
ТОВ «Надія-Агро»  
завершило обробіток 
ґрунту
Господарство «Надія-Агро» завер-
шило підготовку полів до весняної 
посівної в оптимальні агрономічні 
терміни. Загалом впродовж осені 
було виорано 2950 га і скультиво-
вано близько 200 га площ. В ідеалі 
під ярі культури працювати із зем-
лею варто якомога раніше. Колись 
у минулому відзначали ті госпо-
дарства, де, скажімо, оранку про-
вадили ще в серпні, щонайпізніше 
у вересні. Зараз строки дещо змі-
стилися, але принцип залишився 
незмінний. 
Весною заплановано на цих пло-
щах посіяти кукурудзу і соняш-
ник. Осіння оранка і культивація 
дає змогу створити належні пере-
думови для накопичення вологи 
під час осінньо-зимового періоду, 
включно до остаточного танення 
снігу. Нехтування такими опера-
ціями або ж неправильне їх вико-
нання призводять до втрат вро-
жаю ще задовго до висіву насіння 
ярих культур. Тому у господарстві 
впоралися з цим завданням якнай-
краще.

ПСВП «Рутенія-М»  
закінчило оранку горо-
дів пайовиків
Співпраця із пайовиками — завж-
ди залишається пріоритетом но-
мер один для компанії «ТАС Агро». 
Пайовик — це насамперед партнер, 
з яким треба чесно та відкрито бу-
дувати відносини, дослухатися до 
його потреб, виконувати всі домов-
леності, передбачені в укладених 
договорах оренди. У господарстві 
«Рутенія-М» намагаються створи-
ти найкращі умови для пайовиків. 
Своєчасно відбувається видача 
орендної плати, виплачується мо-
тивація за перепідписання догово-
рів оренди, виділяються кошти для 
поховання пайовиків, надаються 
інші додаткові послуги. 
Так протягом осіннього періоду 
для більш ніж чотирьохсот пайови-
ків господарства було безкоштов-
но виконано роботи з оранки при-
садибних ділянок. Загалом було 
оброблено близько 200 гектарів 
площ. Роботи відбувалися у всіх 
населених пунктах, де проживають 
пайовики господарства: Бурилове, 
Тридуби, Велика Мечетня (Криво-
озерський район, Миколаївська 
область).
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орічно у третю неділю 
листопада в Україні від-
значається День праців-

ників сільського господарства. Це про-
фесійне свято працівників сільського 
господарства, підприємств зі зберігання 
сільськогосподарської сировини, заго-
тівельних, обслуговуючих підприємств 
і організацій агропромислового комп-
лексу. Аграрне свято вже традиційно 
стає нагодою для підсумків трудових 
здобутків та відзначення передових го-
сподарників. 

Крім того, приводів для святкуван-
ня достатньо, адже 2019 рік став досить 
успішним для компанії. Оперативно, в 
оптимальні агрономічні строки вдалося 
завершити збір усіх зернових, отрима-

ти хороший урожай, завершити обро-
біток ґрунту, посіяти озимину. А коли 
у компанії усе складається якнайкраще, 
господарства працюють з прибутком, то 
це гідні заробітні плати співробітникам, 
своєчасний розрахунок з пайовиками, 
соціальна підтримка місцевих громад, 
стабільна сплата податків і зборів, які 
агрохолдинг відраховує до державного 
та місцевих бюджетів. 

З нагоди професійного свята протя-
гом останньої декади листопада у госпо-
дарствах компанії «ТАС Агро» відбулися 
урочистості та святкові концерти. У свят-
кових залах, окрім працівників компанії, 
було запрошено керівників органів вико-
навчої влади та представників місцевого 
самоврядування.  

Одним із перших святковий концерт 
відбувся у Західному кластері компанії. 
У Липовецькому будинку культури зі-
бралися співробітники і гості. Зі сцени 
присутніх із професійним святом при-
вітав генеральний директор ТОВ «ТАС 
Агро Захід» Ігор Смаль. Свій виступ він 
розпочав із символічних слів, що під-
креслювали неабияку значимість галузі 
сільського господарства як для держави 
загалом, так і для Липовецького району 
зокрема: 

День працівника сільського 
господарства з компанією 
«ТАС Агро»

«Не дарма в народі кажуть: «Хліб 
усьому голова». Адже ця галузь для 
нашої держави завжди була і зали-
шається визначальною складовою 
розвитку. Не виключення – і Ли-



Традиційно цього дня було визначе-
но і нагороджено кращих співробітни-
ків за результатами роботи у 2019 році. 
Перед святковим концертом Ігор Смаль 
вручив шість нагород за високі вироб-
ничі показники і забезпечення сталого 
розвитку господарства. 

Під час заходу присутніх у залі сим-
волічно пригощали запашними корова-
ями, випеченими із пшениці нового вро-
жаю. Гарного настрою додавали яскраві 
концертні номери від працівників ра-
йонного центру культури і дозвілля.

Зокрема у заході взяли участь со-
лісти — Володимир Губрій, Юлія Мар-
тинюк, Руслана Гомонюк, Юлія Кушнір, 
Ярослав Пшоворський. А також народ-
ні аматорські фольклорні колективи: 
«Перевесло» (керівник Катерина Дя-
ченко), колектив Української пісні «Ко-
зачка» (керівник Віра Козак), народний 
аматорський чоловічий гурт «Веселий 
день» (керівник Володимир Губрій), на-
родний аматорський інструментальний 
ансамбль «Народні музики»  (керівник 
Олег Дубовий).  

День працівника сільського госпо-
дарства відсвяткували колективи гос-

подарств Північного кластеру компанії 
«ТАС Агро». Весело, за щедро накритими 
столами зустріли цей день у агропідпри-
ємствах. Недарма в народі кажуть: «Хто 
вміє гарно працювати — той вміє гарно 
відпочивати». Ті, хто цього року святку-
вав хліборобське свято, — справжні фа-
нати своєї справи. Бо вони плекають хліб, 
дбають про майбутнє. Співробітників та 
гостей було запрошено на святковий кон-
церт до Чернецького будинку культури.  

Директор кластеру  — Анатолій Ко-
валь щиро привітав аграріїв зі святом, 
побажав усім успішного нового хлібо-
робського року, щедрих врожаїв та до-
стойної винагороди за нелегку працю, 
наголосивши: 

році. На святі були присутні й очільни-
ки сільських громад. Вони тепло при-
вітали аграріїв зі святом, побажали їм 
тепла, затишку та достатку в родинах, 
миру та спокою в серцях, а всьому під-
приємству — безупинного росту та про-
цвітання.

Професійне свято відсвяткували агра-
рії компанії «ТАС Агро» у селищі Ново-
архангельськ (Кіровоградська область). 
Мов одна велика родина зібрались за 
святковим столом трактористи і комбай-
нери, механізатори й бухгалтери та всі-
всі співробітники Новоархангельського 
відділку, хто причетний до священної 
праці хлібороба. Вітаючи присутніх, ди-
ректор господарства Дмитро Тюхін за-

значив, що День працівника сільського 
господарства  — це особливе свято для 
всього колективу.  За традицією тут не 
тільки відзначили кращих працівників, 
а й згадали яскраві моменти, пов’язані 

Традиційно та урочисто відзначили 
своє професійне свято працівники Пів-
денного кластеру компанії «ТАС Агро». 
Дякували за гарні привітання і побажан-
ня, добрі подарунки та грошову винаго-
роду за свою наполегливу, віддану працю.

повеччина, більшість території 
якої – землі сільськогосподарського 
призначення. Тож без перебільшення, 
успішна та ефективна діяльність у 
цій галузі є запорукою процвітання 
нашого краю. У 2019 році аграріїв не 
оминули складнощі. Але завдяки ва-
шому господарському ставленню 
до землі, професіоналізму та впро-
вадженню сучасних технологій до-
сягнуто високих врожаїв зернових 
культур. Вдячний за працелюбність, 
вірність обраній справі, розуміння її 
важливості для сьогодення і майбут-
нього, за вірну і вічну любов до хлібо-
робської справи». 

«Ви присвятили своє життя бла-
городній справі — працювати на 
землі, турбуватися про неї, отриму-
вати високі врожаї. Це дуже важка 
та відповідальна праця, яка не знає 
вихідних. Вона безперервна, як саме 
життя: один урожай тільки зібрали, 
а наступний вже зеленіє на осінніх по-
лях озиминою. Разом з тим хлібороб-
ська праця красива та свята своєю 
головною місією — годувати людей.  
Разом з привітаннями і глибокою 
вдячністю за вашу сумлінну, віддану 
працю прийміть мої сердечні поба-
жання міцного здоров’я, прихильної 
долі, успіхів, достатку, щастя. Не-
хай усі дні вашого життя завжди 
будуть ясними, ниви рясними, а дощі 
вчасними».

Яскравий концерт місцевих аматор-
ських колективів, пишний сніп із колос-
ся нового врожаю, і пухкий коровай з 
власного зерна для усіх присутніх — ця 
непорушна традиція відбулася і в 2019 

«Я вдячний вам за віддану працю, 
за старанність та наполегливість, 
за вашу працелюбність та професі-
оналізм, без яких розвиток підпри-
ємства був би неможливим. Наше 
господарство крокує в ногу із часом: 
використовуються сучасні техно-
логії, багато уваги приділяється со-
ціальній роботі, допомозі місцевим 
громадам і орендодавцям. Все це, вку-
пі із відповідальними співробітника-
ми, і творить успіх компанії! Вітаю 
вас зі святом! Хочу, аби ваша праця 
завжди гідно оплачувалась, аби в ко-
морах було повно, а на столах був 
хліб та до хліба», — підсумував Дми-
тро Олександрович Тюхін.  

з вирощуванням і збором цьогорічного 
врожаю, ділилися планами на майбутнє.

«Ми всі  — одна команда, тож при-
вітання стосуються кожного пра-
цівника. Хочу щиро привітати усіх з 
професійним святом. Завдяки вашій 
роботі наша компанія розвиваєть-
ся і йде до поставленої мети. Керів-
ництво компанії розуміє, що основ-
ні досягнення хліборобського року 
відбуваються не в офісах, а на ланах 
сільгосппідприємств. Тож, глибоко 
дякую кожному за вашу нелегку пра-
цю, бажаю успіхів і процвітання!»,

— з такими словами до присутніх звер-
нувся керівник кластеру Володимир 
Кравінський. 

Не обтяжуючи присутніх цифрами, 
Володимир Станіславович відмітив висо-
кі показники роботи господарства. Усім 
досягненням він завдячує своїм кваліфі-
кованим спеціалістам та простим труда-
рям, що працюють на ланах, у тракторній 
бригаді, на зернотоку та інших об’єктах. 
На завершення офіційної частини пода-
рунками і грамотами було відзначено 
кращих працівників агропідприємства.  

Незважаючи на свято, господарства 
компанії «ТАС Агро» не припиняють 
сільськогосподарських робіт ні в свята, 
ні в будні, завершуючи виробничий рік. 
Щоденно плекають посіви озимини, не 
припиняються роботи на елеваторах, де 
зберігається зібраний врожай, який по-
требує доробки. Бо така вона нелегка хлі-
боробська доля — ні на мить не припиня-
ти дбати про майбутній врожай, плекати 
його від зернини до колоса, щоб була в 
кожного з нас на столі запашна паляниця 
із золотої пшениці.



Встановлено зупинку громадського транспорту

З а побажанням громади села 
Дейманівка (Срібнянський район, 
Чернігівська область) було вста-

новлено зупинку громадського транспор-
ту. Для компанії «ТАС Агро» і Благодій-
ного фонду Сергія Тігіпка це не перший 
проект зі встановлення подібних зупинок. 
І радіють люди, що місце очікування тран-
спорту стало затишним, є де сховатися від 
негоди. Особливо це стосується наймо-
лодших жителів села, які щоденно чека-
ють шкільного автобуса, щоб добратися 
до освітнього закладу у сусідньому селі. 

Зупинку громадського транспорту 
було вироблено у місцевих фахівців.   
Невід’ємною частиною такої споруди 
є лави для сидіння. Тепер пасажири з 
Дейманівки мають можливість очікува-
ти транспорт у комфортних умовах, бо 
там встановлено нову зупинку, що ще 
раз підтверджує: «ТАС Агро» є помічни-
ком у вирішенні важливих питань підо-
пічних сіл.

Іван Дейнека, староста Гурбинського 
старостинського округу: «Село Дейма-
нівка розташоване не на центральній тра-
сі, отож пасажиропотік тут невеликий, 
люди здебільшого користуються шкіль-
ним автобусом. Але його 
очікування в різні пору 
року буває й непростим. 
Нова зупинка, виготовле-
на у місцевих майстрів, 
придбана за фінансової 
підтримки компанії «ТАС 
Агро», порадувала місце-
вих жителів. Найперше, 
вона зручна, простора. 
Це добротна, екологічно 
чиста дерев’яна конструк-
ція. У середині — лава, 
теж велика, ладно змон-
тована, надійна. Сама 
конструкція обіцяє на-
дійний захист і від вітру, 
і від дощу, і від снігу. Хоч 

Дейманівка і невелика, але потреба кори-
стуватися транспортом, завжди є. Хтось 
їде у справах, школярі очікують автобус, 
до когось діти приїздять і їх зустріча-
ють-проводжають. Тепер є де посидіти в 

Допомога медичній галузі — 
пріоритетна сфера

Покращуємо умови  
навчання дітей

Т алалаївська центральна ра-
йонна лікарня — центр ме-
дицини для всього району, 

у якому проживає приблизно 10 тисяч 
осіб. Медичний заклад збудовано не-
щодавно, тут працюють кваліфіковані 
кадри, справжні фахівці своєї справи. 
Нещодавно компанія подарувала для лі-
карні монітор динамічного спостережен-
ня пацієнта. «Пристрій призначений для 
постійного контролю параметрів життє-
діяльності оперованих або тяжкохворих 
пацієнтів. Завдяки такому приладу знач-
но полегшується спостереження за хво-
рими, що знаходяться на операційному 
столі, в реанімації або палаті інтенсивної 
терапії», — розповів Анатолій Михай-
люк, головний лікар установи. 

«Ми щиро вдячні ТАС Агро та Благо-
дійному фонду за допомогу нашій лікар-
ні», — продовжив Анатолій Володимиро-
вич. Таку значну допомогу від компанії 
районна лікарня одержала вперше, але, 
за словами головного лікаря, раніше 
аграрії надавали суттєву підтримку Цен-
тру первинної медико-санітарної допо-

А грохолдинг «ТАС Агро» спільно 
із Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка завжди допомагають 

осередкам освіти. За фінансування агра-
ріїв реалізовуються сотні проектів із 
підтримки шкіл та дитячих садочків. Пе-
ріод проведення ремонтів, покращення 
матеріально-технічної бази не припиня-
ється ніколи. Цьогорічна осінь не стала 
винятком. У Глибочанській загальноос-
вітній школі (Тростянецький район, Ві-
нницька область) було відремонтовано і 
прикрашено вестибюль.

«Село без школи — уже не село. 
Навчальний заклад — важлива частина 
життєдіяльності Глибочка. Намагаємося 
підтримувати його у такому стані, щоб 
дітям було комфортно. У цьому маємо 

вагому підтримку від компанії «ТАС 
Агро» та Благодійного фонду. Освіта у 
них — у пріоритеті. Тож і наша школа не 
залишається поза увагою. Аграрії систем-
но, щорічно підтримують заклад освіти. 
У попередні роки було профінансовано 
придбання спортивного інвентарю, ме-
блів, тенісного стола, встановлено вікна. 
Цьогоріч закупили проектор і мульти-

моги, а також багатьом ФАПам і амбула-
торіям району. Тепер черга дійшла і до 
районної лікарні. Монітор динамічного 
спостереження пацієнта річ надзвичайно 
необхідна. Пристрій належить до групи 
медичної техніки, що володіє широкими 
функціональними можливостями. Засто-
совується для відстеження стану пацієн-
тів будь-якого віку — дітей, дорослих, 
новонароджених і літніх. «Знаю я, знає 
наш колектив, тепер знатиме і вся Тала-
лаївщина, що «ТАС Агро» допомогла на-
шому закладу. А значить, допомогла кож-
ному, хто приходить сюди за медичною 
допомогою. Додам, що серед наших паці-
єнтів — пайовики і співробітники цього 
агрохолдингу. Тому приємно, що на наші 
проблеми звернули увагу підприємство 

«ТАС Агро» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка. Хочеться 
подякувати нашим спонсо-
рам та побажати їм міцного 
здоров’я», — зазначив голов-
ний лікар.

«Так, це вже приємна тра-
диція, загартована-перевірена 
роками: допомога сільській 
медицині входить до переліку 
основних завдань у соціальній 
політиці компанії «ТАС Агро». 
Тому й спрямовуються кошти 
на обладнання, ремонти ам-
булаторій сільської медици-
ни, фельдшерсько-акушерські 
пункти, на придбання меди-
каментів. У Талалаївці допо-
могти центральній районній 
лікарні вирішили саме так — 
придбавши монітор. Намага-
лися, щоб пацієнти отримува-

ли якісну допомогу, а це без відповідного 
обладнання — неможливо. У цій район-
ній лікарні створено комфортні умови 
для пацієнтів та персоналу, проте всього 
за бюджетні кошти не зробиш. Тому ми 
й надалі підтримуватимемо Талалаївську 
лікарню», — повідомив Анатолій Коваль, 
директор ТОВ «ТАС Агро Північ».

медійну дошку, зробили косметичний 
ремонт у вестибюлі. Це все заради моло-
дого покоління нашого села. Від керів-
ництва сільської ради, батьків і жителів 
ми чуємо тільки слова подяки на адресу 
компанії за підтримку», — розповіла Ва-
лентина Горбань, голова села Глибочок. 

 «Розпочну з приємної новини: наші 
випускники мають гарні оцінки із зо-
внішнього незалежного оцінювання се-
ред шкіл району, що дуже тішить. Адже 
сільська школа працює заради дітей, їх-
ніх гарних знань. Зрозуміло, такі резуль-
тати — це спільна заслуга. А підтримка 
від компанії «ТАС Агро» — це невід’ємна 
частина успіху. Не один раз нам допома-
гав агрохолдинг. Особливо важлива така 
допомога, коли виникають масштабні 

проблеми, коли 
щось необхід-
но зробити без 
використання 
бюджетних ко-
штів. Тоді на до-
помогу прихо-
дять аграрії. Так 
було із заміною 
вікон, придбан-
ням спортивно-
го інвентарю і 
комп’ютерної 
техніки. У ви-
падку з цього-
річним ремон-
том вестибюлю 
також спрацю-
вали успішно. 
Ми повинні дба-
ти про здоров’я 

школярів, їхній відпочинок і дозвілля, 
тому велике спасибі аграріям, які спря-
мували на вирішення цього питання 
кошти. Кажуть, хто вкладає в освіту  — 
здійснює правильні інвестиції. Тож не-
хай врожаїться на полях аграрних, а на 
освітянській ниві проростають зерна 
знань», — підсумувала Валентина Дри-
гант, директор Глибочанської ЗОШ.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

очікуванні транспорту, сховатися від не-
годи. Зупинку у Дейманівці планували 
встановити давно, але усе ніяк не виходи-
ло. Після допомоги аграріїв — зупинку 
було вироблено і встановлено протягом 

місяця. Тепер до неї схо-
дяться люди з усього села 
і позитивно відгукуються 
про такий корисний і не-
обхідний проект. Проте 
у селах нашої сільської 
ради чудово знають про 
усі хороші справи компа-
нії «ТАС Агро», адже вона 
допомагає школі і медич-
ному закладу. Наприклад, 
цьогоріч освітньому за-
кладу подарували ноут-
бук, а минулого року 
встановили вікна у ФАПі. 
Дякуємо аграріям за тур-
боту і системну підтримку 
нашого села».
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День села Казавчин святкували  
усією громадою

Якісні подарунки для сільських артистів

С ело Казавчин — маленька кра-
плинка на мапі нашої держави, 
яке розташоване у мальовничо-

му куточку Кіровоградщини. Зазнало 
воно і лиха, і бідувань, і слави. Має свою 
давню козацьку історію, свої традиції 
та надбання, видатних та працьовитих 
людей. Приводом згадати свою історію, 
вшанувати поважних мешканців, похва-
литися здобутками громади є відзначен-
ня Дня села.

День села — важлива і трепетна по-
дія для кожного сільського жителя. Це 
не просто свято, це свідчення єдності та 
самоорганізованості місцевого люду. До 
того ж, це ще один привід зібратися од-
носельцям разом, послухати душевних 
пісень, подивитися виступи артистів і 

З давна українці чудово вміли 
поєднувати працю з цікавим 
дозвіллям. Спрадавна клуби, бу-

динки культури, бібліотеки, навчальні 
заклади завжди були основними осе-
редками культурного відпочинку в селі. 
Бо ж саме тут діяла художня самодіяль-
ність, працювали різноманітні гуртки, 
організовувалося чимало тематичних 
заходів. Незмінною ситуація залишаєть-
ся й тепер. 

Проте, незважаючи на старання та 
ініціативність громади, більшість куль-
турних осередків, сільських аматор-
ських ансамблів потребують всебічної 
підтримки, розпочинаючи від капіталь-
них ремонтів приміщень і закінчую-
чи оновленням матеріально-технічної 

У листопаді в колі своєї родини 
відсвяткувала своє 90-річчя 
Олександра Тимофіївна Оприш-

ко. Також з ювілеєм її приїхали приві-
тати представники господарства «ТАС 
Агро Північ», в особі в.о. генерального 
директора Анатолія Коваля та інспекто-
ра по паях Оксани Цілини, побажавши 
міцного здоров’я, оптимістичного на-
строю, щастя, радості та благополуччя.

Олександра Тимофіївна щасли-
ва своїми роками, усупереч усім ви-
пробуванням, які витримала від долі. 
Важкі роки припали на дівоцтво, рано 
починали тоді всі працювати, бо мали 
виживати. Все своє життя Олександра 
Тимофіївна прожила у селі Слобідка 
Талалаївського району Чернігівської 
області. Виростила гарного сина, який 
зараз піклується про неї. Здоров’я її 
вже підводить: погано ходить, часто 
хворіє, тому сину довелося тимчасово 
покинути свою родину та доглядати за 
старенькою. За святковим столом зібра-
лась вся їхня невелика родина: син з 
дружиною, онук з дружиною та двома 
донечками, запросили і нас, представ-
ників товариства.

Ювілярка була приємно вражена, 
коли на день народження до неї при-
йшли представники компанії. Вона дя-
кувала за привітання, подарунок, навза-
єм бажала всім здоров’я та довголіття.

своїх дітей, поговорити про тих, хто на-
родився цьогоріч, і про ювілярів. Тому, як 
правило, на такий день народження села 
не лише сходяться місцеві, а й з’їжджа-
ються з усіх куточків України ті, хто тут 
народився і виріс. 

Компанія «ТАС Агро» завжди підтри-
мує громади у регіонах діяльності, саме 
тому щороку аграрії допомагають сіль-
ським радам в організації свят, зокрема й 
Днів сіл. Усі господарства компанії є со-
ціально відповідальними, адже підтрим-
ка культури, освіти, спорту і дозвілля на 
селі гарантує розвиток громад та формує 
гарні традиції. Не обійшли стороною і 
святкування Дня села у Казавчині.

Сільський голова Сергій Манзюк 
відкрив свято щирими привітаннями 

бази — придбанням музичного облад-
нання, комп’ютерної техніки, сценіч-
ного вбрання, фінансування поїздок на 
конкурси та фестивалі тощо. Розуміючи 
проблеми культури на селі, компанія 
«ТАС Агро» спільно з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка всебічно фінансують 
цей напрям. Цьогоріч якісні подарун-
ки отримали артисти із села Тернівка 
(Новоархангельський район, Кірово-
градська область) і Великі Крушлинці 
(Вінницький район, Вінницька область)

«Уже багато років при сільському 
будинку культури діє наш ансамбль. У 
нас доволі цікава концертна програма 
та широка географія участі в різнома-
нітних конкурсах та фестивалях. Від-
відуємо навіть обласні конкурси,  ча-
сто виступаємо у районі. Проте у нас 
була проблема з оновленням костюмів, 
яку ми цьогоріч успішно вирішили. А 
вдалося нам це, за сприяння компанії 
«ТАС Агро», яка  є нашим постійним 
помічником. Аграрії неодноразово на-
давали допомогу будинку культури. У 
попередні роки замінили вікна і двері, 
придбали нові радіомікрофони тощо. У 
новому сценічному вбранні ми гордо 
представлятимемо честь рідного села 
і надалі. Додам, що донині ми обходи-
лися костюмами, придбаними ще на 
початку нашого творчого шляху», — 
розповіла Ольга Кушнір, директор Тер-
нівського будинку культури.

90-рiчна 
нива 
Олександри 
Тимофіївни

 «Хочу сказати людське спасибі ком-
панії «ТАС Агро» і Благодійному фонду 
Сергія Тігіпка за те, що профінансува-
ли придбання дитячих сценічних ко-
стюмів. Наші юні артисти надзвичайно 
задоволені обновками. Наразі в нашо-
му колективі 10 дітей. Вони системно 
беруть участь у районних і обласних 
конкурсах. А з компанією «ТАС Агро» 
ми співпрацюємо не вперше. Раніше 
компанія купувала для нас сценічне 
вбрання, допомагали з ремонтом фа-
саду тощо», — розповіла Зоя Коноплі-
цька, директор Великокрушлинського 
будинку культури.

жителів, також він подякував компа-
нії «ТАС Агро» за постійну підтримку 
та щорічне інвестування коштів у со-
ціальне 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». 

Жителі села, по-справжньому життє-
радісні та наполегливі люди, завжди три-
мають відкритими свої двері для сусідів 
та гостей. Тут вміють не тільки якісно 
працювати, а й чудово відпочити. Ось і 
цього разу на День села святкування від-
бувалося у колі громади та запрошених 
гостей. З привітаннями та подарунками 
на свято завітав директор «ТАС Агро Пів-
день» Володимир Кравінський, привізши 
на захід смачний коровай.  

«Тож нехай же і надалі процвітає 
ваше село, народжуються і підростають 
діти, спокійно і захищено почуваються 
люди похилого віку. А ми, компанія «ТАС 
Агро»,  будемо робити все від нас залеж-
не, аби допомогти вам у цьому. Адже 
саме покращення якості життя та до-
бробуту людей — наше важливе завдан-
ня»,  — у вітальному виступі промовив 
Володимир Кравінський.


