
«ТАС Агро Захід»  
завершило обробіток 
озимого ріпаку
На підприємстві «ТАС Агро Захід», 
що у Липовецькому районі на Він
ниччині, завершили обробіток 
посівів озимого ріпаку. Популяр
ність вирощування ріпaку в нашій 
країні стрімко зростає. Попри те, 
що він досить ризикований у ви
рощуванні, успіху можна досягти 
завдяки дотриманню технологій 
під час сівби, у стартовий період 
вегетації тощо

Господарство дотримується усіх 
норм вирощування цієї культури, 
тому провели захист посівів гербі
цидами від бур`янів, інсектицида
ми від шкідників та внесли мікро
добрива для підживлення рослин. 
Загалом було оброблено 965 га 
посівів на полях підприємства. За 
сприятливих погодних умов, госпо
дарство може очікувати на гарний 
результат при зборі урожаю. 

«ТАС Агро Північ»  
завершує основний  
обробіток ґрунту 
На підприємстві «ТАС Агро Пів
ніч» завершують основний обро
біток ґрунту. Протягом жовтняли
стопада було зорано майже 15 тис. 
гектарів, що становить 90% від за
планованих площ. 

«Обробіток ґрунту є базисом і 
важливою складовою будьякої 
технології вирощування польо
вих культур, який спрямований 
на підвищення родючості ґрунту 
і забезпечення стабільних врожа
їв високої якості з найменшими 
витратами матеріальних та енер
гетичних ресурсів. Основним 
його призначенням є загортання 
рослинних решток на глибину 
для утворення органічного гуму
су. Саме тому важливо проводи
ти оранку відразу після збирання 
урожаю тієї чи іншої сільгоспкуль
тури. ТОВ «ТАС Агро Північ» чіт
ко дотримується правил роботи 
з ґрунтами, адже кожен етап має 
свої плюси, а невчасне чи невірне 
виконання завдає шкоди майбут
ньому урожаю. Важливо періодич
но відновлювати структуру ґрун
ту верхнього орного шару, тобто 
вчасно та правильно проводити 
оранку та комплексну підготовку 
до майбутніх посівів», — розповів 
Анатолій Коваль, генеральний ди
ректор «ТАС Агро Північ».
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В иробничі підрозділи компанії 
«ТАС Агро» завершили збір піз
ніх зернових культур. Станом на 

24 листопада урожай зібрано із 100 % за
планованих площ, з яких отримано біль
ше 360 тис. т сільгосппродукції. 

«Сьогодні усі структурні підрозділи 
компанії «ТАС Агро» задіяні у виробни
чому процесі. Наш агрохолдинг працює 
у п’яти регіонах України, у різних при
роднокліматичних зонах. Можемо кон
статувати, що цьогорічні погодні умови 
на Півночі країни були значно сприят
ливішими, ніж у південних регіонах, де 
це завадило продемонструвати високі 

загальні показники урожайності. По
годній фактор і став визначальним для 
жнив 2020 року в компанії», — розповів 
Віктор Белкот, директор з виробництва 
ТОВ «ТАС Агро».

«Компанія також завершила зби
рання кукурудзи. Наразі обмолоче
но 36  тис. га, з яких отримано понад 
230  тис.  т продукції. Середня урожай
ність кукурудзи становить 7 т/га, проте 
на Чернігівщині вдалося зібрати майже 
10 т/га», — зазначив Віктор Белкот.

Незважаючи на усі кризові явища 
2020 року, несприятливі погодні умови, 
пандемію, компанія «ТАС Агро» продов

жує стабільно демонструвати високі по
казники урожайності та прибутковості. 
Наразі усі сили та енергія направлені 
на підготовку до нового аграрного се
зону. Успішно завершено осінню посів
ну кампанію. Зокрема, засіяно більше 
11,4 тис. га озимої пшениці та 1,3 тис. га 
озимого ріпаку. Більшість посівів знахо
дяться у задовільному та хорошому ста
ні, мають розвинені сходи. На фінішному 
етапі перебувають роботи із основного 
обробітку ґрунту під сівбу ярих куль
тур. На сьогодні оброблено 40 тис. га із 
запланованих 48 тис. га. Продовжується 
внесення мінеральних добрив.

Компанія «ТАС Агро»  
завершила збір пізніх  
зернових культур
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День працівників сільського господарства  
разом з «ТАС Агро»
ЩОРІЧНО У ТРЕТЮ НЕДІЛЮ ЛИСТОПАДА В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. СВЯТО, ПРИУРОЧЕ-
НЕ ВСІМ АГРАРІЯМ КРАЇНИ, БУЛО ЗАПОЧАТКОВАНО У 1993 РОЦІ ДЛЯ КОЖНОГО, ХТО РОЗУМОМ І РУКАМИ, СЕРЦЕМ І ДУШЕЮ, У СЕЛІ І 
В МІСТІ ЩОДНЯ ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 

Н апередодні 15 листопада співро
бітників компанії «ТАС Агро» 
традиційно привітали зі святом 

керівники кластерів та господарств. Але 
цього року більшість заходів довело
ся проводити за нових умов, з дотри
манням сурових карантинних правил 

та обмежень. Сьогоднішня реальність 
невід’ємно пов’язана з пандемією 
COVID19, але навіть це не в змозі повні
стю відмінити важливу для аграріїв дату. 

У складний час, коли більшість насе
лення перебуває на карантині, а статис
тика вражає лише антирекордами, важ
ливою місією для компанії «ТАС Агро» 
стала підтримка робочого настрою та 
бойового духу власних співробітників. 
Адже саме аграрії, не дивлячись на усі пе
решкоди коронавірусу, весь рік продов
жували свою кропітку працю на благо не 
тільки компанії, а й усього народу. Саме 

тому працівники сільськогосподарської 
галузі як ніколи заслуговують на відзна
ку та окрему подяку за свої здобутки у 
такому суперечливому 2020 році. 

На підприємстві «ТАС Агро Пів-
ніч» нагородили передових праців-
ників кластеру, а також привітали усіх 

співробітників з професійним святом. 
Дотримуючись встановлених санітар
них та карантинних норм, керівник 
Північного кластеру Анатолій Коваль 
вручав подарунки працівникам у окре
мому кабінеті, щоб не створювати вели
ких скупчень людей та натовпів. Аби не 
оминути увагою всіх аграріїв, до Дня 
працівників сільського господарства 
розробили листівки з привітанням від 
компанії, адже дуже важливо не зали
шатися самотнім у свято. На жаль, че
рез карантинні обмеження цього року 
не вдалося влаштувати масштабних за

ходів, але у «ТАС Агро» всі впевнені — 
для цього ще буде час. 

 «Беззаперечно, 2020 рік вніс свої 
значні корективи у життя кожного укра
їнця, багато традицій та звичаїв уже ніко
ли не будуть такими, як раніше. Але «ТАС 
Агро» позитивно дивиться у майбутнє, 
адже разом з нашою командою співро
бітників ми здатні на нові досягнення 
та рекорди, навіть у такий складний пе
ріод. Сподіваємося наступного року нам 
вдасться відсвяткувати день працівника 
сільського господарства у звичній, тра
диційній обстановці з урочистим кон
цертом та піднесеним настроєм», —поді
лився думками з нами Анатолій Коваль, 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Північ». 

З найважливішим аграрним святом 
року привітали не тільки колег, але й 
пай овиків, котрі давно стали невід’ємною 
частиною дружної команди агрохолдин
гу. Малозабезпечені верстви населення, 
серед яких і пайовики «ТАС Агро», най
більше постраждали від коронавірусної 
пандемії та супутньої кризи. Тому Північ
ним кластером компанії було прийнято 
рішення підтримати цих людей продук
товими наборами. Працівники земель
них відділів та інспектори по паях озбро
їлися засобами індивідуального захисту 
та, дотримуючись рекомендацій ВООЗ, 
привітали з Днем працівників сільського 
господарства пайовиків у селах Срібнян
ського, Талалаївського, Ічнянського ра
йонів Чернігівської області. 

На підприємстві «ТАС Агро Захід» 
також відбулися урочисті привітання 
співробітників з нагоди Дня працівни-
ка сільського господарства. 

«Основа успіху нашого підприєм
ства  — працелюбні й талановиті люди, 
здатні на справжній вчинок, ті, хто працю
ють на землі за покликом серця. Практика 

компанії «ТАС Агро» підтверджує, що там, 
де неухильно дотримуються технологій і 
системного підходу, результати не посту
паються європейським досягненням. Не
зважаючи на складний рік та нестабільні 
природнокліматичні умови на Вінниччи
ні, нам вдалося виростити хороший уро
жай. Крім того, ми маємо одні з найкра
щих показників рентабельності зібраного 
врожаю. Дякую усім працівникам за само
віддану працю! Бажаю міцного здоров’я 
та успіху!»,  — зазначив генеральний ди
ректор ТОВ «ТАС Агро Захід» Ігор Смаль. 

Працівників землі з професійним 
святом привітав керівник Центрально-
го кластеру «ТАС Агро» Дмитро Співак.

«Спасибі за працю, за розуміння важ
ливості своєї справи, за те, що шануєте 
землю і збираєте багаті врожаї, що зали
шаєтеся відданими аграрній справі. Буде 
сільське господарство — буде й Україна! 
Наш колектив складається з людей різно
го віку. Працюють і старожили, і молодь. 
Наше підприємство  — одне з кращих 
роботодавців у Богуславському районі. 
У господарстві створені всі умови для 
ефективної роботи: сучасна техніка, об
ладнання, повне матеріальнотехнічне 
забезпечення. Сподіваюся, ми разом дося
гатимемо все нових і кращих результатів 
заради розвитку компанії та добробуту 
жителів села», — розповів Дмитро Співак.

Компанія «ТАС АГРО» щиро вітає 
всіх аграріїв з Днем працівників сіль-
ського господарства України, ми сер-
дечно дякуємо за вашу нелегку працю 
на землі, за вміле господарювання, 
за добрі серця. Міцного здоров’я вам, 
миру, злагоди, невичерпних життєвих 
сил і нових здобутків. Хай під мирним 
небом України щедро родять ниви, у 
родинах панує достаток і благополуч-
чя, а в серці кожного — щастя, радість і 
впевненість у завтрашньому дні.  



Медикаменти першої необхідності 
для Чернецької громади

У зв’язку з останніми подіями, ні 
для кого не секрет, що медична 
сфера українських сіл потребує 

всебічної підтримки. Окрім хронічного 
дефіциту медичних кадрів, у більшості 
випадків невирішеними залишаються 
питання забезпечення медичним облад
нанням, лікарськими препаратами, ство
рення комфортних умов для надання 
якісних послуг пацієнтам. Для підтрим
ки фельдшерськоакушерських пунктів 
та амбулаторій у сільській місцевості 
агропідприємства компанії «ТАС Агро» 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка реалізують програму «Сільська 
медицина». У рамках цієї програми на 
потреби сільських закладів охорони здо
ров’я за останні роки виділено мільйони 
гривень. Активно програма діє й у Тала
лаївському районі.

Ще на початку пандемії ВБФ «Бла
годійний фонд Сергія Тігіпка» виді
лив понад 15 мільйонів гривень задля 
протидії розповсюдженню коронові
русної інфекції COVID19 в Україні. За 
ініціативою засновника фонду Сергія 

Тігіпка, на рахунки лікарень 
Чернігівщини було перера
ховано близько 10 мільйонів 
гривень, з яких також закупи
ли медичне обладнання для 
Талалаївської центральної 
районної лікарні. Зараз фонд 
та агрохолдинг «ТАС Агро» 
продовжують стабільно під
тримувати медичні заклади 
на Чернігівщині. Так, днями 
генеральний директор Пів
нічного кластеру «ТАС Агро» 
Анатолій Коваль доставив 
чергову допомогу від фон
ду — медикаменти для ФАПу 
в селі Чернецьке. 

Голова Чернецької сіль
ської ради Сергій Дмитрюк з вдячністю 
розповідає про співпрацю з Благодій
ним фондом Сергія Тігіпка та ТОВ «ТАС 
Агро Північ»: «Особисто мене вражає 
постійна увага Благодійного фонду до 
нашого села та його проблем. Це ре
альна допомога, яку отримують жителі 
Чернецького, наша сільська рада, шко

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ла та будинок культури. У ці тривож
ні дні пандемії коронавірусу медичні 
працівники перебувають у постійній 
боротьбі, адже на них покладена важ
лива місія. Ми не в змозі повністю за
безпечувати медичну установу села 
необхідними препаратами, тому раді 
стабільній підтримці Благодійного 

фонду Сергія Тігіпка. 
Завдяки нашій бага
торічній співпраці, до 
Чернецької амбулато
рії щороку надходять 
медикаменти, а також 
медичне обладнання. 
В інших соціальних 
закладах проводять 
заміну вікон та две
рей  — це інвестиції, 
які Чернецька сіль
ська рада не може 
собі дозволити. Окрім 
медикаментів, цього
річ аграрії допомогли 
нам вирішити бага
торічну проблему  — 

встановити утеплення у сільському 
будинку культури. Тепер після каран
тину, усі культурномасові заходи про
водитимемо у комфортних умовах. Ми 
дякуємо за підтримку та сподіваємося 
на майбутній розвиток нових спільних 
проєктів з Благодійним фондом та ТОВ 
«ТАС Агро Північ». 

Чергова допомога Зозівській школі

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

но реалізовує проєкти спрямовані на 
створення та покращення умов навчан

ня та виховання дітей у 
сільських закладах освіти 
у всіх регіонах своєї при
сутності.

Значна увага приді
ляється освітнім об’єктам 
у Вінницькій області. Не
щодавно чергову допо
могу, новітній ноутбук, 
отримала школа в селі 
Зозів, що у Липовецько
му районі на Вінниччи
ні. У цій загальноосвіт
ній школі навчаються 
діти із трьох найближ
чих сіл  — це с. Зозівка, 
с. Вербівка та с. Зозів — 
загалом школу відвідує 
близько 200 учнів. І хоча 

школа і є сільською, за рівнем матері
альнотехнічного забезпечення може 
конкурувати із районними освітніми 
закладами. Суттєвий внесок у розвиток 
та наповнення закладу здійснила ком

панія «ТАС Агро» та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка. 

За роки плідної співпраці Зозівська 
школа отримала тренажери, м`ячі та 
інший спортивний інвентар для облаш
тування нового акробатичного спортив
ного залу, професійну техніку для їдаль
ні. При активній участі агрохолдингу та 
Благодійного фонду було замінено вік
на та освітлення у класах та приміщен
нях загального користування.

«У теперішніх складних карантинних 
умовах особливо важливо забезпечити 
безперебійний та якісний навчальний 
процес. За підтримки ТОВ «ТАС Агро За
хід» та Благодійного фонду Сергія Тігіпка 
наша школа отримала декілька телевізо
рів, оргтехніку та ноутбуки, які виявилися 
вкрай корисними для проведення дистан
ційного навчання. Наші вчителі не пере
ймаються питаннями організаційного ха
рактеру — як і на чому проводити уроки, 
а мають можливість спрямувати усі сили 
та знання, щоб навчати молоде поколін

ня. Допомога аграріїв не одноразова  — 
це системний, тривалий процес. Вони по
вертають нам віру в те, що наші прохання 
про необхідність внесення інноваційної 
складової до навчального процесу не за
лишаться без уваги, ми маємо на кого роз
раховувати. Батьки, учні та вчителі щиро 
вдячні «ТАС Агро Захід» та Благодійному 
фонду Сергія Тігіпка за своєчасну, дореч
ну та важливу підтримку», — розповідає 
Ольга Побережець, директор Зозівської 
загальноосвітньої школи.

«Соціальна інфраструктура у селах 
потребує щорічних інвестицій. Наша 
компанія системно допомагає школам, 
дитячим садочкам, будинкам культури, 
медичним установам та сільським радам 
у місцевих громадах. Освітні заклади 
завжди були і залишаються у пріорите
ті, адже діти — це наше майбутнє. Спо
діваємося плідна співпраця із місцевими 
громадами буде продовжена у майбут
ньому»,  — підсумував Ігор Смаль, ди
ректор ТОВ «ТАС Агро Захід». 

Благоустрій Гриціївської громади у пріоритеті

Р озвиток благоустрою, покра
щення загального стану підо
пічних сіл  — одне із пріори

тетних завдань компанії «ТАС Агро» 
і Благодійного фонду Сергія Тігіпка. 
Благоустрій — це візитна картка кожно
го населеного пункту, кожної громади. 
Стан вуличнодорожньої мережі, освіт
лення, озеленення та чистота села або 
селища — це оцінка в тому числі й орен
дарів, які працюють у громаді.

Тому для підтримання благоустрою у 
селах компанія докладає чимало зусиль, 
допомагає створювати комунальні госпо
дарства, реалізуються відповідні проек
ти. Нещодавно Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка для громади села Гриціївка, що 
розташоване у Срібнянському  районі 
Чернігівської області, профінансував при
дбання інструментів для благоустрою. Зо
крема, йдеться про закупівлю бензокоси.

«Створення комфортних умов про
живання для місцевих мешканців — чи 
не найголовніший напрямок у нашій ро
боті,  — розповідає Михайло Ковальов, 
голова села Гриціївка. — І цей комфорт 
повинен відчуватися всюди. Неважливо, 
про що йдеться  — про соціальні уста
нови, скажімо, школу, чи про загальну 
ситуацію — облагороджені парки, скве
ри, кладовища, вулиці тощо. Відповідно, 
таке устаткування, як бензокоса, стало 
для нашої громади гарним подарунком. 
Щиро дякуємо за подарунок»!

«Підприємство «ТАС Агро Північ» 
щорічно допомагає населеним пунктам, 
у яких веде господарську діяльність по
кращувати благоустрій. У зв’язку з об
меженими бюджетами та відсутністю 
комунальних підприємств, сільські ради 
звертаються до нас з проханнями про 
виділення спеціалізованої техніки для 

підгортання смітників, 
вивезення побутових 
відходів, прогортання 
снігових заметів тощо. 
За допомогою Благо
дійного фонду купу
ємо техніку й облад
нання для покращення 
благоустрою. Маємо 
багато планів на май
бутнє для співпраці із 
об’єднаними територі
альними громадами. 
Сподіваємося усі вони 
будуть реалізовані за
ради покращення жит
тя наших пайовиків і 
місцевих жителів»,  — 
підсумував Анатолій 
Коваль директор «ТАС 
Агро Північ».



С ьогодні в Україні спостерігаєть
ся значний приріст нових випад
ків захворювань на коронавірус, 

кожного тижня неминуче встановлю
ється черговий антирекорд. У Чернігів

ській області нині хворіє майже 13 000 
людей, лідерами залишаються Чернігів 
та Ніжин: там кількість інфікованих 
на COVID19 сягнула більше 1 000 лю
дей. Місцеві лікарні продовжують пе
реобладнання для прийому пацієнтів з 
коронавірусом, але далеко не кожний 
медичний заклад в змозі впоратися з на
слідками пандемії. 

За підтримки Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка та компанії «ТАС Агро» 
для Ічнянської, Талалаївської, Срібнян
ської та Варвинської районних лікарень 
придбали 20 нових кисневих концен
траторів на суму понад 1,2 мільйони 
гривень. 19 листопада їх було успішно 
доставлено до кожного медичного за
кладу, аби вони якомога швидше розпо
чати свою роботу. Кисневі концентрато
ри стали важливою частиною лікування 
COVID19 у складних випадках, від них 
часто в прямому сенсі залежить життя 
хворого. 

Першою свої п’ять кисневих кон
центраторів отримала Талалаївська цен

Крім меду, наші предки віддавна лікували 
респіраторні хвороби за допомогою часни-
ку. Сьогодні вчені вже довели, що ефірні олії 
часнику мають виражену противірусну й ан-

тральна районна лікарня. Зараз у районі 
понад 85 хворих на коронавірус пацієн
тів, які потребують якісного лікування та 
професійного підходу лікарів. Благодій
ний фонд Сергія Тігіпка вже не вперше 

допомагає медичному за
кладу, зокрема в складний 
період пандемії COVID19. 
Нові концентратори при
ймав особисто головний 

лікар Ана
толій Ми
х а й л ю к , 
він також 
поділився 
з нами своїми враженнями: «В умовах 
тотального дефіциту медикаментів та 
медобладнання, зокрема кисневих кон
центраторів, ми дійсно дуже потребува

ли цієї допомоги зі сторони Благодійно
го фонду Сергія Тігіпка. На жаль, дуже 
складно розраховувати на повну держав
ну підтримку в сьогоднішніх реаліях. Ми 
вже не вперше отримуємо допомогу від 
благодійників, цього року до медичного 
закладу також надійшли монітори для ді
агностики стану пацієнтів та інше облад
нання. Тепер, завдяки Благодійному фон
ду пацієнти Талалаївської лікарні будуть 

отримувати 
к и с н е в у 
підтримку 
в повному 
обсязі».  

У Срібному до пред
ставників Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка при
єднався і Голова Срібнян

ської РДА 
Олександр Коваленко. 
Разом з працівниками 
медичного закладу він 
щиро подякував компанії 
за своєчасну допомогу. 
«Зараз придбати якісні 
концентратори неймовір
но складно, адже в умо
вах зростаючої пандемії 
дефіцит обладнання та 
медикаментів для бороть
би з коронавірусною хво
робою лише посилюєть
ся. Жителі Срібнянщини 
вдячні за таку підтримку 

нашого регіону зі сторони Благодій
ного фонду Сергія Тігіпка»,  поділився 
голова Срібнянської РДА. П’ять сучас
них кисневих концентраторів на суму 
300 тисяч гривень відтепер будуть що
дня допомагати у лікуванні хворих на 
COVID19 жителів Срібнянщини. На разі 
у медичному закладі перебувають 10 па
цієнтів, які потребують всіх можливих 
ресурсів для лікування. 

По п’ять кисневих концентраторів 
також отримали Ічнянська та Варвинська 
районні лікарні. Задоволені лікарі з раді
стю прийняли допомогу благодійників 
та щиро дякували за увагу до їхніх ме

дичних закладів. В сьогоднішніх умовах 
пандемії коронавірусу, дійсно, важливо 
не забувати про лікарів, які, як ніколи, 
потребують підтримки волонтерів. Своє
часно поставлені медикаменти, медичне 
обладнання або навіть елементарні засо
би індивідуального захисту відіграють 
важливу роль як у житті медиків, так і 
пацієнтів. Благодійний фонд Сергія Тігіп
ка та компанія «ТАС Агро» регулярно та 
стабільно забезпечують районні лікарні, 
медичні пункти, амбулаторії та ФАПи 
Чернігівщини необхідними медичними 
товарами, адже боротися проти COVID19 
набагато легше, об’єднавши свої зусилля. 

Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа
ційноаналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.

Відповідальні за випуск:
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com;
Анна Ковальчук, a.kovalchuk@tasagro.com 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.
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Компанія «ТАС Агро» долучилася до придбання 20 кисне-
вих концентраторів для лікарень Чернігівщини

тибактеріальну дію. Цю пряність ме-
дики рекомендують застосовувати і 
як профілактичний засіб. Народні ре-
цепти від застуди на основі часнику 
допомагають прискорити одужання 
і зробити перебіг хвороби менш го-
стрим. Радимо боротися з вірусними 
респіраторними інфекціями за допо-
могою таких засобів: 

- ЧАСНИКОВІ ІНГАЛЯЦІЇ. ПРИ ЗАКЛА-
ДЕННІ НОСА І ПРИ КАШЛІ РЕКОМЕНДУЄТЬ-
СЯ 10-15 ХВИЛИН ВДИХАТИ ЗАПАХ ЧАС-
НИКУ, ПОЧИЩЕНОГО Й ПОДРІБНЕНОГО В 
ЧАСНИЧНИЦІ. 

- ЧАСНИКОВИЙ СІК ЗМІШАТИ З СОНЯШ-
НИКОВОЮ ОЛІЄЮ У СПІВВІДНОШЕННІ 1: 1 
Й ВИКОРИСТОВУВАТИ СУМІШ ДЛЯ ЗАКАПУ-
ВАННЯ НОСА ПРИ НЕЖИТІ. 

Рецепти народної медицини: часник проти застуди 
- ЧАСНИКОВІ КРАПЛІ ПОТРІБНО ПРИЙ-
МА ТИ ВСЕРЕДИНУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВІРУ-
СНИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ. 
ЦЕЙ НАРОДНИЙ ЗАСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАСТУ-
ДИ ГОТУЄТЬСЯ З ДВОХ ОЧИЩЕНИХ І ПО-
ДРІБНЕНИХ ГОЛОВОК ЧАСНИКУ І СКЛЯН-
КИ ГОРІЛКИ. ЗАСІБ ПОТРІБНО КАПНУТИ 
НА КІНЧИК ЯЗИКА, А ПОТІМ РОЗПОДІЛИ-
ТИ ПО ВСЬОМУ РОТУ. 

- ЧАСНИКОВИЙ СІК З МОЛОКОМ ЧУ-
ДОВО ДОПОМАГАЄ ПРИСКОРИТИ ОДУ-
ЖАННЯ ПРИ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБАХ. 
ПОТРІБНО ЗМІШАТИ ВІСІМ КРАПЕЛЬ СОКУ 
ЧАСНИКУ З 10 МЛ ТЕПЛОГО 
МОЛОКА Й ВИПИТИ ЗА-
СІБ. ПОВТОРЮВАТИ ПРИ-
ЙОМ ЛІКІВ СЛІД НЕ МЕНШЕ 
ТРЬОХ РАЗІВ ЗА ДЕНЬ.


