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А реал вирощування кукурудзи 
в компанії доволі широкий. Її 
у ТОВ «ТАС Агро» засівають в 

Чернігівській, Київській, Вінницький, 
Миколаївській і Кіровоградській об-
ластях. Цьогоріч під цю культуру було 
відведено 54 % угідь компанії. Середня 
врожайність коливалася в межах 10,5 – 
11 т/га. Розбіжність за регіонами зна-
чна, але різниця за врожайністю на 
полях в одній області коливається в 
межах 10 – 15%. 

«Бувають роки, коли виробництво 
кукурудзи стає не таким високомар-
жинальним. Але якщо у господарства 
є можливості для її доробки та збері-
гання  – а вони є в «ТАС Агро», то ку-
курудза має право на досить вагому 
частку в структурі посівів. В Україні 
відомі приклади агропідприємств, які 
вирощують кукурудзу в монокульту-
рі. Проте я не є прихильником цього, 
бо це спричиняє певні ризики, такі як: 
розповсюдження шкідників, розвиток 
хвороб, виснаження ґрунту. Тому нічо-
го кращого, як добре продумана сіво-

зміна, в сільському господарстві ще не 
винайдено» – розповів Віктор Белкот.

Наша основна мета  – не сформу-
вати максимальний вихід продукції з 
одиниці площі, а генерувати прибуток 
з одиниці площі, який залежить від 
витратної частини, одним з елементів 
якої є насіння. Тому намагаємося в 
регіонах із меншою очікуваною вро-
жайністю використовувати дешевші 
гібриди, а з більшою  – дорожчі. Звіс-
но, в розумінні «дешевше-дорожче» 
не йдеться про висівання товарної 
кукурудзи. У регіонах із меншим по-
тенціалом доцільно висівати насіння 
європейської селекції  – воно дешев-
ше проти впізнаваних американських 
гібридів, але водночас має хороший 
потенціал і забезпечує добру волого-
віддачу. 

Цілісне бачення агронюансів доз-
волило отримати високі валові збори 
кукурудзи в цілому у компанії. Най-
кращі ж результати з урожайності ку-
курудзи показали поля Західного клас-
теру компанії «ТАС Агро» – до 11 т/га.

«ТАС Агро» отримала 
рекордну врожайність 
кукурудзи у 2021 році
КУКУРУДЗА – ПРІОРИТЕТНА ДЛЯ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» КУЛЬТУ-
РА, ЗА ПОНАД ДЕСЯТИЛІТНІЙ ДОСВІД У КОМПАНІЇ ВІДНАЙШЛИ 
ІДЕАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ «ВИТРАТИ – ВИХІД ПРОДУКЦІЇ» У ЇЇ 
ВИРОБНИЦТВІ. ОДНАК ДОСКОНАЛІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ, ТОЖ КОЛЕК-
ТИВ НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАВ В НАПРЯМІ АПРОБАЦІЇ НАЙНО-
ВІТНІШИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ. ЯКІ РІШЕННЯ ДОЗВОЛИЛИ 
ОТРИМАТИ ГІДНИЙ УРОЖАЙ У 2021 РОЦІ – ДІЛИТЬСЯ ВІКТОР БЕЛ-
КОТ, ДИРЕКТОР З ВИРОБНИЦТВА ТОВ «ТАС АГРО»

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬ-
НОСТІ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО», УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ АБО ІНШИХ ПИТАНЬ 

ПОВЯЗАНИХ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ — ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 
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ДО НАШОГО КОЛ-ЦЕНТРУ

В «ТАС Агро» досягають неймовірних 
результатів в молочній галузі. На фер-
мі Північного кластеру компанії но-
вий рекорд: наша корівка Снігова за 
третю лактацію дала 13 301 кг молока. 
Сьогодні Снігова – абсолютна рекорд-
сменка за надоями молока, враховую-
чи всі ферми «ТАС Агро».

Відомо, що на молочну продуктивність 
корів впливають генетичні та породні 
особливості. Проте вагомими фактора-
ми також є здоров’я тварин, раціони і 
тип годівлі, організація процесу доїн-
ня. В «ТАС Агро» виключили кормовий 
стрес для тварин. Адже неправильне 
змішування кормів і недотримання го-
могенності раціону спричиняє зміну у 
мікрофлорі рубця. Нестабільність у го-
дуванні вимагає перебудови мікрофло-
ри – а це все втрати у якості і кількості 

молока. Корова – та тварина, яка не ро-
зуміє порушення графіків годівлі, які 
знижують молоковіддачу. Тож годівля 
в «ТАС Агро» організовується точно-в-
строк, а високі надої та якість молока 
свідчать про вдалі технологічні рішен-
ня «ТАС Агро» щодо утримання молоч-
ного стада.

Порода корови-рекордсменки  – укра-
їнська червоно-ряба молочна. По-
казники якості отриманого молока 
достатньо високі: білковість 3.27, а 
жирність – 4.1%. В «ТАС Агро» продов-
жують роботу над породно-віковим 
складом тварин, особливе місце від-
водячи питанню генетичного потен-
ціалу. Дбайливе ставлення до корів на 
фермах «ТАС Агро» завжди виправдо-
вує себе та приносить зіркові резуль-
тати.

Вітаємо  
з Новим роком  

та Різдвом Христовим!



 З «ТАС Агро» безпечно, ефективно, надійно та успішно 

 «ТАС АГРО» НА ПЕРЕДОВІЙ 
БОРОТЬБИ З COVID-19 ТА 
ДОПОМОГИ МЕДИЧНИМ 
ЗАКЛАДАМ

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» 
ЗАБЕЗПЕЧИЛА ЗАКЛАДИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
АНТИСЕПТИКАМИ

Компанія «ТАС Агро» спільно із Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка активно 
долучилася до боротьби з пандемією. 
Ми допомогли у придбанні апарату 
штучної вентиляції легень для Погре-
бищенської лікарні, забезпечили ФАПи 
у селах Іванька Липовецького району, 
Павлівка Погребищенського р-ну, Друж-
не та Нова Гребля Калинівського райо-
ну необхідними медикаментами. Впро-
довж року для боротьби з пандемією на 
Чернігівщині було надано допомоги на 
суму 15 мільйонів гривень. За ці кошти 
було придбано два рентген-апарати, 20 
моніторів пацієнта та 40 кисневих кон-
центраторів. 

Крім того, компанія «ТАС Агро» 
миттєво відгукувалася на всі запити 
про допомогу від лікарень, які знахо-
дяться в регіонах її діяльності. Одним 
із таких запитів було звернення від Ли-
повецької районної лікарні з прохан-
ням допомоги у придбанні кисневих 
концентраторів та іншого медичного 

обладнання. Усвідомлюючи всю склад-
ність ситуації, аграрії відразу відгукну-
лися та розпочали процедуру закупівлі 
життєво необхідних засобів. Компанія 
«ТАС Агро» й надалі системно допома-

гатиме медичним закладам. З вірою в 
людей і краще майбутнє творимо добрі 
справи разом!

СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ  
КОМПАНІЇ – ПІДТРИМКА 
ОСВІТИ

З 2012 року с. Сирове виділено по-
над 650 тис. грн допомоги, з них – майже 
360 тис. грн припало на школу, у якій на-
вчається 153 учні. «Із 143 вікон Благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка замінив 80. Далі 
було проведено реконструкцію школи, 
поступово купувалися меблі, необхідне 
навчальне обладнання: ноутбуки, про-
ектори, мікрофони. Також отримали від 
компанії «ТАС Агро» великі смарт-телеві-

зори. Ми вдячні, що в нашому селі є від-
повідальний і дбайливий інвестор – ком-
панія «ТАС Агро» - підкреслив директор 
школи Леонід Бетлій. 

А от у Харківській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів Талалаївского району 
Чернігівської області завершили ремонт-

ні роботи у при-
міщеннях їдальні 
та харчоблоку. 
Ініціативу з онов-
лення обладнання 
та меблів обідньої 
зали підтрима-
ло підприємство 
«ТАС Агро Пів-
ніч» та Благодій-
ний фонд Сергія 
Тігіпка. Загальна 
вартість допомоги 
Харківському на-
вчальному закла-
ду сягнула 130 ти-
сяч гривень. За сім 
років співпраці у 
навчальний заклад 
було інвестовано 
500 тисяч гривень. 

Освітніх закладів, яким компанія 
«ТАС Агро» системно надає допомогу, 
налічується понад 50. В компанії «ТАС 
Агро» знають, що вдала співпраця є ло-
комотивом впровадження інновацій та 
сталого розвитку. У її процесі генеру-
ються нові ідеї, розробляються цікаві 
проєкти і відбуваються реальні зміни 
на краще. Ми завжди відкриті до діа-
логу. 

КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИ-
ЩЕ – ЗАПОРУКА  
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ

За період з 2012 по 2020 рік компа-
нія «ТАС Агро» спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка спрямувала на 
соціальні ініціативи Медвинської грома-
ди коштів на суму понад 1 мільйон гри-
вень. Як розповіла директорка музичної 
школи Лідія Яременко, Медвинська 
музична школа працює з 1976 р., за-
раз в ній навчається 52 учні. До сьогодні 
педагоги проводили навчання на заста-
рілих інструментах. За всю історію існу-
вання музичної школи ТОВ «ТАС Агро 
Центр» стало першим меценатом, який 
її підтримав. 

Крім того, з нагоди 10-річного 
ювілею жіночого клубу «Береги-
ня», що у с. Чайки, відбувся святковий 
концерт, який відвідали представники 
«ТАС Агро». Серед запрошених також 
були колежанки із Острівського будин-

НОВИЙ РІК – ЧАС НОВИХ СПОДІВАНЬ, ЗАКЛАДАННЯ НОВИХ ЦІЛЕЙ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. У 2021 РОЦІ 
КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВДАЛО І ПЛІДНО ПРАЦЮВАЛА ЗА УСІМА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ. ОКРІМ УСПІШ-

НОЇ РОБОТИ В ПОЛЯХ І НА ФЕРМАХ, БУЛО ВПРОВАДЖЕНО НИЗКУ ОСВІТНІХ, КУЛЬТУРНИХ, МЕДИЧНИХ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ. 

БУТИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИМ З ТОЧКИ ЗОРУ «ТАС АГРО» – ЦЕ ПРОВОДИТИ ДЕСЯТКИ ЗУСТРІЧЕЙ НА 
ДЕНЬ З НЕЙМОВІРНИМИ ОСОБИСТОСТЯМИ, ЧУТИ ЇХ ДУМКИ, ЗАГОРАТИСЯ ЇХ ІДЕЯМИ ТА ДОПОМАГАТИ РОЗ-

ВИВАТИСЯ. МИ НАДИХАЛИСЯ НА НОВІ ЗВЕРШЕННЯ І ТОЧНО ПЕРЕКОНАНІ, ЩО РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ ПРИ-
НЕСУТЬ КОРИСТЬ НЕ ОДНОМУ ПОКОЛІННЮ. МИ ДІЯЛИ І СІЯЛИ, ВЕСЬ РІК БУДУЧИ ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З ГРОМАДА-

МИ, ПОРЯД З НАШИМИ ПАЙОВИКАМИ. ДО ВАШОЇ УВАГИ – ПРИКЛАДИ ТОГО, ЩО БУЛО ВТІЛЕНО ЗА РІК.



 З «ТАС Агро» безпечно, ефективно, надійно та успішно 
ку культури. Аграрії 
привітали Берегинь зі 
святом та подарували 
для потреб Чайківської 
бібліотеки багатофунк-
ціональний пристрій 
для копіювання, скану-
вання та кольорового 
друку.

Талалаївський, Срібнянський та Ічнян-
ський, де товщина снігу сягала близько 
одного метра.

«ТАС АГРО» ВДАЛО  
РЕАЛІЗУВАЛО ІНФРА-
СТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ

З 2012 року як компанія, так і Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка опікуються 
Богуславським районом Київщини. За 
цей період для реалізації соціальних 
проєктів двох районів Київської обл.  – 
Богуславського та Рокитнянського  – 
Фондом було виділено 4 млн 125 тис. 
грн. У 2021 році успішно завершено 
ще один проєкт – встановлення ву-
личного освітлення в селі Лютарі 
Саварського старостинськго округу Бо-
гуславської ОТГ. Цей проєкт реалізову-
вали у два етапи протягом двох років, а 
його вартість склала майже 200 тис. грн.

Благоустрій населених пунктів, на 
територіях яких веде свою діяльність 
ТОВ «ТАС Агро Центр», є одним з прі-
оритетних напрямків  соціальної полі-
тики компанії. Відтак у с. Лютарі вста-
новлено найновітніше енергоощадне 
та дружнє до довкілля освітлення  – на 
сонячних батареях. Протягом світлового 
дня ліхтарі накопичують сонячне світло, 
віддаючи його із настанням сутінків. 
Наявність таких ліхтарів значно полег-
шує життя населення, не несе шкоди до-
вкіллю і заощаджує кошти. 

Наші пайовики і партнери перекона-
ні: ТОВ «ТАС Агро» несе у села прогрес, 
розвиток і світло! Відтак, це не тільки 
світло сердець наших працівників та 
усміхнених облич пайовиків, а й соняч-
них ліхтарів у Лютарі.

РАЗОМ ДІЄМО – РАЗОМ 
МРІЄМО. ВМІЄМО ВИРО-
ЩУВАТИ, ЗБИРАТИ  
І ВІДПОЧИВАТИ

Відродження традицій  – на часі. 
Адже повернення до історичних вито-
ків, збереження культурної спадщини і 
розвиток сільських територій є запору-
кою успіху. Село Казавчин є туристич-
но привабливою територією, оскільки 
криє у собі чимало історичних подій. З 
розумінням важливості розвитку регі-
ону та усвідомленою відповідальністю 
перед Гайворонською громадою гене-

ральним спонсором фестивалю 
козацької слави «Казавчин фест» 
стала компанія «ТАС Агро».  Захід 
відбувся під гаслом «Козацькому роду 
нема переводу». Дійство розпочало-
ся урочистою ходою українського ко-
зацтва «Лине слава козацька з далечі 
віків». До основних подій фестивалю 
долучилося керівництво та працівники 
ТОВ «ТАС Агро Південь». Найбільше 
перехоплювало подих, коли на скелях 
Сірка зазвучав Гімн України, який спі-
вали всі  – від наймолодших учасників 
до старійшин прилеглих сіл. Фестиваль 
став справжнім патріотичним заходом, 
у якому взяли участь багато дітей та мо-
лоді. Гарт духу у спільних дійствах – те, 
чого на разі потребує підростаюче поко-
ління. 

На Фестивальній галявині презенту-
вали курені та пригощали українськими 
стравами: юшкою, козацькою кашею, 
варениками, печеною картоплею, аро-
матними пиріжками та салом із хріном 
й часником. Особливого колориту фес-
тивалю додали виставки виробів хенд-
мейд, козацької зброї та фудкорти. Ці-
кавими були майстер-класи з ткацтва 
килимів, виготовлення виробів із глини 
та робіт декоративно-ужиткового мисте-
цтва. Родзинкою заходу стала переправа 
на підводі на інший берег Південного 
Бугу. Діти та підлітки особливо чека-
ли на показові виступи козаків. Дитячі 
атракціони, спортивні змагання та весе-
лі танці і пісні об’єднали всіх гостей «Ка-
завчин фесту». У фестивалі взяли участь 
аматори Гайворонської громади, фоль-
клорні та естрадні колективи. 

Безмежна любов до рідної 
землі, гордість за вирощений 
врожай, турбота про майбут-
нє вирізняє компанію «ТАС Агро». 
Відповідальність за покладену 
місію робить діяльність ком-
панії надзвичайно важливою і 
значущою, а підсумки року окри-
люють та надихають на нові 
здобутки й звершення.

РЯТУВАЛИ СЕЛА ВІД  
СНІГОВОГО ПОЛОНУ

У 2021 році до 
нас нарешті прийшла 
справжня зима. Та ра-
зом з казковими сні-
гопадами, знову з’яви-
лися і старі проблеми 
з дорогами у містах 
та селах. Місцевим ко-
мунальним службам 
і цього разу не виста-
чало рук та снігопри-
биральної техніки. 
Тому деякі селища по 
декілька днів залиша-
лися без розчищеного 
шляху, а подекуди вза-
галі без можливості покинути домівку 
або двір. Компанія «ТАС Агро» щороку 
долучається до процесу прибирання 
снігу в регіонах сво-
єї діяльності. В різ-
них куточках України 
наші механізатори з 
самого ранку завзято 
відгортали кучугури, 
аби люди могли віль-
но пересуватися доро-
гою.

Винятком не ста-
ла Київська область, а 
саме — Богуславський 
район, який повністю 
замело снігом лише 
за одну ніч. Аграрії 
«ТАС Агро Центр» за-
йнялися розчищенням 
доріг у селах Медвин, 
Мисайлівка, Дибинці, 
Ісайки, Дмитренки, 
Щербашенці тощо. 
Активно боролися зі 
сніговими заметами 
на Півдні нашої краї-
ни у Гайворонському, 
Кривоозерському та 
Тростянецькому ра-
йонах. За допомогою 
техніки «ТАС Агро 
Південь» було розчи-
щено головні дороги 
сіл регіону, адже через 
різку зміну погоди, 
крім аграріїв, ніхто 
не міг так оперативно 
впоратися із негодою. Щорічну прак-
тику з розчищення місцевості від снігу 
підтримало і підприємство «ТАС Агро 
Північ». Трактори Північного класте-
ру вийшли на вулиці одразу декількох 
районів Чернігівщини, серед яких  — 
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ФІНЛЯНДІЯ

Фінляндія вважається Батьківщиною 
Діда Мороза – Йоулупуккі, який живе у 
Лапландії. Опівночі фіни виходять на 
вулицю і запускають феєрверки. Потім 
вдома вони ворожать на воску та олові 
на майбутній рік. В одному з міст Фін-
ляндії  – Кемі  – відбувається щорічний 
сніжно-крижаний фестиваль. Поблизу 
цього міста розташований і сніжно-кри-
жаний замок розміром 20 тис. кв.м.

НІМЕЧЧИНА

Перед Новим роком німці бажають 
«Guten Rutsch!» – скорочення від висло-
ву «Einen Guten Rutsch ins neue Jahr!», що 
дослівно означає «хорошого входження 
в Новий рік». У Німеччині, як і в багатьох 
інших країнах, останні 10 секунд року, що 
минає, відраховують вголос. Після цього 
запалюють бенгальські вогні або запуска-
ють в нічне небо феєрверки. 

ФРАНЦІЯ

Французи, як й інші народи, при-
крашають до свята ялинку, а на підлогу 
ставлять сантони – дерев’яні або глиняні 
фігурки. Перед запіканням новорічно-
го пирога вони часто додають до нього 
біб. Той, кому дістався такий сюрприз, 
стає «бобовим королем». Це означає, що 
друзі та родичі мають виконувати його 

Святкування Нового року: традиції різних країн

жартівливі забаганки протягом усього 
новорічного вечора. Щоб отримати но-
ворічну ніч подарунки, діти виставля-
ють свої черевички біля каміну в надії, 
що Пер Ноель наповнить їх приємними 
речами. Пер Ноель  – добрий чарівник, 
такий самий, як Святий Миколай. А от 
до бешкетників приходить Пер Фуетар 
(рогатий дід), який дарує їм замість ігра-
шок вуглинку.

АВС ТРІЯ

В Австрії символами вдачі та достат-
ку в Новому році вважаються сажотрус і 
свиня. За давніх часів у Новий рік, коли 

на вулиці з’являвся сажотрус, люди біг-
ли за ним, намагаючись доторкнутися й 
забруднитися сажею. Згідно зі звичаєм 1 
січня на обід потрібно їсти свинину (на 

щастя), хрін 
(на здоров’я) і 
зелений горо-
шок (щоб гро-
ші водилися). 
М о н е т н и й 
двір у Відні 
вже не один 
десяток років 
чеканить до 
Нового року 
с п е ц і а л ь н у 
монету-суве-
нір, на якій 
з о б р а ж е н о 
хлопчика-сви-
нопаса.

США

Традиції святкування Нового року у 
США загалом дуже схожі на українські. 
Однак для американців характерний 
певний культ прикрашання своїх бу-
динків гірляндами. Тут жителі щороку 
проводять змагання на найяскравіший 
будинок. Ще одна відмінність: амери-
канським діткам подарунки під різдвя-
не дерево приносить Санта-Клаус., який 
пробирається в будинок через комин.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Жителі Великобританії прихід Но-
вого року відзначають стримано. Існує 
неписане правило, за яким у новорічний 
вечір або ніч кожен може без жодних за-
прошень прийти на свято в будь-який дім, 
навіть до незнайомих людей, і буде при-
вітно і гостинно прийнятий. Гостю слід 
принести із собою якусь випічку й хоча 
б невеликий шматочок вугілля, кинути 
його в сімейне вогнище й побажати, щоб 
вогонь в цьому будинку горів довго-довго.

ІТА ЛІЯ

А от Італія загалом святкує Новий рік 
так само, як і більшість українців. Єдине, 
що опівночі італійці як дуже емоційна на-
ція починають голосно кричати. До діток 
у цій країні приходить Баббо Натале, що 
означає «різдвяний тато». Але головним 

новорічним персонажем там залишається 
фея Бефана – добра стара чарівниця, яка 
входить до будинку через пічну трубу й 
кладе маленькі подарунки в черевички 
дітей. Неслухняним діткам вона залишає 
вуглинку або ж купу попелу.

Т УРЕЧЧИНА

Мусульмани проводять новорічний 
вечір за сімейною вечерею, перегляда-
ючи святкові передачі. Славнозвісний 
Святий Миколай, який був реальною 
людиною й став прототипом для вига-
даних Санта-Клауса і Діда Мороза, на-
родився саме в Туреччині. Це сталося 

у ІІІ столітті нашої ери в місті Демре. У 
церкві Святого Миколая 6 грудня прово-
дять служіння протягом трьох днів.

ГРЕЦІЯ

Перше січня в Греції – не лише Но-
вий рік, а й День пам’яті Святого Василя, 
покровителя малозабезпечених. Здавна 
греки вважали, що він проникає в бу-
динки християн так само, як італійська 
Бефана. На знак поваги святому на сто-
лі залишають їжу. Адже невідомо, коли 
може з’явитися бажаний гість.

Новий рік – особливий день 
для кожного. Він об’єднує всіх 
жителів нашої планети, не-
залежно від віросповідання 
та поглядів. Навіть ті, хто 
не вірить ані у Святого Ми-
колая, ані в Діда Мороза чи 
Санта-Клауса, відзначають 
закінчення старого і поча-
ток прийдешнього року. Роз-
глянемо, які традиції святку-
вання Нового року існують в 
різних країнах світу. 


