
ТОВ «Надія Агро» виконує 
соціальні зобов’язання перед 
пайовиками
У жовтні-листопаді співробітники госпо-
дарства «Надія Агро» виконували соціальні 
зобов’язання перед пайовиками. За цей пе-
ріод пайовики отримали орендні виплати 
за користування земельними паями як у 
грошовій, так і у натуральній формі. Крім 
цього, сільськогосподарською технікою 
господарства було виорано і закультивова-
но 500 городів та присадибних ділянок. 
«У ТОВ «Надія Агро» майже тисяча пайо-
виків. Не кожне господарство може похи-
зуватися такою кількістю людей, які дові-
рили йому землю в обробіток. Але секрету 
тут нема — людей приваблюють наша чес-
ність і відповідальність. Ми дуже цінуємо 
довіру людей і робимо все, аби гідно ви-
конувати свої зобов’язання за укладеними 
договорами оренди. Люди своєчасно от-
римують усе, що їм належить по праву. Це 
дуже важливо, особливо для літніх людей. 
Крім цього, наше підприємство є одним з 
найбільших роботодавців району, адже за 
рахунок функціонування тваринницької 
ферми у господарстві працевлаштовано 
більше 100 місцевих жителів», — розповів 
керівник ТОВ «Надія Агро» Леонід Петро-
вич Майданюк.

ТОВ Концерн «Сімекс-Агро» 
підтримує благоустрій  
сільських територій
Восени, після збору урожаю і після завер-
шення головних сільськогосподарських 
робіт, місцеві громади займаються бла-
гоустроєм територій. Чистота та порядок 
мають бути всюди. Не залишилися осто-
ронь цих питань і господарства компанії 
«ТАС Агро». Як завжди, вони – перші по-
мічники сільських рад, підтримали їх тех-
нікою, матеріалами, коштами. Впродовж 
2018 року господарство «Сімекс-Агро» 
допомагало місцевим громадам підтриму-
вати благоустрій сільських територій у на-
лежному стані. Підгортання сміттєзвалищ, 
вивезення сміття, ремонт доріг, очищення 
польових шляхів, косіння узбіч, чистка 
громадських колодязів — це турбота на-
шого господарства.
«Для нас  — це дуже велика допомо-
га. Власних комунальних господарств і 
відповідної техніки у сільських рад не-
має, тому ми звертаємося до концерну 
«Сімекс-Агро» по допомогу. День роботи 
грейдера і вантажного автотранспорту 
коштує дорого, а ми системно ліквідуємо 
стихійні сміттєзвалища. Взагалі концерн 
«Сімекс-Агро» завжди нам допомагає у 
вирішенні нагальних проблем, на які влас-
них можливостей сільській раді, на жаль, 
не вистачає», — розповіли голови сіль-
ських рад Липовецького району.
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К омпанія «ТАС Агро» протягом 
2018 року заготовила майже 
40 тисяч тонн силосу, сінажу 

і сіна. Зокрема, у цьому році заготів-
ля кукурудзи на силос і люцерни на 
сінаж становить близько 26 тис. тонн 
і 12 тис. тонн відповідно. Заготівлею 
займались усі господарства, на яких 
утримуються ВРХ. Найбільшою кількі-
стю кормів було забезпечено підпри-
ємства Чернігівського кластеру. Також 
у компанії здійснювалася вакуумна 
заготівля кормів на підприємствах 
Він ниць кого і Київського кластерів.

Такі корми, як сінаж, сіно, силос, – 
не лише економічно вигідні, а й жит-
тєво необхідні для худоби. Від їхньої 
якості залежать надій, здоров’я і репро-
дуктивна функція тварин, що є важли-
вою передумовою успішного та рента-
бельного виробництва молока. Сучасна 
високопродуктивна кормозаготівельна 
техніка, яка працювала у господарствах 
компанії, дозволила ефективно викори-
стати кормові площі за короткий період 
заготівлі. Крім того, своєчасній кормо-
заготівлі посприяли і погодні умови.

Фахівці ферм і молочно-товарних 
комплексів «ТАС Агро» впевнені, що 
вдало проведена заготівля є чи не 
найбільш конкурентною перевагою 
на ринку молока. Адже в собіварто-
сті цього продукту до 50% припадає 
саме на корми. 

«Годівля сільськогосподарських 
тварин, як виробнича діяльність має 
на меті підвищити продуктивність 
ВРХ. Кількість спожитої тваринами 
сухої речовини — ключовий показ-
ник у годівлі корів. Тільки максималь-
не забезпечення сухою речовиною 
підвищує молочну продуктивність. 
Корову слід привчати день від дня 
їсти все більше корму. Кожні додат-
ково з’їдені 500 г сухої речовини кор-
мів за день збільшують добовий на-
дій на 1 кг на весь період лактації. Ми 
намагаємося слідувати цьому прин-
ципу», - розповів Дмитро Шелудько, 
головний технолог з виробництва та 
переробки молочної продукції ком-
панії «ТАС Агро». 

Таким чином, щоб корова давала 
смачне і якісне молоко, її потрібно 

добре годувати. І головне  — пра-
вильно: для утворення молока її 
організму потрібні багато речовин, 
причому в певному співвідношенні. 
«Усі підготовчі роботи і процес заго-
тівлі майбутнього раціону, ми три-
мали під суворим контролем. Дріб-
ниць тут не буває, а ризики втратити 
чи зіпсувати корми – дуже великі. У 
2018 році ми суворо дотримувалися 
сучасних технологій, які допомага-
ють зберегти поживні речовини про-
тягом тривалого часу для худоби. 
Крім цього, нам вдалося дотримати-
ся термінів — зібрану зелену масу 
оптимальної вологості без зволікан-
ня укласти в траншеї і якісно утрам-
бувати — інакше наявність повітря 
призвела б до псування сінажу та 
силосу. У 2018 році при заготівлі кор-
мів нам вдалося дотриматися техно-
логії, значно покращити їхню якість і 
збільшити загальний обсяг на 4% по-
рівняно з попереднім роком. Аналіз 
якості кормів проводила нідерланд-
ська компанія»,  — підсумував Дми-
тро Шелудько. 

Компанія «ТАС Агро» 
завершила заготівлю кормів  
для тваринництва
У ГОСПОДАРСТВАХ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» УТРИМУЄТЬСЯ БІЛЬШЕ 5000 ГОЛІВ ВРХ, З ЯКИХ 2500 
СТАНОВИТЬ ДІЙНЕ СТАДО. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ТВАРИН ЯКІСНИМ І ПОЖИВ-
НИМ КОРМОМ УПРОДОВЖ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ ПОТРІБНО СВОЄЧАСНО ЙОГО ЗАГОТОВИТИ 
У НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ. АДЖЕ ЯК ГОВОРИТЬ УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МУДРІСТЬ: «МОЛОКО У 
КОРОВИ НА ЯЗИЦІ». 



Н а Вінниччині співробітники 
ТОВ Концерн «Сімекс-Агро» та-
кож відзначали День працівни-

ка сільського господарства. Святкування 
провели у вигляді банкету в місцевому 
кафе. Величезна кількість теплих та при-

ємних слів було сказано у цей день, але 
виділити хочеться вітальну промову ди-
ректора господарства — Ігоря Смаля. 
Він щиро подякував кожному аграрію 
підприємства за тяжку працю і ваго-
мий внесок у найважливіший для всіх 
кінцевий результат. Після привітань 
директор урочисто вручив подяки та 
подарункові сертифікати за високі до-
сягнення у сільськогосподарській діяль-
ності одинадцятьом передовикам ТОВ 
«Сімекс-Агро». Подяки від генерального 

директора компанії «ТАС Агро» Ірини 
Вершеліс отримали трактористи, водії, 
оператори-сушильних установ та слюса-
рі-ремонтники. 

У селі Глибочок, що у Тростя-
нецькому районі, також відзначили цей 

день — концертом та нагородами. Крім 
подарунків від компанії, працівників 
підприємства нагородили відзнаками на 
обласному рівні, як кращих працівників 
агропромислового сектору України. За 
значний особистий внесок у розвиток 
агропромислового виробництва, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну само-
віддану працю та з нагоди Дня праців-
ників сільського господарства нагорода-
ми були відзначені агрономи, механіки, 
трактористи та водії підприємства. З ві-

тальними словами до присут-
ніх звернувся директор госпо-
дарства ПОП «Зоря» Сергій 
Тирса: 

«Хотів би привітати хлі-
боробів нашого села з профе-
сійним святом. Я зичу всім 
здоров’я і добрих врожаїв. Ми 
працюємо, щоб жити краще. 
А тисячі людей, які сьогод-
ні працюють у сільському 
господарстві, кожної весни 
сподіваються, що восени їхнє 
життя стане краще. Над-
звичайно велика відповідаль-
ність сьогодні на власниках 
агропідприємств, адже саме 
ми відповідальні за те, щоб 
сподівання кожного дійсно 
справдились».

Підприємство «Ру те-
нія-М», що в Миколаївській 
області, свято аграріїв відзна-
чало у будинку культури села 
Тридуби. До святкування при-
єдналися голови Кривоозер-
ської РДА та Кривоозерської 

райради, а також голова села Тридуби. 
Під час урочистого святкування висту-
пав художній колектив учнів сільської 
школи та місцевий ансамбль худож-
ньої самодіяльності будинку культури 
під назвою «Ліра». Діти читали вірші 

та співали пісень про важку працю хлі-
боробів. Ансамбль подарував усім за-
прошеним декілька чудових номерів з 
традиційними українськими танцями в 
національних вбраннях. Крім цього, ди-
ректор господарства Володимир Кравін-
ський виступив перед публікою з прони-
кливою промовою, після чого нагородив 
подяками та сертифікатами найбільш 
успішних співробітників ПСВП «Руте-
нія-М». «Не завжди нам сприяє погода 
і економічні можливості, але ви працює-
те, щоб було і до столу, і на стіл. 
Наше керівництво, та я особи-
сто, щиро вдячні вам за цю пра-
цю», — підсумував Володимир 
Станіславович. 

З нагоди професійного свя-
та та за високі досягнення у про-
фесійній діяльності, бездоганну 
сумлінну працю, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток діяль-
ності компанії було нагородже-
но працівників ТОВ «Обрій», що 
на Чернігівщині. В якості пред-
ставника господарства виступив 
заступник директора Анатолій 
Ткаліч, який з нагоди свята осо-
бисто завітав до кожного агра-
рія та привітав подяками та сер-
тифікатами. Трактористи, водії 
та слюсарі, що не могли поки-
нути своє робоче місце у свят-
ковий день, були поздоровлені 
першочергово. Також, вже тра-
диційно, всі працівники підпри-
ємства відзначали професійне 
свято за банкетом у дружньому 
колі колективу. 

Велике свято влаштували у Київській 
області, а саме в селі Богуслав. Тут роз-
ташоване підприємство «Агро-Богуслав-
щина-Еко», де працює більше 200 людей. 
Святкування проводили у місцевому рес-
торані, куди майже в повному складі заві-
тали аграрії. Банкет із традиційних укра-
їнських страв супроводжувався живою 
музикою. Особливою частиною заходу 
стали виступи сільських голів сіл Мисай-
лівка, Саварка, Дибинці, Ісайки, Дмитрен-
ки та Щербашенці. Присутні разом з го-
ловою смт. Медин щиро привітали всіх 
працівників з їх професійним святом. 

«Ваша праця тяжка, але це найсвя-
тіше, що може людина робити на землі: 
вирощувати хліб, їжу, що дає можливість 
нам — як державі, як нації — жити. Це 
основна галузь економіки, рушійна сила і 
майбутнє нашої держави. Низький уклін 
за вашу працю — важку, та все ж найкра-
щу і благословенну. Дякую вам і зі свя-
том!», — звернувся з вітальним словом до 
аграріїв директор господарства «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» Дмитро Тюхін. Після 
урочистої промови подяки та сертифіка-
ти вручили передовим спеціалістам ви-
робничого підрозділу господарства.  

Нам відомо, як нелегко сьогодні 
працювати на землі. Але лише завдяки 
Вашій наполегливій праці та умілому 
господарюванню досягнення в сільсько-
му господарстві останніх років ста-
ють загальновизнаними. Хай і надалі 
рясно колосяться щедрими врожаями 
ваші ниви, хай втілюються в життя 
ваші плани, задуми та сподівання на 
радість вашим рідним, на благо розкві-
ту рідної України та піднесення добро-
буту всього українського народу. Хай 
обходять вас стороною природні сти-
хії, а Ваші родини живуть у сімейному 
затишку, щасті, благополуччі та при 
доброму здоров’ї!

18 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЛИ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ТРАДИ-
ЦІЯ ВІДЗНАЧАТИ АГРАРНЕ СВЯТО В ЦЕЙ ДЕНЬ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ УЖЕ ДЕСЯТКИ РОКІВ, А ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ БУЛО 

ВИРІШЕНО ПРОДОВЖИТИ ЇЇ: ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ СВЯТО ЗАКРІПИЛИ НА ЗАКОНО-
ДАВЧОМУ РІВНІ. В ЦЕЙ ДЕНЬ ВІТАТИ ПРИЙНЯТО ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ, ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЗАГОТІВЕЛЬНИХ І ОБСЛУГОВУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОР-
ГАНІЗАЦІЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ІНШИХ. З НАГОДИ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ДО-
СЯГНУТІ УСПІХИ У ПРАЦІ, ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМП-
ЛЕКСУ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОДЯКИ ПЕРЕДОВИКАМ ВСІХ ГОСПОДАРСТВ АГРОХОЛДИНГУ «ТАС АГРО». 

Святкування дня працівника сільського господарства



Амбулаторія у Михайлівському з новими сучасними дверима

За підтримки компанії «ТАС Агро» встановлено  

Н ещодавно за підтримки компа-
нії «ТАС Агро», агрофірми «Об-
рій» LTD та Благодійного фонду 

Сергія Тігіпка в селі Харкове Талалаїв-
ського району Чернігівської області, в 
центрі села, було встановлено новий 
дитячий майданчик. На урочистому від-
критті була присутня сільська голова Га-
лина Миколаївна Фесак та інспектори по 

Ж оден номер нашої газети 
не буває без інформації про 
проекти, які фінансують-

ся агропідприємствами компанії «ТАС 
Агро» спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка та спрямовані на покра-
щення умов навчання та виховання ді-
тей у сільських осередках освіти. У «ТАС 
Агро» розуміють, що турбота про підро-
стаюче покоління — це не просто пріори-
тет, а найцінніша інвестиція у майбутнє. 
Тому сьогодні ми продовжуємо знайоми-
ти вас із добрими справами компанії, що 
були реалізовані в школах та дитячих са-
дочках. Навесні компанія спільно із Бла-
годійним фондом до відкриття оновлено-
го дитячого садочка у селі Нова Гребля 
(Калинівський район Вінницької області) 
придбали меблів на 65 тисяч гривень. Во-
сени настала черга місцевої ЗОШ. Пере-
дача довгоочікуваного подарунку для за-
кладу освіти співпала з храмовим святом, 
яке щорічно відзначають у Новій Греблі. 

Д онині сільську 
владу та грома-
ду села Михай-

лівка, що в Вінницькому 
районі, турбувало питання стану місце-
вої амбулаторії, де отримують першу 
медичну допомогу жителі трьох сіл. 
Хоча ця будівля й не стара, зведена у 
сімдесятих роках минулого століття, 
але була без ремонту. Особливо місцеву 
громаду турбувало становище вхідних і 
міжкімнатних дверей. У зимовий період 
вони не зберігали тепло і пропускали 
холод. Цьогоріч прийнято рішення про 
проведення тут ремонту, повної заміни 
дверей. До проекту залучили кошти со-
ціально відповідальних інвесторів, зо-
крема й орендаря землі сільради — під-

паях з господарства «Обрій» LTD. За уча-
сті дітей школи та дитячого садочку вда-
лося влаштувати дійсно святкову подію. 

Місцеві діти з радістю сприйняли чу-
довий подарунок, оскільки, зі слів меш-
канців, у селі не було спеціального місця 
для відпочинку та розваг дітей. У своїй 
промові Галина Миколаївна висловила 
слова подяки компанії та Благодійному 

«Господарство 
тісно співпрацює із 
громадою. Ми завж-
ди надаємо необ-
хідну допомогу для 
вирішення соціаль-
них питань у селі. 
А їх вистачає з го-
ловою. Це і ремонт 
закладів освіти та 
охорони здоров’я, і 
підтримка культур-
них об’єктів, допо-
мога інфраструктурі 
сіл, словом, усього 
й не перелічити. 
По-іншому й бути не 
може. Наша велика 
компанія «ТАС Агро» і наше підприєм-
ство «Надія Агро» як її частка — завжди 
реалізуємо концепцію соціально-відпо-
відального бізнесу, намагаємося зро-
бити ще більше для людей. Це — місія 
компанії, заради якої ми працюємо», — 
запевнив Леонід Майданюк, керівник 
господарства.

приємства «Михайлівське» («ТАС Агро») 
та Благодійного фонду Сергія Тігіпка. 

Саме за кошти компанії у примі-
щенні, де функціонує медичний заклад, 
встановлено 11 дверей на суму більше 40 
тис. грн. «Дякуємо всім тим спонсорам, 
які не залишилися осторонь проекту, — 
каже Надія Миколаївна Кадіра, в. о. голо-
ви Гуменської сільської ради. — Завдяки 
підтримці компанії «ТАС Агро» ми крок 
за кроком покращуємо стан будівлі, яка 
ще вчора, здавалося, була приречена на 
повний занепад. Варто зауважити, що, 
окрім підтримки сфери охорони здо-
ров’я, аграрії фінансують й інші важливі 
для громади справи, надають допомогу 
пайовикам, вчасно виплачують орендну 
плату, беруть участь у вирішенні госпо-

фонду за підтримку різних заходів, які 
проводяться на території села, а також 
системну допомогу сільській школі, ди-
тячому садочку, клубу та медичним за-
кладам. Також вона справедливо підкрес-
лила, що агрохолдинг тісно співпрацює 
як з сільською громадою, так і з кожним 
своїм пайовиком, а також вчасно реагує 
на різні прохання та потреби регіону.

«З підприємством «Обрій LTD» 
(«ТАС Агро») ми маємо гарний досвід 
співпраці. Цьогоріч аграрії допомогли 
нам не лише із встановленням майдан-
чика, але придбали необхідне облад-
нання для школи і встановлять зручну 
зупинку громадського транспорту. Для 
виконання усіх робіт компанія виділила 
150 тис. грн. Дякуємо аграріям за те, що 
не стоять осторонь питань, нагальних 
для підопічних населених пунктів»,  — 
розповіла Галина Миколаївна.

Для села Харкове щорічно нада-
ється матеріальна допомога, що в сумі 
вже сягнула більше семисот тисяч гри-
вень. За майже п’ять років співпраці 
компанія «ТАС Агро» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка подарували школі 
декілька сучасних ноутбуків, принтер, 
мультимедійний комплекс, музичний 
мікшерний пульт та цифрову фотокаме-
ру. Крім того, раніше у селі було вста-
новлено вуличні тренажери та окремий 
гімнастичний майданчик. Наша компа-
нія піклується про добробут та майбут-
нє жителів сіл у регіонах діяльності гос-
подарств. 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

новий дитячий майданчик

«Вважаю, що співпраця з компанією 
«ТАС Агро» у рамках соціального парт-
нерства — це вдалий приклад для інших 
агропідприємств, які орендують землі у 
нашому регіоні. За менш ніж рік, відколи 
я очолив громаду, ми встигли реалізувати 
чимало корисних та важливих проектів, 
спрямованих на підтримку благоустрою 

та інфраструктури Нової Греблі. Один з 
них — капітальний ремонт Новогребель-
ського дитячого садочка, який ми реалі-
зовували спільно із США. Саме компанія 
«ТАС Агро» спрямувала на придбання ме-
блів 60 тис. грн. У попередні роки агрохол-
динг системно підтримував місцеву школу. 
Сподіваюся, співпраця з цими аграріями 
продовжиться. І дякую за те, що допомага-
ють створити комфортні умови для нашої 
громади і наших дітей», — розповів Віталій 
Порхун, голова Новогребельської громади. 

«Не секрет, що сільські освітні заклади 
потребують всебічної підтримки, особли-
во тоді, коли згідно з вимогами реформи 
матеріально-технічна база шкіл і дитячих 
садочків має бути повноцінно оновлена. 
Нашому закладу пощастило, бо ми знайш-
ли помічників — підприємство «Надія 
Агро» («ТАС Агро») та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка. Саме ці аграрії відгукнули-
ся на звернення та допомогли придбати 
телевізор для кабінету математики. Дяку-
ємо компанії за доречну та важливу під-
тримку», — підсумувала Віра Лавренюк, 
директор Новогребельської ЗОШ.

дарчих питань та покращенні інфра-
структури населеного пункту».

«Приміщенню нашого фельдшер-
сько-акушерського пункту  — понад 40 
років. Наразі заклад обслуговує більше 
1000 осіб. Спільними зусиллями громади 
та сільської влади ми намагаємося підтри-
мувати будівлю в належному стані, ство-
рювати комфортні умови для пацієнтів. 
Донедавна болючим питанням був стан 
дверей: вони були в дуже поганому стані, 
повністю розсипалися. Ми звернулися до 
підприємства «ТАС Агро» за підтримкою. 
Аграрії не відмовили, виділивши кошти на 
проведення необхідних ремонтних робіт. 
У результаті реалізовано важливу спра-
ву  — упорядковано будівлю ФАПу»,  — 
підсумувала Надія Миколаївна.

Телевізор для школярів Нової Греблі
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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.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 28.11.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Підтримуємо медичні  
заклади місцевих громад

Відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку у Тернівці

Аграрії ПОП «Зоря» рятують від сніжної негоди

З метою підтримки медичних 
закладів у місцевих громадах 
агропідприємства компанії «ТАС 

Агро» та Благодійний фонд Сергія Тігіп-
ка реалізовують програму, у рамках якої 
на потреби сільських закладів охорони 
здоров’я за останні роки виділено міль-

Д ень 26 жовтня назавжди увійде 
в історію села Тернівка (Ново-
архангельський район Кірово-

градської області). Тут у центрі села вста-
новили і урочисто відкрили пам’ятник 
Тарасу Шевченку, який був не просто по-
етом і художником, а національним про-
роком. Своїм унікальним талантом зумів 
відчути біль і прагнення рідного народу. 
Його полум’яні слова стали дороговка-
зом для багатьох поколінь українців, 
символом боротьби за незалежну держа-
ву. Тому Великого Кобзаря ми справедли-
во називаємо батьком української нації. 
Відкриття пам’ятника стало справжнім 
святом для жителів села. Приємно що до 
цього святкового заходу долучилася ком-
панія «ТАС Агро», яка виділила кошти на 
спорудження пам’ятника. 

«Щоб настав цей світлий день, у Тер-
нівці довелося здійснити великий обсяг 

У листопаді різко змінилася по-
года в Україні, і навіть випало 
декілька сан-

тиметрів снігу. Агра-
рії господарства ПОП 
«Зоря» готові до таких 
примх погоди і допо-
могли прибрати вулиці 
села Глибочок. Пред-
ставники підприємства 
долучились до подо-
лання наслідків поганої 
погоди, що вирує у Тро-
стянецькому районі. 
Було розчищено голов-
ні вулиці села, підхід до 
школи, церкви та сіль-
ради. Кожної зими спів-
робітники ПОП «Зоря» 
підтримують стан доріг 
за допомоги власної 
техніки. Ось і зараз, 

Н априкінці жовтня свій 90-річний 
ювілей відзначила Любов Олек-
сандрівна Ємченко, жителька 

с. Харитонівка, що у Срібнянському ра-
йоні Чернігівщини. Рідні організували 
для ювілярки справжнє свято із щирими 
привітаннями від почесних гостей та од-
носельців. Звісно ж, свято не обійшлося 
без участі представників компанії «ТАС 
Агро».

Серед присутніх, які завітали при-
вітати Любов Олександрівну, були 
представники підприємства «Обрій 
LTD» («ТАС Агро») Світлана Пезова та 
інспектор по паях у селі Харитонівка. 
Вони вручили ювілярці подарунковий 
набір посуду та побажали міцного здо-
ров’я, щоб вона ще довго залишалася 
«у строю». Варто зауважити, що Любов 
Ємченко пройшла нелегкий життєвий 
шлях. Все життя пропрацювала у кол-
госпі. Виростила дітей, має онуків та 
правнуків.

йони гривень. Активно програма діє й 
на Чернігівщині. Нещодавно підприєм-
ство «Обрій LTD» («ТАС Агро») спільно 
з Благодійним фондом профінансували 
чергові корисні для медичної сфери ре-
гіону проекти. Йдеться про придбання 
комп’ютерної техніки для Срібнянсько-

го центру первин-
ної медицини. 

«З аграріями 
«ТАС Агро» ми 
маємо тісну та 
багаторічну співп-
рацю. Вони завж-
ди реагують на 
важливі потреби 
громад, бюджет-
них установ і ме-
дичних закладів. 
У зв’язку з рефор-
мою медичної 
галузі, для нашо-
го центру кон-

робіт з благоустрою. Довкола пам’ятника 
облаштували затишний сквер, поклали 
бруківку. Прибрали територію, обрізали 
старі дерева, плануємо встановити лавоч-
ки. Постамент пам’ятника облицювали 
каменем, Пам’ятник виглядає як брон-
зовий, хоча виготовлений за сучасними 
технологіями із високоякісного пласти-
ку. Усі роботи виконані за кошти благо-
дійників, місцевого агропідприємства 
і зусиллями сільської ради. За важливу 
системну допомогу громаді хочу подя-
кувати компанії «ТАС Агро» і Благодій-
ному фонду Сергія Тігіпка. Роботи з бла-
гоустрою скверу триватимуть і надалі. 
Ще плануємо посадити нові квіти, встано-
вити додаткові лавочки, розширити дитя-
чий майданчик, щоб сквер став місцем 
культурного відпочинку тернівчан»,  — 
розповіла Валентина Степанова, голова 
села Тернівка.

че необхідно було придбати принтер і 
комп’ютер. Адже кількість паперової ро-
боти, ведення обліку пацієнтів, укладен-
ня договорів збільшилося у рази. Тому 
ми звернулися до господарства «Обрій» 
(«ТАС Агро»), і вони придбали нам не-
обхідне обладнання. Крім того, зазна-
чу, що цьогоріч компанія допомогла не 
лише нашому центру, але фактично у ко-
жен сільський населений пункт району 
було поставлено набори медикаментів, а 
на деяких ФАПах проводяться заплано-
вані ремонти. Зокрема, у селі Олексинці 
за фінансової підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка повністю відремон-
товано дах. Найближчим часом планує-
мо завершити ремонт медичної устано-
ви у селі Дейманівка. Дякуємо аграріям 
і благодійникам за постійну турботу і 
підтримку», — розповіла Ірина Микола-
ївна Маріненко, директор Срібнянсько-
го центру первинної медико-санітарної 
допомоги.

коли хуртовини здійнялися значно рані-
ше, аграрії не залишились осторонь.

Ювiлей 
пайовика 
вiдзначили 
разом з  
«ТАС Агро»!

«Не словом, а ділом допомогли 
місцевому населенню в боротьбі з не-

годою», — зазначили 
мешканці села. Варто відмі-
тити, що агрохолдинг «ТАС 
Агро», куди входить госпо-
дарство ПОП «Зоря», сис-
тематично допомагає селу 
Глибочок. За роки діяль-
ності компанія фінансово 
підтримувала всі сільські 
заходи, а також дитячий 
садок, школу та клуб та 
місцевий ФАП. У садочку 
та школі всі вікна замінили 
на сучасні, також закупили 
нові меблі та спортивне об-
ладнання. Крім цього, що-
річно закуповуються меди-
каменти, а нещодавно на 
вулицях встановили нове 
освітлення. 


