культурами, в Україні до-
сягла найвищого значення. На початку 
жовтня агрохолдинг «ТАС Агро» розпо-
чав збір кукурудзи. Роботи стартували 
на підприємстві «ТАС Агро Центр» що 
на Київщині. Цьогоріч компанія виро-
щує «царицю полів» на площі у понад 
42  тис  га в Чернігівській, Кіровоград-
ській, Вінницькій, Київській і Сумській 
областях. 

«Кукурудза  — одна з тих культур, 
які дають змогу вітчизняному агрови-
робнику отримати гідну рентабельність 
вирощування у перерахунку на гектар 
площі. Кукурудза для компанії «ТАС 
Агро» була і залишається стратегічною 
культурою, яку ми вирощуємо прак-
тично у всіх регіонах діяльності, неза-

лежно від кліматичних умов. Інколи 
вважають, що кукурудза досить проста 
у вирощуванні та невибаглива, але на-
справді для отримання високих і сталих 
врожаїв її таки потрібно вміти вирощу-
вати і постійно вчитися в процесі. Адже 
умови змінюються, гібриди також, з'яв-
ляються нові шкідники та хвороби. Тож 
до цього завжди потрібно готуватися 
заздалегідь. Універсальною для усіх 
регіонів технологія вирощування ку-
курудзи бути не може. Тому ми завжди 
експериментуємо, навчаємося, отриму-
ємо новий досвід і знання», – розповів 
Віктор Белкот, директор з виробництва 
ТОВ «ТАС Агро».

В передостанній тиждень жовтня в 
компанії набирає обертів збір кукуру-
дзи. І хоча основні її площі зосереджен-
ні у Північному кластері, закономірно, 
що збір розпочали з регіонів, які роз-

ташовані південніше. Тож 10 жовтня 
розпочався повномасштабний збір ку-
курудзи у Центральному кластері ТОВ 
«ТАС Агро». Площа посіву цієї культури 
в кластері – 7200 га. Вже скошено 500 га, 
що дає змогу попередньо розрахувати 
середню врожайність кукурудзи. Ми-
нулого року ТОВ «ТАС Агро» отримало 
хороші результати збору, проте перші 
цьогорічні показники урожайності ку-
курудзи порадували нас ще більше. 

В цілому станом на 25 жовтня у ком-
панії було зібрано 3 тис га «цариці по-
лів» із середньою урожайністю 10,3 т/га. 
ТОВ «ТАС Агро» виважено і ґрунтовно 
підходить не тільки до збору, а й до до-
робки і зберігання зерна. Маючи влас-
ні елеваторні потужності, кукурудза з 
поля потрапляє на доробку до елеватор-
них господарств. Збір триває, а резуль-
тати радують!

Компанія «ТАС Агро»  
розпочала збір кукурудзи
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Весело, згуртовано та надійно разом із «ТАС Агро»
І врожай збираємо, і пісні співаємо

Д ень рідного міста чи села – це 
свято для всіх жителів, які тут 
народилися і виросли, які ко-

лись переїхали і назавжди залишилися, 
які тут живуть, працюють і виховують 
дітей. Всі досягнення, якими багате мі-

сто чи село, складаються із внесків, здо-
бутків і талантів кожного жителя. Такий 
день дозволяє кожному відчути себе 
значущою і важливою частиною єдино-
го цілого. Прагнення до єдності і поро-
зуміння наповнюють серця гордістю за 
своє рідне місто чи село, а усвідомлення 
результатів плідної праці вселяє надію і 
стає запорукою щасливого майбутнього.

У неділю 26 вересня Гайворон від-
святкував День міста. З нагоди 269 річни-
ці міста на стадіоні «Прибужець» зібра-
лася вся дружна громада. Святкування 
розпочалося на пероні залізничного 
вокзалу, де паротяг ГР-280 порадував 
жителів та гостей своєю традиційною 
появою. Беручи із собою гарний настрій, 
діти і дорослі взяли участь у святкуван-
ні. Шквал позитивних емоцій подару-
вали найцікавіші тематичні локації та 
заходи, що були огорнуті приємною 
музикою та звучанням української піс-
ні. Аматори художньої самодіяльності 
Гайворонської громади, Савранщини та 
Побузького палацу культури, запаль-
ний гурт «Соломія», військовий оркестр 
194-го понтонно-мостового загону, шоу 
барабанщиків «RythmMen» та гурт «Ко-

раллі» створили неймовірну атмосферу 
свята. Для артистів – це чудова нагода і 
можливість розкрити свій талант не про-
сто на сцені, а і на огляд усієї громади. 

В компанії «ТАС Агро» знають, на 
скільки важливим є розвиток молоді і 
дбають не тільки про створення робо-

чих місць, а й про організацію активного 
відпочинку. Благодійна допомога, систе-
матична багаторічна підтримка соціаль-
них проєктів та оперативне реагування 
на потреби громад завжди присутні в 
арсеналі ТОВ «ТАС Агро». Саме тому 

справедливим і виправданим є гасло 
компанії – «Ми сіємо майбутнє разом»!

«Щиро дякуємо усім, хто долучився 
до організації та проведення святкування 
Дня міста Гайворона, за розуміння та під-
тримку усіх запланованих заходів свята, 
за спільні зусилля заради розквіту міста 
та зміцнення його авторитету! Окрема 
щира подяка спонсорам свята, підтримка 
яких була дуже важлива для проведення 
фестивалю, а саме Всеукраїнському бла-
годійному фонду «Фонд Сергія Тігіпка» 
та компанії «ТАС Агро» за здійснений 
внесок у розвиток громади» – підкреслив 
голова Гайворонської міської територі-
альної громади Роман Волуйко.

Незабутнім стало святкування Дня 
смт Парафіївка у Північному кластері 
ТОВ «ТАС Агро». Це свято щорічно окри-
лює та надихає всіх тих, хто любить та 
цінує рідну землю, шанує односельчан 
та вболіває за свій край. Адже це можли-
вість розкрити свій талант не тільки на 
місцевій сцені, а і на огляд усієї громади. 
У День Парафіївки зі сцени пролунали 
українські народні пісні, патріотичні та 
автентичні твори кожного населеного 
пункту. А ТОВ «ТАС Агро» презенту-

вало громаді Парафіївки 
електронне піаніно. «Ми 
завжди готові допомагати 
і допомагаємо громадам, 
із якими співпрацюємо. В 
компанії беруть курс не 
тільки на досягнення висо-
ких показників економіч-
ної ефективності, а й соці-

альної. Нам 
важливі взає-
мовідносини 
з людьми. Ми 
дбаємо про 
бездоганну 
р е п у т а ц і ю , 

яку здобували роками. Нам приносить 
задоволення усвідомлення того, що всі 
ми – команда, яка рішуче діє задля роз-
витку громад»  – наголосив директор 
ТОВ «ТАС Агро Північ» Роман Степано-
вич. 

Незабутнім для місцевих жителів 
стало відзначення Дня Підвисоцької 
громади. Село Підвисоке – мальовничий 
край на Кіровоградщині. Відповідно до 
історичних джерел село Підвисоке було 
засноване у 20 – 30 роках XVIII ст. У міс-
цевості на той час росло багато високих 
дубів, під якими відпочивали чумаки. 
Мандрівники надзвичайно вподобали 
високого красеня-дуба, тож проїжджа-
ючи селом і бажаючи перепочити, про-
мовляли: «Нумо під високе!» Відтак у 
середині жовтня усією дружною Підви-
соцькою родиною зустрічаємося, пере-
казуємо легенди рідного краю і святку-
ємо День громади. 

За підтримки ТОВ «ТАС Агро» для 
Підвисоцької громади був організова-
ний грандіозний концерт за участі улю-
бленця жіноцтва – популярного співака 
Олега Вінника. Крім того, був представ-
лений справжній вернісаж сіл. Адже 
кожне село Підвисоцької громади – не-
повторне, зі своїм колоритом і барвами. 
По завершенню свята людям не хотілося 
розходитись по домівках, адже позитив-
ні емоції і радість переповнювали кож-
ного, хто завітав цієї погожої днини на 
спільне свято.

Потужністю енергети-
ки вирізнився також День 
міста Новоархангельськ. 
Геніальна задумка про-
вести Перший дитячий 
історико-культурний фес-
тиваль «Сині Води Фест» 
виявилася надзвичайно 

успішною та 
набула ши-
рокого роз-
голосу серед 
громадськос-
ті. Генераль-
ним спонсо-

ром проведення фестивалю виступило 
ТОВ «ТАС Агро». 

Довгоочікуваним дійством на фести-
валі стало відтворення історичної битви 
на Синіх водах. Учасники в бойових об-
ладунках продемонстрували бій, який 

відбувся в 1362 році на річці Сині Води 
біля фортеці Торговиця. В ході бою ли-
товсько-руські війська розбили татар. 
Завдяки цій перемозі Ольгерд розширив 
володіння Великого князівства Литов-
ського, Руського і Жмудського далеко 
на південь. 

«Новоархангельська селищна рада 
безмежно вдячна усім, хто приєднався 
до створення нового молодіжного про-
стору  – дитячого історико-культурного 
фестивалю «Сині Води Фест». Голов-
ний спонсор фестивалю  – агрохолдинг 
«ТАС Агро», без якого свято не було б 
на стільки потужним, яскравим та бага-
тоаспектним. Уявіть, завдяки спонсор-
ській підтримці компанії «ТАС Агро» 
для учасників фестивалю працювало 7 
різнопланових локацій: Smart Party, де 
учасники взяли участь у грі «Істори-
кум»; креатив-майстерня з виставкою 
тематичних постерів у виконанні учнів 
Новоархангельської громади; квест для 
5-ти команд; козацькі розваги; Dance 
Party; стіл подарунків, де найактивніші 
учасники фестивалю отримували тема-
тичні відзнаки; фудкорт, де усі охочі 
мали можливість поласувати смачною 

кашею»  – розповів голова Новоархан-
гельської селищної ради Юрій Шама-
новський.

У ТОВ «ТАС Агро» завжди долуча-
ються до культурних проєктів задля 
збереження історичної спадщини та під-
тримки розвитку громад.



Вирішувати проблеми села легко разом із ТОВ «ТАС Агро Північ»

здатність чути один-одного  – запорука 
успіху. Вже вкотре ТОВ «ТАС Агро Пів-
ніч» демонструє вдалий, своєчасний та 
успішний результат роботи. Нова зупин-
ка в смт Парафіївка встановлена!

Осінь радує жителів смт Парафіївка 
не тільки щедрими врожаями, а й зруч-

ною, затишною та комфортною зупин-
кою. В ТОВ «ТАС Агро Північ» подбали 
про місцевих жителів, максимально вра-
ховуючи їх побажання та потреби. Нова 
зупинка від компанії стала окрасою 
села. Відтепер є де і на транспорт зачека-
ти, і просто перепочити. Зручні сидіння 
розміщені по всьому периметру зупин-
ки, а дизайн укриття надійно захистить 
від сонця, вітру та опадів.

«Ми завжди вкладаємо душу у те, 
що робимо. Коли намагаєшся все роби-
ти на совість, то й результати від праці 
приносять більше задоволення. Пайо-
вики  – наші рівноправні партнери по 
бізнесу, тож стараємося виправдати їх 
довіру. Зупинку вдалося зробити фун-
даментальною, аби служила не один 
рік. Саме такою – багаторічною і надій-
ною – є й діяльність ТОВ «ТАС Агро Пів-
ніч». Ми втілюємо найкращі практики 
і технології в діяльності. Приємно, що 
сьогодні реалізовано важливий для смт 
Парафіївки проєкт  – зупинка громад-
ського транспорту. Компанія відгукну-
лася на потреби громади та проінвес-

В ідповідальність, чесність і надій-
ність – складові, на яких базуєть-
ся діяльність компанії «ТАС Агро 

Північ». Адже ефективність вимірюється 
не тільки прибутком та рентабельністю, 
а й, насамперед, результатами робо-
ти з громадами. Вміння взаємодіяти і 

2021 рік при-
ніс чи-
мало ви-

пробувань для всіх секторів народного 
господарства. Чого тільки варті погодні 
катаклізми. Заливні дощі, грози та бу-
ревії цього літа завдали чималої шкоди 
на території України. Не оминула сти-
хія і громади, де веде свою діяльність 
ТАС Агро Центр. Вода була такої сили, 
що зносила все на своєму шляху. Знач-
ної шкоди було завдано посівам, домо-
господарствам та місцевим дорогам.

Страшну силу стихії відчули на собі 
жителі села Мисайлівка Богуславської 
ОТГ що на Київщині. Люди не встига-
ли  оговтуватися від однієї зливи, як на 
її зміну приходила ще масштабніша. 
На жаль, органи місцевого самовряду-
вання не спроможні самостійно спра-

хії, а для відновлення та покращення 
стану дорожнього покриття місцевих 
доріг ми профінансували закупівлю 
щебеню відповідних фракцій»,  – наго-
лосив генеральний директор ТОВ «ТАС 
Агро Центр» Дмитро Свояк. 

Староста Мисайлівського старо-
стинського кругу Михайло Совенко 
щиро дякував меценатам за допомогу 
та наголосив, що тільки спільними зу-
силлями і професійною командною ро-
ботою ми зможемо справитися з усіма 
негараздами та розвиватися.

Також на прохання старости Дми-
тренківського старостинського округу 
Медвинської ОТГ Катерини Бурбан  
було надано спеціальну техніку для пе-
ревезення асфальтного зрізу для покра-
щення дорожнього покриття провулку 
Котолупівський в селі Гута.

витися з її наслідками і звертаються за 
допомогою до аграріїв. ТАС Агро Центр 
та Благодійний фонд Сергія Тігіпка ніко-
ли не стоять осторонь проблем громад і 
завжди підставляють своє міцне плече, а 
надто в таких ситуаціях. Тож, не словом, 

а ділом аграрії надали фінансову допо-
могу на закупівлю та доставку близько 
90 тон щебеню. 

«Ми постійно надаємо спеціальну 
техніку та всебічну допомогу для розчи-
щення доріг та ліквідації наслідків сти-

«ТАС Агро» допомогло ліквідувати наслідків стихії на Київщині

тувала 115 тис. грн для виготовлення і 
встановлення зупинки»  – зазначив ди-
ректор ТОВ «ТАС Агро Північ» Роман 
Степанович. 

«Відомо, що бажання допомагати  – 
одна із рис нашого характеру. Дуже 
приємно, що є люди, які не залишаються 
осторонь проблемних питань, а одразу 
допомагають їх вирішити. Представни-
ками когорти таких людей є співробітни-
ки ТОВ «ТАС Агро Північ» – надійного 
партнера Парафіївської територіальної 
громади, завдяки якому в центрі нашого 
населеного пункту з’явилася необхідна 
зупинка! Від себе особисто і жителів на-
шої громади щиро дякуємо за цю безко-
рисливу допомогу та значний внесок у 
покращення благоустрою Парафіївки» – 
підкреслила голова Парафіївської гро-
мади Галина Петруша. 

ТОВ «ТАС Агро Північ» завжди до-
лучається до інфраструктурних проєктів 
у регіонах своєї діяльності, вирішуючи 
нагальні потреби громад та виконуючи 
прохання пайовиків. Впевнено, надійно 
і прозоро сіємо майбутнє разом!

Допомога школам – наш пріоритет

К омпанія «ТАС Агро» та Бла-
годійний фонд Сергія Тігіпка 
протягом багатьох років успіш-

но реалізують проєкти, спрямовані на 
створення та покращення умов навчан-
ня і виховання дітей у сільських закла-
дах освіти всіх регіонів своєї присутно-
сті. Значна увага приділяється освітнім 
об’єктам у Вінницькій області. 

Чергову допомогу нещодавно отри-
мала школа в селі Павлівка Погребищен-
ського району Вінницької області. У цій 
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на-
вчаються дітки не тільки із села Павлів-
ка, а й учні із села Сараженці  – загалом 
школа налічує 41 учня. Педагогічний 
колектив докладає максимум зусиль, 
аби їх вихованці здобули гарну освіту та 
мали світле майбутнє. Суттєвий внесок у 
розвиток та технічне оснащення закладу 
здійснює компанія «ТАС Агро» та Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка.

За роки плідної співпраці Павлівська 
школа отримала можливість замінити 

вікна та двері у навчальному приміщені, 
а в цьому році ТОВ «ТАС Агро Захід» і 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка допо-
могли замінити усі вікна в приміщені 
шкільної їдальні. 

«В теперішніх складних карантин-
них умовах особливо важливо забезпе-
чити безперебійний та якісний навчаль-
ний процес. Весь педагогічний колектив 
здебільшого вакцинований, що дозво-
ляє нашій школі працювати і надалі. За 
підтримки ТОВ «ТАС Агро Захід» і Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка школа 
отримала можливість забезпечити для 
наших вихованців комфортні умови.  
Адже нові вікна є важливими для збере-
ження мікроклімату та тепла у зимовий 
період в навчальних класах та їдальні. 
Школа в селі Павлівка була заснована 
у 1937 році і працювала безперебійно 
майже увесь час свого існування. Зви-
чайно, протягом усього часу її діяльно-
сті здійснювалися капітальні та поточні 
ремонти. Однак, протягом останніх де-

сяти років зменшилася кількість учнів, 
а отже і скоротилися видатки на ремонт 
приміщення. Тому особливо важливою 
є постійна та систематична допомога 
ТОВ «ТАС Агро Захід». Допомога агра-
ріїв не одноразова. Це системний, три-
валий, багаторічний процес. Вони по-

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

вертають нам віру в те, 
що сільська школа може 
і повинна працювати за-
для майбутнього наших 
дітей», – розповідає Ніна 
Синюченко, директор 
Павлівської загальноос-
вітньої школи І-ІІ ступе-
нів. 

"Соціальна інфра-
структура у селах потре-
бує щорічних інвестицій. 
Наша компанія систем-
но допомагає школам, 
дитячим садочкам, бу-
динкам культури, медич-
ним установам. Освітні 

заклади завжди були і залишаються 
у пріоритеті, адже діти  – це наше май-
бутнє. Сподіваємося, плідна співпраця 
із місцевими громадами буде й надалі 
успішною", – підсумував Володимир Но-
вохацький, генеральний директор ТОВ 
"ТАС Агро Захід".

Пункт «Нова зупинка смт Парафіївка» ВИКОНАНО
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Молочні ферми «ТАС Агро»: 
рішення, які дають результат

Жіночому клубу  
«Берегиня» 10 років

Б ерегині роду і народу  – саме 
так можна назвати членкинь 
жіночого клубу. Кожна з них 

несе свою особливу місію в житті. 
Їхня внутрішня сила, розум, харизма, 
дух, творчість в єдиному тандемі ви-
промінюють таку потужну енергети-
ку, яка здатна зарядити всіх навколо. 
Їхня праця та активна життєва пози-
ція мають стати прикладом для наслі-
дування 

З нагоди ювілею відбувся прекрас-
ний святковий концерт, який  відвіда-
ли представники «ТАС Агро» на чолі 
з директором Всеукраїнського благо-
дійного фонду Сергія Тігіпка Романом 
Польовим. Серед запрошених також 
були коліжанки із Острівського будин-
ку культури, які радували всіх глядачів 
чудовим співом, гарною вдачею та ошат-
ним вбранням. 

Аграрії привітали Берегинь зі свя-
том та подарували для потреб Чайків-
ської бібліотеки багатофункціональний 
пристрій для копіювання, сканування та 
кольорового друку.

В компанії «ТАС Агро» завжди 
тримають руку на пульсі нових 
технологій, сучасних трендів та 

передового досвіду. Маючи багаторіч-
ний досвід у тваринництві та поголів‘я 
понад 3500 голів, ми знайшли резуль-
тативні рішення та формулу успіху 
молочного бізнесу. Нам є чим поділи-
тися в галузі молочного скотарства, 

тож 21 жовтня 2021 року представники 
компанії «ТАС Агро» взяли участь у 
Всеукраїнському практичному форумі 
«Молочна ферма». Провідний спікер 
заходу  — Дмитро Шелудько, голов-
ний технолог із тваринництва компанії 
«ТАС Агро».

«ТАС Агро  – більше, ніж агрохол-
динг. Адже тут дбають про тварин і всу-
переч усталеній думці, що молочна га-
лузь є виключно соціальним проєктом, 
ми доводимо протилежне. Продуктив-
ність наших корів в середньому зросла 
до 7118 кг молока на голову. При цьому 
жирність молока сягає 4%, вміст біл-
ку  – 3,2%, а кількість соматичних клі-
тин – 220 тис./мл. Оскільки 40% нашо-
го молока відповідає класу «Екстра», а 
60 %  – високоґатункове молоко, то й 
рівень його товарності складає майже 
95%. Зазначу, що маємо високий ви-
хід телят  – 83,7% а їх збереженість  – 

Не шкодували слів подяки для ме-
ценатів староста Мисайлівського старо-
стинського округу Михайло Совенко та 
очільниця відділу культури, молоді та 
спорту Богуславської ОТГ Тетяна Воло-
димирівна Куценко.

«Користуючись нагодою, я не можу 
не подякувати нашим меценатам – ком-
панії «ТАС Агро». В нашій державі куль-
тура завжди фінансується за залишковим 
принципом, але там де є «ТАС Агро», у 

будинках культури і бібліотеках з’явля-
ються і ноутбуки, і принтери, і мікрофо-
ни, і колонки, і ми цьому дуже раді», – на-
голосила Тетяна Володимирівна.

 Присутні в залі глядачі вітали агра-
ріїв гучними оплесками та дякували за 
благодійну та спонсорську допомогу.

Бажаємо всім Берегиням України 
невичерпної енергії, міцного здоров’я, 
внутрішньої гармонії та родинного за-
тишку, а компанія «ТАС Агро» та Всеу-
країнський благодійний фонд Сергія 
Тігіпка і надалі будуть підтримувати на-
ших культурних діячів у їх благородній 
та просвітницькій справі.

91,4%. Середньодобові прирости тели-
чок складають 805 грамів, що також 
є успішним результатом»  – зазначив 
Дмитро Шелудько під час презентації 
на форумі.

В компанії «ТАС Агро» вивели фор-
мулу успіху із чотирьох «К»: Корови + 
Кадри + Корми + Комфорт. Однак, Дми-
тро Шелудько додає, що варто пам’ята-

ти і про три «Н»: Немає Нічого Немож-
ливого. Знаходячи резерви підвищення 
ефективності молока та зниження собі-
вартості його виробництва, у 2021 році 
в компанії «ТАС Агро» особливу увагу 
приділили власній кормозаготівлі. Під 
кормові площі відведено 1820 га. Цьо-
горіч заготували  сіно люцерни (1832 т), 
сінаж люцерни і жита (10205 т), силос 
кукурудзи (26450 т) та корнаж кукуру-
дзи (2745 т). При цьому вдосконалили 
технологію заготівлі корнажу. В ком-
панії «ТАС Агро» подбали, аби пожив-
ність кормів зберіглася, а їх собівар-
тість зменшилася до 12 %.

Разом із 217 співробітниками ком-
панії, які задіяні у тваринництві та для 
яких створено робочі місця в сільських 
територіях, ми щоденно працюємо над 
зростанням ефективності виробництва. 
Компанія «ТАС Агро» взяла курс на 
якість і стабільно його дотримується. 


