
Компанія «ТАС Агро» 
розвиває напрямок 
м’ясного тваринництва
В господарствах компанії «ТАС 
Агро» працюють над покращен-
ням генетичного потенціалу тва-
рин. На тваринницьких фермах 
утримуються такі породи, як укра-
їнська чорно-ряба молочна та 
українська червоно-ряба молочна. 
У відтворенні широко використо-
вується генетичний матеріал бу-
гаїв голштинської породи чор-
но-рябої та червоно-рябої масті. В 
одному із підприємств Північного 
кластеру готується документація 
на відкриття племінного статусу 
з розведення цих тварин. Хоча в 
ТОВ «ТАС Агро» вбачають пер-
спективи розвитку саме молочно-
го скотарства і на нього роблять 
ставку, але не відклали в сторону 
й розвиток м’ясного напрямку. В 
планах також є реалізація племін-
них телиць і нетелів, як додатко-
вий вектор розвитку галузі.

Компанія «ТАС Агро» має намір 
і надалі інвестувати у тварин-
ництво. В шести тваринницьких 
комплексах щороку оновлюється 
техніка та обладнання, а також 
проводяться капітальні ремон-
ти і реконструкція приміщень. 
Зокрема здійснюються закупівлі 
сучасної кормозаготівельної тех-
ніки. Відтак, вже запущено фідлот 
для відгодівлі молочних бичків у 
Північному кластері компанії. Па-
ралельно переоснащуються при-
міщення для різних вікових груп 
тварин. 

У ТОВ «ТАС Агро» виважено став-
ляться до всіх інвестицій. Адже в 
компанії розуміють свій потенці-
ал, розраховують термін окупнос-
ті, оцінюють ринок. Наразі вже 
отримано гідні проміжні резуль-
тати. Наприклад, у жовтні 2021 
року середньодобовий приріст 
ваги у віковій групі тварин «0-4 
місяці» склав 1030 грамів. 

«Ми докладаємо максимум зусиль 
для побудови ефективного м’яс-
ного тваринництва. Наша мета  – 
при оптимальній собівартості ви-
робленої продукції отримувати 
приріст 1200 грамів. Для цього в 
компанії проведено навчання спе-
ціалістів та ознайомлено обслуго-
вуючий персонал з технологією 
вирощування молочних бичків» – 
розповів Дмитро Шелудько, го-
ловний технолог з тваринництва 
компанії «ТАС Агро».
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З рекордним урожаєм 2021 року у 
багатьох агровиробників вини-
кли проблеми із наявністю віль-

них потужностей для очистки і збері-
гання зерна. Але в компанії «ТАС Агро» 
якісно підготувалися до виробничого 
сезону, тут вміють зберігати і примно-
жувати. Мегапотужний, мультифунк-
ціональний і сучасний Зозівський еле-
ватор, що знаходиться на Вінниччині, 
завжди готовий до роботи. Сталеві м’язи 
елеватора мають потужність 43  тис.  т 
одночасного зберігання зерна. Добо-
ва потужність приймання з автотран-
спорту  – 2200  т сухого зерна, а сирої 
кукурудзи з поля – в середньому 1200 т. 
Добова потужність відвантаження ав-
тотранспортом  – 1800  т. У сезон елева-
тор на 100% завантажений власним зер-
ном і в середньому виконує 1,5 обороти 
приймання зерна з поля.

Процеси обліку зерна автоматизова-
ні. Для його безперервного приймання 
організовано потоковий процес – робота 
триває цілодобово. Зерно приймається і 

просушується без простоїв та перебоїв. 
Здебільшого елеватор працює з такими 
культурами, як пшениця, соняшник і 
кукурудза. Якість зерна контролюється 
на всіх етапах: при прийманні, очистці, 
сушінні, зберіганні та відвантаженні. 
Виробничо-технологічна лабораторія 
сертифікована, а її працівники успішно 
завершили внутрішнє навчання. Коман-
да працівників Зозівського елеватора на-
лічує 38 осіб. Це справжні професіонали, 
які злагоджено й ефективно виконують 
роботу під керівництвом директора еле-
ватору – Лілії Собко. 

На елеваторі проведено реконструк-
цію платформи автовагів: процес зва-
жування пришвидшився вдвічі. Відтак, 
зважування проводиться одночасно на 
двох автовагах паралельно двома вага-

рями. Точність, своєчасність і оператив-
не реагування – запорука успіху роботи 
елеватора.

До структури компанії «ТАС Агро» 
окрім Зозівського елеватора ще входить 
6 сучасних елеваторних господарств, які 
постійно модернізуються та покращу-
ють показники діяльності. В компанії 
«ТАС Агро» переконані, що зростання 
аграрного сектору України, а зокрема – 
зерновиробництва, триватиме. Тож рі-
вень відповідальності елеваторів дедалі 
посилюватиметься. Адже елеватори ви-
конують функцію важливої логістичної 
ланки між виробниками і трейдерами. 
Виважена й ефективна система збері-
гання зерна підкреслює високий рівень 
надійності, стабільності та потужності 
компанії.

Потужні елеватори  
«ТАС Агро» – вагомий внесок 
у надійність компанії
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День працівника сільського господарства разом із 
«ТАС Агро»: з повагою до людей і любов’ю до землі
ДРУЖНОЮ РОДИНОЮ «ТАС АГРО» ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. СПІЛЬНЕ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ЩЕ 
РАЗ НАГАДАЛО І ПІДКРЕСЛИЛО ВАЖЛИВІСТЬ ПРАЦІ АГРАРІЇВ. БЕЗМЕЖНА ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ, ГОРДІСТЬ ЗА ВИРОЩЕНИЙ ВРО-
ЖАЙ, ТУРБОТА ПРО МАЙБУТНЄ ЄДНАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО». ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОКЛАДЕНУ МІСІЮ РОБИТЬ 
НАШУ ПРОФЕСІЮ НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВОЮ І ЗНАЧУЩОЮ, А ОТРИМАНІ ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРИЛЮЮТЬ ТА НАДИ-
ХАЮТЬ НА НОВІ ЗДОБУТКИ Й ЗВЕРШЕННЯ. 

З почуттям глибокої шани і поваги 
за плідну працю, високий профе-
сіоналізм, вагомі трудові здобут-

ки та відданість справі компанія «ТАС 
Агро» вітала своїх працівників. Подя-
ки з нагоди Дня працівника сільського 
господарства й цінні подарунки отрима-
ли заслужені співробітники, мудрість і 
досвід яких допомагає досягати спільно-
го успіху. До професійного свята всі пра-
цівники компанії «ТАС Агро» отримали 
яскраві брендовані футболки. Радісний 
настрій і позитивні емоції дружного ко-
лективу компанії – запорука подальших 
досягнень та перемог. 

За час своєї діяльності ком-
панія «ТАС Агро» здобула репу-
тацію надійного партнера, отри-
мавши визнання в регіонах. Було 
надзвичайно приємно у святковий день 
приймати вітання та відзнаки. Урочисто 
і щиро зустрічали свято у Північному 
кластері компанії. Голова Талалаївської 
селищної територіальної громади Чер-
нігівської області Юрій Величко приві-
тав всіх жителів аграрного краю з цим 
днем та висловив подяку генеральному 
директору ТОВ «ТАС Агро Північ» Рома-
ну Степановичу. У свою чергу, очільник 
Північного кластеру подякував праців-
никам за самовіддану працю і вірність 
обраній справі, бажаючи всім міцного 

здоров’я, миру, злагоди та невичерпних 
життєвих сил. Варто підкреслити, що в 
ТОВ «ТАС Агро Північ» працівники тру-
дяться не тільки в полі, а й на фермах. 
Надої молока зростають, його якість 
кращає, а молочно-м’ясне тваринництво 
приносить прибутки і розвивається. 

Генеральний директор ТОВ «ТАС 
Агро Центр» Дмитро Свояк також при-
вітав трудовий колектив та передовиків 
Центрального кластеру подяками та цін-
ними подарунками. «Шана та вдячність 
всім, хто присвятив своє життя агропро-
мисловому сектору України. Це тяжка і 
надзвичайно важлива праця, від якої за-
лежить добробут кожної родини. Бажаю 
всім міцного здоров’я, щастя та достат-
ку!  Хай щедро родять ниви, у родинах 
панує мир, злагода і добробут, а в серці 
кожного – щастя, радість і впевненість у 
завтрашньому дні!», – наголосив керма-
нич Центрального кластеру компанії. 

Південний кластер компанії «ТАС 
Агро» завжди вирізнявся своєю теплою 
атмосферою. Адже сонце Півдня зігріває 
нас своїми життєдайними променями, 
огортає теплом наші серця, а натрудже-
ні руки хліборобів плекають врожай і 
дбають про суспільний добробут. Над-
звичайно щирими були усмішки агра-
ріїв цієї погожої днини. Оскільки День 
працівника сільського господарства 
припадає на пору завершення збору 

урожаю, є надія, що можна буде пере-
почити, накопичити сили та з новою 
наснагою стати до роботи. «Ми плідно 
попрацювали в полі й отримали високі 
результати діяльності у 2021 році. Нам 
є чим пишатися – врожай дійсно радує. 
Погода і природа нам сприяли, однак ми 

б нічого не досягли без злаго-
джених дій нашого колективу. 
Тож висловлюю вдячність кож-
ному працівникові за докладені 
зусилля і хист до праці на зем-
лі» – зазначив генеральний ди-
ректор ТОВ «ТАС Агро Південь» 
Михайло Барабаш.

«Аграрний сектор України є 
потужним і суперпрофесійним. 
Наша сільськогосподарська 

продукція присутня не тільки на вітчиз-
няних ринках, а й знана за кордоном. 
Якість і натуральність – ознака продук-
ції українського виробництва. ТОВ «ТАС 
Агро Захід» вітає усіх працівників сіль-
ського господарства зі святом та зичить 
високої віддачі від землі, стабільності 

у роботі та світлого майбутньо-
го. Ми живемо своєю справою і 
справді радіємо, що є сильними 
і загартованими, а значить може-
мо підставити плече допомоги. У 
ТОВ «ТАС Агро Захід» дбають не 
тільки про врожай, а й насампе-
ред про людей, що проживають 
у сільській місцевості. Вважаємо, 
що таким є шлях справжніх агра-
ріїв і пам’ятаємо про своє призна-
чення і в будні, і в свята»  – під-
креслив генеральний директор 
ТОВ «ТАС Агро Захід» Володи-

мир Новохацький. 
Безперечно, усі чотири клас-

тери компанії «ТАС Агро» є само-
бутніми і неповторними, однак 
усіх єднають спільна місія та 
мета компанії  – сіяти майбутнє 
разом!



Компанія «ТАС Агро» вирішує  
локальні проблеми громад

В компанії «ТАС Агро» систем-
но працюють над вирішенням 
проблем громад. Кожне село 

унікальне по-своєму, а от проблеми і 
потреби в селах, здебільшого, схожі. 
Багаторічний досвід допомоги грома-
дам в усіх регіонах діяльності дозволяє 
компанії «ТАС Агро» з півслова розумі-
ти пайовиків, блискавично вирішувати 
поставлені задачі. На прохання старо-
сти с. Мощене  – Сергія Кармаліцького, 
придбано обладнання для забезпечення 
благоустрою сільської території. Цього 
разу ТОВ «ТАС Агро Південь» оператив-
но і швидко передало Мощенській сіль-
ській раді бензопилу. 

«Південний кластер компанії «ТАС 
Агро» докладає зусилля для збережен-
ня і розвитку інфраструктурних об’єк-
тів, підтримки порядку в населених 
пунктах. Нам приємно допомагати ха-
зяйновитим господарям, тим паче, що 
в селі завжди вистачає роботи. І коли 
до компанії надходять прохання про 
допомогу у забезпеченні благоустрою 
територій  – ми завжди відгукуємося. 
Бензопила MS 462 значно полегшить 
виконання господарських робіт, еко-
номлячи час, енергію та зусилля міс-
цевих жителів» - поділився Михайло 
Барабаш, директор ТОВ «ТАС Агро 
Південь».

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Компанія «ТАС Агро» у співпраці 
із Благодійним фондом Сергія Тігіп-
ка на території Мощенської сільської 
ради з 2013 року успішно реалізувала 
локальні проєкти допомоги на суму 
майже 200 тис. грн. Окрім розвитку 
інфраструктури, в діапазоні уваги ком-
панії завжди перебувають освіта, ме-
дицина і культура. Разом із компанією 
«ТАС Агро» сільські території стають 
доглянутими, затишними та охайни-
ми. Компанія завжди підставляє плече 
допомоги дбайливим громадам, які 
переймаються питанням збереження 
рідних сіл та беруться за благоустрій 
територій.

В ідповідальність  – ознака дбай-
ливих господарів. З турботою 
та піклуванням компанія «ТАС 

Агро» долучається до соціальних іні-
ціатив і допомагає громадам. Динаміч-
ний розвиток компанії дозволяє успіш-
но реалізовувати освітні, спортивні та 
інфраструктурні проєкти.  Тож листо-
пад 2021 року став справді врожайним 
не тільки для аграріїв, а й для Талала-
ївської громади. Адже компанією «ТАС 
Агро» для жителів Талалаївського ра-
йону тільки протягом цього місяця вті-
лено у життя два благодійних проєкти.

В компанії «ТАС Агро» чують дум-
ку кожного пайовика та дослухаються 
до прохань сільських старост і голів 
об’єднаних територіальних громад. 
Відтак, на звернення старости с. Укра-
їнське для потреб громади компанія 
придбала бензокосу. «Для благоустрою 
села та прилеглих до нього територій 
новий інвентар як знахідка. Звичайно, 
багаторічна плідна співпраця селян із 
ТОВ «ТАС Агро Північ» радує, а під-
тримка аграріїв додає впевненості у 
завтрашньому дні. Спільними зусил-
лями ми прагнемо розвивати 
село. Надія на краще 
майбутнє, підкріплена 
реальними справами, 
допомагає нам крок 
за кроком рухатися 
вперед. На перспек-
тиву плануємо реалі-
зувати ще кілька інф-
раструктурних проєктів» – зауважив 
староста села Віталій Мигловець.

Виважений підхід до справ втілю-
ється не тільки у господарюванні. У 
вихованні підростаючого покоління 
також важливо закласти добірне зерно 
доброти, взаємодопомоги і порядності. 
Діти мають відчувати підтримку, тур-
боту і піклування. Тільки тоді ми може-
мо сподіватися на краще майбутнє. З 
такими переконаннями компанія «ТАС 

Агро» не тільки приділяє увагу спілку-
ванню з молоддю, а й здійснює закупів-
лю необхідного інвентарю, оснащення й 
обладнання для освітніх закладів. 

Цього разу цінну і потрібну допомо-
гу отримав Харківський заклад загаль-
ної середньої освіти І – ІІІ ступенів. Тут 
особливу увагу приділяють здоров’ю ді-
тей. Дбаючи про гармонійний розвиток 
учнів, посилюють їх фізичну підготовку. 
Залучення дітей до різних видів спорту 
є запорукою того, що дитина обере з-по-
між запропоновано потрібне для себе 
заняття. Дітям необхідно демонструва-
ти найкращу альтернативу проведення 
дозвілля. Тільки тоді ми зможемо ви-
ростити здорове покоління та майбут-
ніх чемпіонів. Усвідомлюючи всю від-
повідальність та втілюючи свою місію, 
ТОВ «ТАС Агро Північ» передало школі 
увесь необхідний інвентар для організа-
цій волейбольних турнірів.

Генеральний директор ТОВ «ТАС 
Агро Північ» Роман Степанович пере-
дав Харківській школі волейбольні 
м’ячі та сітку. «Розвивати спорт 
у сільській місцевості – означає 
дбати про майбутнє громади. 
Харківський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
завжди готовий прийняти гравців 

для проведен-
ня турнірів 
з волейболу. 
За підтримки 
ТОВ «ТАС Агро 
Північ» спільно 
з  Благодійним фондом  
Сергія Тігіпка ми значно 
поповнити свій спортив-
ний інвентар. Колектив 
школи вдячний аграріям 
за системну підтримку» – 
зазначив директор Харків-
ської школи Сергій Шев-
ченко.

Порядок виникає із 
системних злагоджених 
дій. З 2014 року Благодій-
ним фондом Сергія Тігіпка 
Харківській школі надано 
допомоги на суму близько 
430 тис. грн. Усього по Тала-
лаївському району за роки 
присутності компанії «ТАС 
Агро» в регіоні реалізовано 
соціальних проєктів на по-
над 2,5 млн грн. ТОВ «ТАС 
Агро Північ» і надалі під-
тримуватиме освітні закла-

ди та інвестуватиме в розви-
ток сільських територій.

ТОВ «ТАС Агро Північ» –  
      відповідальний і дбайливий господар
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Безпечно і захищено разом із «ТАС Агро»
Аграрії реалізовують як масш-
табні проєкти закупівлі стаціо-
нарного медичного обладнання, 
так і локальні – із закупівлі най-
необхідніших ліків та препара-
тів.

Прикладом оперативного 
реагування компанії «ТАС Агро» 
на потреби громад є допомога 
Яланецькій амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини. 
Медзакладу передано усі необ-
хідні медикаменти для надання 
невідкладної допомоги жителям 
Яланецької громади. 

«Ми всі знаємо, що від яко-
сті й швидкості надання невід-
кладної медичної допомоги 
залежить життя людей. В селі 
Яланець проживає багато людей 

поважного віку. Для них наявність не-
обхідних ліків є критичною. Проте фі-
нансування є обмеженим, на жаль. Ми 
вдячні долі, що є суттєва підтримка 
від компанії «ТАС Агро», яка працює 
в нашому селі і завжди нам допома-
гає. Від часу своєї діяльності у Яланці 
компанія передала нашій амбулаторії 
допомоги на понад 55 тис. грн. От і 
сьогодні отримали всі препарати, за 
якими звернулися до аграріїв. Ми не 
просто почуваємося в безпеці, а відчу-
ваємо захист, небайдужість і турботу 
про всіх жителів села»  – розповіла 
старша медсестра Яланецької амбула-
торії Ольга Бухта.

Компанія «ТАС Агро» й надалі 
системно допомагатиме медичним за-
кладам. З вірою в людей і краще май-
бутнє творимо добрі справи разом!

Д опомога медичним 
закладам  – серед прі-
оритетів компанії 

«ТАС Агро». Відповідальність 
за життя і здоров’я громадян є 
ознакою дбайливості, турбот-
ливості й людяності. Особли-
во гостро питання медичного 
забезпечення постає в селах. В 
осінньо-зимовий період, коли 
поряд із зростанням сезонної 
захворюваності населення по-
терпає від пандемії коронавіру-
су, потреба в ліках та засобах ін-
дивідуального захисту зростає.

Компанія «ТАС Агро»  – 
одна із перших підставляє пле-
че допомоги у скрутні часи і 
завжди відгукується на звер-
нення медичних працівників. 

ТОВ «ТАС-Таврія» долає 
кліматичні виклики  
і допомагає медицині

«ТАС Агро»:  
нас єднає 
спільне 
бачення, мета 
і майбутнє К омпанія «ТАС Агро» завж-

ди тримає руку на пульсі 
глобальних трендів. Клі-

матичні зміни, погодні челенджі і 
ризики наростають, масштабніше 
проявляючись з кожним роком 
на теренах України. В «ТАС Агро» 
взяли до уваги ці процеси, почав-
ши апробовувати зрошувальні 
технології в ТОВ «ТАС-Таврія», що 
входить до структури компанії.

Площа зрошуваних земель в 
ТОВ «ТАС-Таврія» зараз становить 
392 га. В арсеналі підприємства 
знаходиться 4 дощувальні маши-
ни «Фрегат». Наступного року 
в планах компанії «ТАС Агро» 
поставити у підприємстві ще 11 
дощувальних машин на площу 
670 га. Їх використання значно 
розширює резерви отримання 
високих валових зборів сільсько-
господарських культур. Крім 
того, з'являється можливість ви-
рощувати нехарактерні для Пів-
дня України рослини. 

Компанія «ТАС Агро» також 
розглядає вирощування висо-
копродуктивних гібри-
дів кукурудзи у Пів-
денному кластері. При 
цьому головна позитив-
на сторона використан-
ня зрошувального об-
ладнання  – можливість 
значного приросту вро-
жайності. Цей чинник 
сприятливо позначаєть-
ся на багатьох аспектах 
ведення агробізнесу. 
Відповідно, збільшувати-
меться кількість робочих 
місць у регіоні. Зростати-
ме як економічна ефек-
тивність, так і соціальна.

Відповідальний під-
хід до ведення агробізне-

ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» 
СПІЛЬНО ІЗ БЛАГОДІЙНИМ 
ФОНДОМ СЕРГІЯ ТІГІПКА 
БЕРЕ АКТИВНУ УЧАСТЬ У 
ЖИТТІ ГРОМАД, З ЯКИМИ 
СПІВПРАЦЮЄ. ВЖЕ БАГАТО 
РОКІВ КОМПАНІЯ РЕАЛІЗУЄ 
ПРОЄКТИ, СПРЯМОВАНІ НА 
РОЗВИТОК І ПІДТРИМКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ 
ГРОМАД. ЦЬОГО РАЗУ ТОВ 
«ТАС АГРО ЗАХІД» РАЗОМ 
ІЗ КОМПАНІЄЮ «МХП-
ЗЕРНОПРОДУКТ» ВСТАНОВИЛИ 
ДИТЯЧИЙ РОЗВАЖАЛЬНО-
ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС І КРИТИЙ 
МАЙДАНЧИК ІЗ ЛАВОЧКАМИ  
У М. ЛИПОВЕЦЬ, ВІННИЦЬКОГО 
РАЙОНУ. ПРОЄКТ БУЛО 
РЕАЛІЗОВАНО ВІДПОВІДНО ДО 
ПІДПИСАНОГО МЕМОРАНДУМУ 
ПРО СПІВПРАЦЮ У 
СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. МЕТА 
МЕМОРАНДУМУ — СПРИЯННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ 
ГРОМАД НА ТЕРИТОРІЇ 
ПРИСУТНОСТІ КОМПАНІЙ, 
А ТАКОЖ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, ДОНОРІВ ТА 
БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ ДО ЦІЄЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

су та успішна сільськогосподарська діяль-
ність визначають компанію «ТАС Агро» 
як дбайливого, надійного й ефективного 
господаря. Підприємство «ТАС-Таврія» 
постійно реалізовує проєкти допомоги. 
Загалом за попередні три роки співпраці 
аграріїв і громади на території Правдин-
ської та Посад-Покровської сільських рад 
освіті, культурі й медицині надано допо-
моги на понад 150 тис. грн. А нещодавно 
директор ТОВ «ТАС-Таврія» Вадим Ли-
вицький передав фельдшерсько-акушер-
ському пункту с. Правдино Белозерсько-
го району Херсонської області необхідні 
медикаменти. 

«Допомога медичним закладам  – 
пріоритет підприємства «ТАС-Таврія». В 
період пандемії коронавірусу медицина 
потребує особливої уваги. Наше підпри-
ємство завжди відповідально ставиться і 
до людей, і до землі. Тож сьогодні вру-
чаємо весь спектр необхідних препара-
тів та засобів індивідуального захисту 
Правдинському ФАПу»  – зазначив Ва-
дим Ливицький.

Знаємо, що й надалі успішно відпо-
відатимемо на всі виклики. Віримо, що 
разом здолаємо всі негаразди!

Для досягнення цілей Меморандуму сто-
рони, в силу своїх можливостей, здійснюва-
тимуть реалізацію спільних проєктів та про-
грам, спрямованих на розвиток людського 
капіталу, підтримку громадського здоров'я, 
відновлення та збереження екології.

Одним із перших спільних проєктів став 
саме дитячий майданчик в мікрорайоні 
Скакунка у м. Липовець. Нову локацію для 
відпочинку дітей відкрили генеральний ди-
ректор ТОВ «ТАС Агро Захід» Володимир 
Новохацький та директор Липовецького 
підрозділу ПрАТ Зернопродукт МХП Віктор 
Бичков.

ТОВ «ТАС Агро» як відповідальний орен-
дар завжди уважно та із розумінням ставить-
ся до потреб громад. Безпечний, зручний та 
яскравий, майданчик для ігор став чудовим 
подарунком для жителів міста та вже здобув 
популярність. Щодня на майданчику чути 
радісний сміх дітлахів. Це і є найкращим під-
твердженням того, що ми рухаємось у пра-
вильному напрямку -підсумував Володимир 
Новохацький, генеральний директор ТОВ 
«ТАС Агро Захід».


