
Щиро і сердечно вітаємо вас із весняним святом –

8 березня!
 Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, 
нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на 
вашу честь розквітають квіти й звучить музика. 

Будьте завжди усміхнені, сповнені надій 
та оптимізму. 

Нехай у ваших оселях завжди панують мир, 
злагода і добробут.

З повагою та найкращими побажаннями

Компанія ТАС Агро!

Компанія ТАС Агро  
підвела підсумки роботи  
за 2017 рік
Нещодавно компанія ТАС Агро завер-
шила збирання зернових культур і під-
вела підсумки діяльності за минулий 
рік. Попри складний сезон, який харак-
теризувався несприятливими погод-
ними умовами, що і стало причиною 
відхилення від планових показників, 
отриманим результатом у компанії 
більш ніж задоволені. 

 «Не дивлячись на надзвичайно склад-
ний для аграріїв 2017 рік, коли внаслі-
док холодної весни, посушливого літа 
та насиченої опадами осені, врожай-
ність кукурудзи по Україні в цілому 
знизилась на 15% порівняно з 2016 
роком, а терміни збирання зернової 
значно затягнулись, нам в ТАС Агро 
вдалось зібрати хороший урожай на 
рівні минулого року. Підґрунтям для 
такого результату, разом із інтенси-
фікацією технології, стала ціла низка 
запроваджених інноваційних рішень, 
котрі дозволили ефективніше викори-
стати матеріально-технічні та людські 
ресурси. Серед таких інновацій – по-
всякденний моніторинг використання 
техніки, виконання польових операцій 
з використанням систем GPS високої 
точності, перехід на електронний об-
лік польових робіт та товарно-матері-
альних цінностей, детальний контроль 
при посіві та обприскуванні», – зазна-
чив директор з виробництва агрохол-
дингу Віктор Белкот.

У господарстві «Рутенія-М»  
отримано сходи озимих  
на 100% площ
Станом на середину лютого у госпо-
дарстві «Рутенія-М», що у Кривоозер-
ському районі Миколаївської області, 
у доброму та задовільному стані пере-
бувають 100 % сходів озимих культур.

«Ми розуміємо, що ці дані ще не є 
остаточними, подальший стан посівів 
буде залежати від погодних умов. Але 
ми можемо дати попередній обереж-
ний прогноз, що перезимівля пройшла 
успішно, без вагомих втрат. Вимерзан-
ня озимини на сьогодні немає. Ситу-
ація більш менш стабільна і прогно-
зована. До березня синоптики знову 
передають другу хвилю морозів. Після 
потепління і відлиги в землі залишила-
ся якась частина вологи, тому якщо бу-
дуть тривалі морози, то ситуація може 
дещо ускладнитись», – прокоментував 
Олександр Однороженко, директор 
господарства «Рутенія-М».
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НОВИНИ КОМПАНІЇ

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

Т АС Агро – відповідальний го-
сподар, який думає про май-
бутній урожай заздалегідь, а 

відтак ще до початку робіт турбується про 
те, щоб вчасно обробити землю та прове-
сти посівну. Важливою складовою цього 
процесу є відповідна підготовка ґрунто-
обробної техніки – ремонт та наявність 
необхідних запчастин. У господарствах 
компанії ТАС Агро планово розпочали 
активну підготовку сільськогосподар-
ської техніки до весняно-польових робіт. 

«Заради якісного проведення всього 
комплексу весняно-польових робіт госпо-
дарство «Сімекс-Агро», що у Липовецько-
му районі Вінницької області,  постійно 
оновлює парк сільськогосподарської тех-
ніки. Впродовж кількох минулих років 
було придбано нові трактори, сівалки, ком-
байни. Посівними матеріалами, засобами 
захисту рослин, мінеральними добривами 
та паливно-мастильними матеріалами гос-
подарство забезпечене в повному обсязі. 
Зі всіма постачальниками укладені догово-
ри і проплачені кошти, що гарантує своє-
часний старт сезону. Погодні умови осін-
ньо-зимового періоду сприяють добрій 
перезимівлі озимих зернових, а тому нам 
не доведеться пересівати. Головне для нас 
сьогодні – максимально зберегти накопи-

чену в зимовий період вологу, прискорити 
проведення всіх агротехнічних заходів на 
весняному полі, вчасно посіяти та догля-
нути культури, бо це основа майбутнього 
врожаю», – зі знанням справи підсумував 
Микола Володимирович.

«Господарство експлуатує близько 40 
одиниць самохідної сільськогосподарської 
техніки, значну кількість ґрунтообробної 
техніки та сівалки. Основну частину вес-
няно-польових робіт будуть виконувати 
великі і надійні трактори «Кейс», «Кла-
ас-Атлес 936» та інші. Для обробітку ґрунту 
будуть залучені культиватори Tiger Mate II, 

Simba, Gregoire Besson, які відмінно заре-
комендували себе у минулих виробничих 
циклах. На сьогодні господарство уже от-
римало частину запчастин для ремонту 
сівалок і обприскувачів. Всі працівники ко-
лективу докладають максимальних зусиль 
для підготовки до весняно-польових робіт. 
Закупівлю мінеральних добрив, засобів 
захисту рослин, насіння, паливно-мастиль-
них матеріалів майже завершено. Придба-
но найкраще гібридне насіння світових 
виробників: соняшник компанії «Синген-
та», кукурудзу – «Монсанто» та «Піонер», 
а також елітні сорти гороху.

Готуємо техніку до весняно-польових робіт



З кожним роком зима приносить 
українцям чимало сюрпризів. 
Для когось вони очікувані і при-

ємні, а для когось – це додаткова турбо-
та і хвилювання. Ще на початку грудня 
в країну прийшли хуртовини, але ново-
річно-різдвяні свята порадували теплою 
погодою. Перед Водохрещем зима знову 
нагадала про себе сніговими заметами . 
Особливо від непогоди постраждали Кі-
ровоградська, Вінницька, Чернігівська 
і Миколаївська області. На допомогу в 
подоланні наслідків негоди місцевим 
громадам систематично приходили 
господарства компанії ТАС Агро. Відтак 
розчистку доріг від снігу підприємства 
агрохолдингу проводили в Талалаїв-
ському і Срібнянському районах Черні-
гівської області, Тростянецькому і Бер-
шадському районах Вінницької області, 
Гайворонському і Новоархангельському 
районах Кіровоградської області, Враді-
ївському і Кривоозерському районах 
Миколаївської області.

«До нашого підприємства з приводу 
розчищення снігових заметів щорічно 

звертаються сільська рада або місцеві 
жителі. Ми в найкоротші терміни від-
гукуємося на їхні прохання, адже розу-
міємо, що засніжена дорога може стати 
причиною значної трагедії. Тож шляхи 
між населеними пунктами, вулиці гро-
мад, під’їзди до магазинів, шкіл, дитя-
чих садочків, кладовищ, ФАПів у селах 
були оперативно звільнені від заметів. 
Лише за один день обсяг снігоочисних 
робіт, які виконує техніка нашого госпо-
дарства, становить не один десяток кі-
лометрів. І так щодня впродовж усього 
періоду снігопадів. Сподіваємося, що 
снігопади на Водохреща сприятимуть 
рясним врожаям у 2018 році», – розповів 
Сергій Олександрович Тирса, директор 
ПОП «Зоря», яке розташоване у селі Гли-
бочок, Тростянецького району Вінниць-
кої області.

СВОЇМИ ВРАЖЕННЯМИ ВІД СПІВ
ПРАЦІ З ПІДПРИЄМСТВАМИ КОМПА
НІЇ ТАС АГРО ПОДІЛИЛАСЯ ГОЛОВИ 
КІЛЬКОХ СІЛЬСЬКИХ РАД. 

Коментар_1
«Протягом зимового періоду снігоочис-
на техніка господарства «Зоря» (ТАС 
Агро) за потреби проводить розчистку 
сільських доріг від снігу. У цьому пи-
танні аграрії працюють на відмінно! 
Від заметів звільнялися як центральні 
вулиці, так і провулки, і кожен куточок, 
де мешкає бодай одна людина. Тому від 
себе особисто та від усієї громади хочу 
щиро подякувати за таку потрібну і ко-
рисну ініціативу. Крім того, торік разом 
із Компанією та Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка нам вдалося реалізувати 
чимало спільних соціальних проектів, 
серед яких – придбання дитячого май-
данчика, забезпечення спортивним ін-
вентарем дитячого садочка, закупівля 
оргтехніки та меблів для школи. При-
ємно, що господарство також долу-
чається до святкування Дня села, Дня 
Перемоги, Дня знань і Нового року. 
Переконана, що ми поглиблюватимемо 
співпрацю й надалі, адже вона прино-
сить користь нашому селу та його меш-
канцям»,  – розповіла Валентина Гри-
горівна Горбань, голова Глибочанської 
сільської ради (Тростянецький район, 
Вінницька область). 

Коментар_2
«Цьогоріч громада села Тернівка не мала 
жодних проблем із розчищенням сніго-
вих заметів. Попри аномальні снігопади, 
які відбулися у кінці січня, усі під’їзди 
до села і вулиці населеного пункту були 
своєчасно і якісно почищені. Це стало 
можливим, адже до процесу активно до-
лучився орендар наших земель, госпо-
дарство «Новий Світ» (ТАС Агро). Тому 

від себе особисто та від усієї громади 
хочу щиро подякувати Компанії за таку 
необхідну ініціативу. Крім того, це не 
єдиний проект аграріїв, який ми реалізо-
вуємо спільними зусиллями. Компанія 
оплачує харчування учнів нашої школи, 
один раз на тиждень забезпечує тран-
спортом до районного центру жителів 
села, допомагає підтримувати і розви-
вати усю соціальну сферу населеного 
пункту. Протягом останніх п’яти років у 
розвиток місцевої громади інвестовано 
більше 500 тис. грн. Переконана, що ми 
поглиблюватимемо співпрацю й надалі, 
адже вона приносить користь нашому 
селу та його мешканцям», – зазначи-
ла Валентина Карлівна Степова, голова 
села Тернівка (Новоархангельський ра-
йон, Кіровоградська область).

Коментар_3
«Завдяки допомозі підприємства «Об-
рій  LTD» (ТАС Агро) дороги в селах 
Харкове та Новоселівка вчасно чисти-
лись від снігу. Аграрії спрацювали на 
найвищому рівні. Жителям не довелося 
самотужки боротися зі всіма наслідками 
зимової негоди. Велика подяка керів-
ництву підприємства, та, звісно ж, тим 
людям (трактористам і механізаторам), 
які безпосередньо рятували села від сні-
гового полону. Сподіваємося позитивна 
співпраця з компанією буде продовже-
на, адже у 2018 році ми запланували 
спільно реалізувати декілька важливих 
соціальних проектів для жителів місце-
вої громади»,  – поінформувала Галина 
Миколаївна Фесак, голова Харківської 
сільської ради (Талалаївський район, 
Чернігівська область). 

Компанія ТАС Агро 
рятує села вiд снiгового полону



Дитячий садочок європейського рівня від компанії ТАС АГРО

Сценічне вбрання для чоловічого 
народного ансамблю в селі Яланецьке

Підтримали спортивну команду у Новоархангельську

П ідтримка сільських освітніх за-
кладів є одним із пріоритетних 
напрямків соціальної політи-

ки компанії ТАС Агро. Так, у 2017 році 
агропідприємства холдингу разом з Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка спряму-
вали понад 1 млн грн в освітню сферу 
сіл п’яти регіонів. Ці кошти було вико-
ристано на ремонт шкіл і дитячих садоч-
ків, забезпечення меблями, спортивним 
інвентарем, комп’ютерами і науково-ме-
тодичними матеріалами тощо. Сьогодні 
ми розповімо про чергові добрі справи 
відповідальних аграріїв, реалізовані з 
думкою про  покоління, що підростає

Гордістю села Козинців є дитсадок 
«Пролісок». Цей заклад у центрі насе-
леного пункту, справді, можна вважа-
ти одним з найкращих на Вінниччині, 
хоч донедавна це була цегляна, нічим 

не приваблива, коробка. Й лише з при-
ходом компанії ТАС Агро приміщення 
перепланували під дитсадок, провели 
капітальний ремонт, облаштувавши 
зручний теплий туалет та душ, зроби-
ли сучасні ігрову, навчальну, спальну 
кімнати та їдальню, куди закупили усі 
необхідні меблі, комп’ютер, побутову 
техніку та справжнісіньку дивовижу для 
сільських дітей  мультимедійну дошку.

«Наш дитсадок розрахований на 50 
місць, – розповідає директор Тетяна Вла-
дика. – У нас настільки затишно і гарно, 
що батьки приводять дітей з 2-х років. 
Малеча аж з 5 сіл – Козинців, Косаківки, 
Коханівки, Пеньківки і Кобильні залюб-
ки перебуває у нас протягом дня. Для 
цього є всі умови. Завдяки матеріальній 
базі від Благодійного фонду Сергія Ті-
гіпка маємо тепер можливість розвива-

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

О дним із пріоритетних напрям-
ків соціальної політики компа-
нії ТАС Агро та Благодійного 

фонду Сергія Тігіпка є підтримка спор-
тивних ініціатив у селах і селищах, де 
працюють господарства агрохолдин-
гу. Щорічно ми інвестуємо сотні тисяч 
гривень у сільський спорт, фінансуємо 
проведення турнірів, змагань, придбан-

ти, що наш колектив здобув заслужене ви-
знання не лише у односельчан, а й у гляда-
чів району та області, адже активно бере 

ня спортивного інвентарю для фут-
больних, волейбольних, баскетбольних 
команд, ремонти спортивних залів та 
благоустрій стадіонів. 

Нещодавно агропідприємства ком-
панії спільно з Благодійним фондом 
допомогли реалізувати корисний для 
місцевого спорту проект. Зокрема, при-
дбали спортивну форму для дитячої 

участь у різноманітних культурно-мис-
тецьких заходах. Декілька років тому на-
родний вокальний ансамбль «Обрій» став 

футбольної команди Новоархангель-
ського НВК у Кіровоградській області. 
На реалізацію цього проекту було ске-
ровано 10 тис. грн. 
КОМЕНТАР:  Віктор Миколайович Рудь, 
учитель фізичної культури Новоар-
хангельського НВК: «З кожним роком 
футбол у нашій школі набирає попу-
лярності. Наші спортсмени встигли 
заявити про себе на численних район-
них змаганнях. Селищна влада і керів-
ництво школи завжди підтримують усі 
ініціативи юних спортсменів. А нещо-
давно підтримку надав і наш орендар, 
підприємство «ЛАН» (ТАС Агро), яке 
спільно з Благодійним фондом при-
дбало комплекти футбольної форми на 
суму понад 10 тис. грн. Додам, що фор-
ма не міняли багато років, відтак зро-
зуміло, що, виходячи на поле, спортс-
мени мали не надто презентабельний 
вигляд. Тепер ситуацію виправлено. 
Переконаний, що нова форма стане 
початком нових успіхів та перемог на-
шої команди. Футболістам зичу побіль-
ше забитих голів у ворота суперників. 
Аграріям вдячний за підтримку й за те, 

призером обласного конкурсу козацької 
пісні. Нещодавно колектив з успіхом ви-
ступив у районному будинку культури 
зі звітним концертом, отримавши високу 
оцінку не лише глядачів, а й компетентно-
го обласного журі, підтвердивши звання 
народного», – розповів керівник ансамб-
лю Роман Зелененький. 

Приємно, що учасники ансамблю 
мають гарні сценічні костюми. Велику 
допомогу в реалізації творчих планів 
учасників художньої самодіяльності села 
Яланець надає Всеукраїнський благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка. На кошти виді-
лені фондом у 2017 році було придбано 
нові сценічні костюми на суму майже 
25 тисяч гривень. «Чудово, що у нашому 
селі є такі представники соціально відпо-
відального бізнесу, які підтримують куль-
турні проекти. Дякуємо Благодійному 
фонду Сергія Тігіпка і компанії ТАС Агро 
за сприяння та системну допомогу», – 
підсумував Володимир Петрович Мороз, 
сільський голова Яланець.

Ч оловічий народний вокальний 
ансамбль «Обрій» було ство-
рено у грудні 2000 року у селі 

Яланець Бершадського району Вінниць-
кої області. Основу колективу становлять 
місцеві жителі, працівники аграрного 
підприємства. Протягом 17 років існуван-
ня склад ансамблю залишався практично 
без змін. Першим керівником ансамблю 
був випускник Одеської консерваторії 
Сергій Шевчук. Наразі лідером гурту є 
Роман Зелененький. Самобутній колек-
тив об’єднав шістьох чоловіків, які уже не 
можуть уявити своє життя без пісні.

«В основі репертуару наших сільських 
аматорів – українські народні пісні, які 
майстерно виконуються як акапельно, так 
і з музичним супроводом. Найбільш попу-
лярними у виконанні є «Ой у полі верба», 
«Сусідка», «Місяць на небі», «По садочку 
ходжу». Загалом у творчому доробку ко-
лективу – близько ста пісень і репертуар 
постійно оновлюється. Варто також дода-

що завжди стоять на варті потреб на-
шого навчального закладу». 
КОМЕНТАР: Юрій Павлович Шама-
новський, селищний голова Новоар-
хангельська (Кіровоградська область): 
«Наша селищна рада уже протягом 
5 років плідно співпрацює з компані-
єю ТАС Агро і Благодійним фондом 
для вирішення цілої низки соціальних 
проектів на території нашої громади. 
Загалом упродовж останніх років нам 
надано допомоги на суму майже 600 
тисяч гривень. За ці кошти ми придба-
ли необхідні меблі для двох дитячих 
садочків, встановили ігрові куточки, ку-
пили спортивний інвентар та постільну 
білизну. Крім цього, аграрії щорічно 
забезпечують наші медичні установи 
ліками, медичним обладнанням, під-
тримують будинок культури і допо-
магають школам. Усі ці об’єкти дійсно 
дуже потрібні громаді:  тут навчаються 
діти і онуки, отримують медичну допо-
могу люди похилого віку. Тому щиро 
дякуємо аграріям за те, що не омина-
ють увагою наші прохання й підтриму-
ють усі корисні ініціативи».

ти, навчати та готувати дітей до школи. 
Харчування у дитсадку повноцінне три-
разове. Ми йдемо у Європу, а отже, дітки 

повинні зростати саме у сучасних умо-
вах, які є у нас. Ми та батьки дуже вдячні 
аграріям за розуміння та підтримку». 



М асляна – це давнє і улюблене 
всіма свято. Традицiйно за 
тиждень до Великого посту в 

Українi вiдзначають Масляну. Цьогорiч її 
святкували i в селi Свердликове, що в Но-
воархангельському районi Кіровоград-
ської областi. Захiд пройшов за пiдтримки 

спонсорiв та благодiйникiв. Серед яких – 
господарство «Імені Юрія Гагаріна» (ТАС 
Агро) та Благодійний фонд Сергія Тігіпка.

Очiльник села Василь Васильович 
Вовкун розповiв, що хоча дiйство в них 
було органiзоване вперше, воно без пере-
бiльшення залишило у мiсцевих жителiв 

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

Відповідальний за випуск
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com; 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд. 30, 01032. Не для продажу.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 27.02.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

ПАМ’ЯТАЄМО

12лютого відзначила свій 
90-річний ювілей жи-
телька села Очеретня 

(Погребищенського району, Ві-
нницької області) Дзюба Анто-

ніна Антонівна. Усе життя жінка 
важко пропрацювала в буряків-
ничій ланці. Виховала сина, а за-
раз тішиться онуками та правну-
ками. У цей святковий день на 
поріг до ювілярки завітало чима-
ло гостей – рідні та близькі, одно-
сельці та голова сільської ради. 
Серед присутніх також були 
представники господарства ТОВ 
«Концерн «Сімекс-Агро». Адже 
жінка є пайовиком підприємства. 
Всі присутні зичили ювілярці 
здоров’я та благополуччя. Рідні 
дякували бабусі за сімейне тепло 
і родинну підтримку. Представни-
ки господарства завітали до юві-
лярки з подарунками, та звісно ж, 
побажали їй міцного здоров’я та 
довгих років життя.

Вітаємо пайовиків компанії 
ТАС Агро з ювілеями

Шановні читачі нашого видання, 
агрохолдинг ТАС Агро проводить серед 
пайовиків конкурс на оригінальне вико-
ристання логотипу компанії. Для участі 
в конкурсі всі охочі мають власноручно 
використати логотип компанії на 
вишивці, виробі з дерева, скла тощо, не 
змінюючи його форми.

Кожен, хто візьме участь у конкурсі, 
отримає подарунок від компанії. А пере-
можця буде нагороджено цінним 
призом.

Конкурс продовжуватиметься до 1 
травня. Фото виробів та контактні дані 
учасника просимо надсилати на елек-
тронну адресу: r.polevoy@tasagro.com.

УВАГА!  КОНКУРС  ТРИВАЄ!

Святкування масляної 
разом з ТАС Агро

Урочиста лінійка пам’яті

31 січня 2018 року в Глибо-
чанській СЗШ І-ІІ ступенів 
було проведено лінійку 

пам’яті «Гірка сльоза непрохано стікає, 
про біль і втрату вкотре нагадає», присвя-
чену роковинам загибелі Героя-земляка, 
учасника АТО  – Олександра Івановича 
Черепахи. 

безлiч позитивних вражень. «Головне, що 
свято вийшло ситним, – коментує голова 
села. – Ми спільно зі спонсорами приго-
тували майже пiвтисячi млинцiв з рiзни-
ми начинками – медом, сиром, джемом, 
тож усi охочі могли досхочу поласувати 
цiєю смакотою. У програмi також був кон-
церт за участю місцевих ансамблiв худож-
ньої самодiяльностi. Наймолодших меш-
канців села розважали веселі аніматори, 
які частували дітвору солодкою ватою та 
влаштовували конкурси. Переконаний, 
присутнi весело та з користю провели час. 

Дякую всiм за допомогу та сприян-
ня! Зокрема учасникам дiйства – за те, 
що приєдналися до святкування і в ко-
роткі терміни змогли організувати гарне 
свято, – додав Василь Васильович. – Осо-
блива подяка компанії ТАС Агро та Бла-
годiйному фонду, i не лише за фiнанси, 
видiленi на органiзацiю заходу, а й за всю 
пiдтримку, яку систематично надають 
нам аграрії: кошти на вiдзначення Дня 
села, i розчистка дорiг вiд снiгу, i дитячi 
подарунки до першого вересня та Нового 
року, i сприяння у розвитку соціальних 
об’єктів села». 

На лінійку були запрошені вдова Ва-
лентина Павлівна, директор ПОП «Зоря» 
Сергій Олександрович Тирса, сільський 
голова Валентина Григорівна Горбань, 
колишній директор школи, учитель – Са-
міленко Н.П., перша вчителька загиблого 
Тимошенко Н.І., учасники АТО с. Глибо-
чок та воїни-побратими загиблого. 

Н а початку лютого відзначила 90-річ-
ний ювілей Ольга Марківна Мазура із 
села Тернівка (Новоархангельського 

району Кіровоградської області). День народ-
ження ювілярка відсвяткували разом з пред-

ставниками господарства «Новий Світ» (ТАС 
Агро), які прийшли на гостини до Ольги Мар-
ківни зі щирими словами привітань та справді 
теплим подарунком – ковдрою. 

Життя ювілярки було наповнене трудноща-
ми та буревіями тієї епохи, яка супроводжувала-
ся страшною війною і двома голодоморами. А 
ще – важка праця в колгоспі, де довелося довгий 
час працювати. Сьогодні ювілярка оточена лю-
бов’ю й турботою близьких та знайомих, щиро 
радіє святу і від душі бажає усім дожити до її 
років.

Директор господарства, Олександр Сергі-
йович Трипуз, теплими словами привітав дов-
гожительку. Побажав міцного здоров’я і енер-
гії, щоб дожити до столітнього ювілею. 

На знак пам’яті гості поклали квіти 
до меморіальної дошки та стенду О.І. Че-
репахи. Вдова Валентина Павлівна запа-
лила скорботну свічку. 

Напередодні Дня пам’яті в шко-
лі були проведені спортивні змагання 
на Кубок Героя-випускника: змагання 
«Веселі старти» для учнів 1-4, 5-9 кла-
сів, шашковий турнір, змагання з арм-
реслінгу та стрибків на скакалці. Діти 

рівняються сьогодні на кращого з кра-
щих, на сильнішого з сильніших, на від-
важнішого з відважних, яким для них 
є сьогодні О.Черепаха. За підсумками 
змагань діти отримали грамоти з рук 
директора школи В.Дригант та грошову 
винагороду від директора ПОП «Зоря» 
С.Тирси та сільського голови В.Горбань. 
Також вони пригостили всіх учнів шко-
ли солодощами.


