
Аграрії «ТАС Агро» ліквідовують 
наслідки снігопадів
Цього місяця рясні снігові опади прийшли в 
українські міста, селища і села. За повідомлен-
ням Українського Гідрометцентру, внаслідок 
циклону у Вінницькій області випала рекордна 
кількість снігу – понад 30 см покриву. На допо-
могу жителям села Яланець, що у Бершадсько-
му районі, прийшли аграрії ТОВ «Яланецьке». 
В ході робіт було розчищено всі 18 вулиць 
села — це більш ніж 650 км доріг. Повна очи-
стка від снігової навали тривала 7 днів та зайня-
ла 56 годин. Снігові замети ліквідовували на 
спеціалізованій техніці, а за весь період приби-
рання витратили 285 л дизельного палива. Що-
року співробітники господарства підтримують 
належний стан доріг впродовж сезону. Ця зима 
також не стала виключенням, ніхто з аграріїв 
не залишився осторонь проблем мешканців 
рідного села. Компанія «ТАС Агро» та Благо-
дійний Фонд Сергія Тігіпка систематично під-
тримують громаду Яланецької сільської ради. 
За весь період спільної діяльності селу надали 
допомоги більш ніж на 300 000 гривень.  
Але не лише у селі Яланець вирували хуртови-
ни, кожне з підприємств «ТАС Агро» долучило-
ся до цьогорічного прибирання вулиць від сні-
гу. Загалом затрати на паливо становлять понад 
13 000 л, разом наші аграрії працювали більше 
2000 годин. У масштабному очищенні міст та 
сіл взяли участь 38 тракторів з усіх регіонів ді-
яльності компанії, грошові затрати на паливо 
для техніки сягнули 400 000 грн. Окремо можна 
виділити працю господарств «Агро-Богуслав-
щина-Еко» (Київська область), «ЛАН» (Кірово-
градська область), «Сімекс-Агро» (Вінницька 
область) та «Обрій» (Чернігівська область), що 
розчистили цілі райони, де проживають пайо-
вики «ТАС Агро».

Господарство «Інвестагросервіс» 
розпочало внесення добрив 
Азотне підживлення озимини по мерзлотало-
му ґрунту вже давно є невід’ємною складовою 
технології вирощування для багатьох аграріїв. 
Одними із перших серед господарств компанії 
«ТАС Агро» весняне підживлення озимини по-
чали на підприємстві «Інвестагросервіс» (Гай-
вононський район Кіровоградська область). 
«Для забезпечення швидкого відростання і 
формування повноцінної кількості продук-
тивних стебел, озимі необхідно своєчасно під-
живити азотними добривами. Тому внесення 
добрив по озимій пшениці на нашому підпри-
ємстві було розпочато 15 лютого, протягом п’я-
ти днів було виконано роботи на площі 300 га. 
Якщо погода не завадить, то впродовж тижня 
завершимо підживлення. При внесенні добрив 
до кожного поля підходимо індивідуально, 
враховуючи не лише очікуваний врожай, стан 
рослин, а й стан ґрунту та «поведінку» добрива 
у ньому», — розповів Володимир Овчарук, за-
ступник директора з операційних питань ТОВ 
«Інвестагросервіс».
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НОВИНИ КОМПАНІЇ

М и стовідсотково забезпе-
чені усім необхідним. На 
сьогодні уже закуплено по-

сівний матеріал та мінеральні добрива 
для проведення весняно-польових ро-
біт. Розпочато внесення мінеральних 
добрив на озимі культури. Планується 
засіяти пшеницею та ячменем понад 
20  тис. га землі агрохолдингу. Прово-
диться постійний моніторинг стану 
озимих культур. Озимі зернові перебу-
вають у хорошому стані, якщо погодні 
умови не підведуть  – очікуємо хоро-
ший урожай. Завершується ремонт 
техніки та закупівля сільськогосподар-
ських агрегатів для ефективного вико-
нання комплексу весняно-польових 
робіт. Також заплановано оновлення 
технічного парку компанії. Буде про-
ведено заміну наявних тракторів та об-
прискувачів на зарубіжні високотехно-
логічні аналоги. Крім цього, в планах 
переобладнання сівалок для точного 
землеробства», — розповіла Ірина Вер-
шеліс, генеральний директор компанії.

«Цьогоріч ґрунт достатньо воло-
гий, адже зима була сніжною. З одного 
боку — це добре, бо минулі роки, во-
логи бракувало. Цей фактор може при-
звести до коригування графіків посів-
ної. Та з іншого – існують свої терміни 
щодо кожного виду польових робіт, і 
ми вкладемося в строки. Пріоритет-

ним напрямком розвитку агрохол-
дингу у 2019 році буде впровадження 
сучасних технологій контролю за ви-
робництвом, застосування унікальних 
систем візуалізації та моніторингу ви-
користання земель, успішне завершен-
ня процесу кластеризації», — підсуму-
вала Ірина Вершеліс.

«ТАС Агро» готується до весняно-польових робіт
НА ДВОРІ ВЖЕ ВІДЧУВАЄТЬСЯ ПОДИХ ВЕСНИ. І ХОЧА ЗИМА НЕ ХОЧЕ ВІДПУСКАТИ НАС ЗІ СВОЇХ 
ОБІЙМІВ, У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛАХ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ДО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ. 

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

«



ВІСТІ З ПОЛІВ

Вражаючі результати елеваторів компанії ТАС Агро
ЖНИВА В УКРАЇНІ ЗАВЖДИ БУЛИ СТИХІЙНИМ ЛИХОМ, БИТВОЮ ЗА УРОЖАЙ: ЧИ НЕДОРІД, ЧИ УЖИНОК БАГАТИЙ, — А СПРАВИТИСЯ З 
НИМ ВАЖКО. ЗБІР УРОЖАЮ ПОТРЕБУЄ НАПРУЖЕННЯ ВСІХ СИЛ КОМПАНІЇ — ОСОБЛИВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУК-
ТУРИ, ЗЕРНОСКЛАДІВ, ЕЛЕВАТОРІВ. АДЖЕ ПОТРІБНО У НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ ПЕРЕВЕЗТИ ВІД ЛАНУ ДО СХОВИЩА СОТНІ ТИСЯЧ АБО 
НАВІТЬ МІЛЬЙОНИ ТОНН ЗБІЖЖЯ. ВРЕШТІ-РЕШТ НЕ ТАК ВАЖЛИВО, СКІЛЬКИ ВИРОСТИЛИ, А ЯК І СКІЛЬКИ ЗБЕРЕГЛИ. ТО ДЕ Ж ЗБЕРІ-
ГАТИМЕМО УРОЖАЙ, ЗАДАЮТЬ ЩОРІЧНО ПИТАННЯ КЕРІВНИКИ УСІХ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ І КОМПАНІЙ УКРАЇНИ. У АГРОХОЛ-
ДИНГУ «ТАС АГРО» ВІДПОВІДЬ Є ЗАВЖДИ, АДЖЕ ЗА РОКИ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТУТ НАЛАГОДИЛИ ЧУДОВУ ЛОГІСТИКУ, ПІДГОТУВАЛИ 
КАДРИ І ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ. 

Е леватори — невід’ємна частина 
інфраструктури агробізнесу. На 
сучасних зерносховищах агра-

ріям надають вкрай необхідні супутні 
послуги: сушіння, транспортування 
збіжжя, забезпечення логістикою. За да-
ними Інституту аграрної економіки, на 
сьогодні в Україні налічується близько 
1,2 тис. зерносховищ, сукупні потужнос-
ті яких становлять 48 млн т. При цьому 
сертифіковані лише 832 зерносховища, 
ємністю 36,3 млн т. Найпопулярнішими 
є зерноочисні машини плоско-решітно-
го типу та барабанного типу вітчизняно-
го виробництва. 

Агрохолдинг «ТАС Агро» має 6 
елеваторів, сумарною потужністю по-
над 250 тис. тонн, що розташовані у 
Вінницькій, Київській, Кіровоградській 
і Чернігівській областях. Всі елеватори 
компанії атестовані на приймання ос-
новних зернових та олійних культур. 
Власний елеватор є запорукою збере-
ження у належному стані та реалізації 
урожаю будь-якої аграрної компанії. 
За умови якісної роботи елеваторів ке-
рівник компанії має можливість ефек-
тивно планувати роботу зерносховищ 
відповідно до бізнес-плану та вільно 
вибудовувати логістику зернопереве-
зень. Особистий елеватор дає змогу 
гарантувати повну безпеку зберігання 
свого врожаю, а також успішно здійс-
нювати контроль за станом зерна в 
процесі завантаження, сушіння та збе-
рігання. 

Директор з питань продажів ком-
панії «ТАС Агро» Ірина Груй розпо-
відає: «На сьогодні для підвищення 
ефективності роботи елеваторів ми 
плануємо проводити модернізацію та 
збільшення потужності наявних зерно-
сховищ, підвищувати їхню пропускну 
здатність. Власні зерносховища — це, 

насамперед, незалежність від ринкової 
кон’юнктури, особливо якщо мова йде 
про збиральну кампанію. Саме тоді на 
ринку одночасно з’являється велика 
кількість зібраного зерна, і його рин-
кова вартість падає. Тому маючи зерно-
сховища, компанія «ТАС Агро» застра-
хована від подібних негараздів. Сусідні 
господарства та фермери також стають 
партнерами наших елеваторів». 

Один із найбільших елеваторів, 
який працює у холдингу, розташова-
ний у Талалаївці, що в Чернігівській 
області. Загальний обсяг зберігання 
елеватора цього господарства стано-
вить 41 тис. т, з них 17 тис. т підлого-
вого зберігання і 23 тис. т силосного 
зберігання. Елеватор має сучасний 
сушильний комплекс та займається 
залізничним і авто-відвантаженням. За 
словами Ірини Груй, у 2019 році запла-
нована повна модернізація цього еле-
ватора. До ремонтного процесу пла-
нується залучити сучасних, всесвітньо 
визнаних виробників елеваторного 
обладнання. Зараз Талалаївський еле-
ватор може приймати 1800 т та відван-
тажувати 1600 т продукції на добу. В 
розпорядженні елеватора 4 силоси і 7 
складів. Силоси здатні забезпечити на-
дійне та тривале зберігання кондицій-
ного зерна при низьких енергетичних 
витратах, а також тимчасове зберіган-
ня вологого зерна з вентилюванням 
та охолодженням. Наразі комплекс 
прийняв 94,2 тис. т та відвантажив 
68,5 тис.  т продукції. Директор з ви-
робництва компанії «ТАС Агро» Вік-
тор Белкот зазначив, що на елеваторі 
найбільший у холдингу оборот зерна. 
Поставки на зберігання відбуваються 
майже з усіх господарств «ТАС Агро», 
крім цього комплекс співпрацює і з ін-
шими аграрними компаніями. 

У селі Зозів Вінницької області роз-
ташований елеватор при ТОВ Концерн 
«Сімекс-Агро». Обсяг сумарного збе-
рігання тут сягає 43 тис. т силосного 
типу, цьому сприяє 2 сучасних сушиль-
них комплекси та система авто-відван-
таження. Нещодавно відремонтований 
та модернізований елеватор може при-
йняти та відвантажити 1500 т продук-
ції на добу. Високий технічний рівень 
та ефективність роботи зерносховища 

забезпечуються технологічністю кон-
струкції та точністю виготовлення де-
талей і вузлів. Станом на сьогодні під-
приємство вже прийняло понад 68 тис. 
т продукції і відвантажило 20 тис. тонн 
зернових. Директор «Сімекс-Агро» 
Ігор Смаль розповідає: «Основне при-
значення нашого елеватора — це при-
ймання, очищення, зберігання і відван-
таження зерна. Елеватор в основному 
приймає кукурудзу та пшеницю, також 
може приймати соняшник, сою, ячмінь 
і ріпак. Якість зерна, що надходить та 
зберігається, визначається виключно у 
сучасних лабораторіях, а для очищення 
продукції використовується найсучас-
ніше обладнання передових виробни-
ків. Рівень нашої відповідальності над-
звичайно високий, саме це стимулює 
нас працювати на максимальну потуж-
ність». 

Крім цього, у групу підприємств 
«ТАС Агро» входять й інші елеваторні 
структури. Так, протягом 2018-2019 мар-
кетингового сезону елеватори компанії 
прийняли більше 350 тис. тонн зерно-
вих, що є рекордним показником за усі 
роки діяльності. 

Розвиток аграрного сектору не-
впинно продовжується. Елеватори 
є і залишаться однією із ланок логіс-
тичного ланцюжка між полем і зер-
нотрейдерами. Наявність потужної та 
збалансованої системи зберігання є 
показником високого рівня розвитку 
будь-якої компанії та гарантією ста-
більного збуту отриманого врожаю у 
визначений час заради доброго при-
бутку.



Нова байдарка для ДЮСШ Новоархангельська
П ідприємства, що входять до ком-

панії «ТАС Агро», максимально 
інтегровані в життя людей у се-

лах та містах на тих територіях, де ведуть 
свою діяльність. Господарства очищають 
дороги від снігу в зимовий період, до-
помагають з ремонтом дитсадків і шкіл, 
закуповують обладнання та ліки для ме-
дичних закладів. Також підприємства 
підтримують ініціативи громад, пов’язані 
із розвитком спорту. Так, нещодавно ком-
панія профінансувала придбання спор-
тивного інвентарю для Карпилівської 
ЗОШ (Срібнянський район, Чернігівська 
область) та надала спонсорську допомо-
гу футбольній команді села Харитонівка. 
Загальна сума витрат на підтримку спор-
ту у регіонах діяльності склала більше 
200 тисяч гривень у 2018 році.  

«Сотні мешканців Новоархангельсько-
го району працюють на підприємствах, які 
входять до компанії «ТАС Агро». Ще кіль-
ка тисяч є нашими пайовиками, які дові-
рили нам обробляти найцінніше — їхню 

землю. Всі ми живемо і працюємо на одній 
землі та однаково користуємось благами 
сіл та міст. Ми усвідомлюємо необхідність 
підтримувати не тільки інфраструктуру 
населених пунктів, а й культурні і спор-
тивні заходи», — розповів директор ПСП 
«ЛАН» Дмитро Тюхін. 

«Наша дитячо-юнацька спортивна 
школа об’єднує більше 300 дітей, які за-
ймаються футболом, волейболом, баскет-
болом, веслуванням і настільним тенісом. 
Веслуванням займається близько 50 дітей, 
яких навчають два тренери. Веслувальна 
база Новоархангельська (Кіровоградська 
область) розташована на р. Синюха, по-
ряд з центральним стадіоном та ДЮСШ. 
Тренуванням тут сприяють усі природні 
умови, зокрема високі береги, що захи-
щають від вітру. Легка течія, яку створює 
місцева ГЕС і розмиває взимку лід, дає 
змогу тренуватися майже цілий рік. Мате-
ріально-технічна база для веслувальників 
застаріла, держава не вкладає великих ко-
штів у розвиток цього виду спорту. Проте 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

наші спортсмени щорічно беруть участь у 
чемпіонатах України з веслування і дося-
гають значних результатів. Так, минулого 
року у байдарці-двійці спортсмени 2002 
року народження зайняли третє місце. За-
ради придбання нової байдарки ми звер-
нулися до компанії «ТАС Агро» та Благо-

дійного фонду Сергія Тігіпка, і вони нам не 
відмовили. Нову байдарку уже отримано, 
вона вже на веслувальній базі. Тренери і 
діти щиро вдячні аграріям за допомогу та 
сподіваються на плідну подальшу співпра-
цю», — підсумував Станіслав Гетьман, за-
відувач Новоархангельської ДЮСШ.

Сільська медицина у пріоритеті

Я к представник соціально відпові-
дального бізнесу, компанія «ТАС 
Агро» здійснює системну під-

тримку громад, зокрема піклується про 
здоров’я людей: впровадженням програ-
ми «Сільська медицина», фінансуванням 
проектів, спрямованих на покращення 
умов у медзакладах, підтримкою медич-
ної реформи в регіонах, придбанням меди-
каментів для сільських ФАПів. Минулого 
року на проект «Сільська медицина» було 

витрачено близько 1 млн грн. У 
кожному номері газети ми роз-

повідаємо про нові реалізовані про-
екти. Цього разу розповімо про ремонт 
амбулаторії у селі Михайлівське (Вінниць-
кий район, Вінницька область) та придбан-
ня медикаментів у селі Харитонівка (Сріб-
нянський район, Чернігівська область).

Надія Миколаївна Кадіра, в.о. голови 
села Гуменне:

«Розпочну з того, що наша громада 
рада мати такого соціально відповідально-
го орендаря, як підприємство «Михайлів-
ське» («ТАС Агро»). Адже завдяки співп-
раці з аграріями нам вдається оперативно 
та якісно вирішувати чимало питань. Так, 
компанія минулого року підтримала нас 
під час святкування Дня села, а Благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка придбав баян і 
медикаменти. Також роками у нашій ам-
булаторії була проблема з проведенням 
ремонтних робіт. Особливо нас турбувало 

питання відсутності 
дверей, які пропускали 
холодне повітря взим-
ку. Аграрії відгукнули-
ся на наше прохання 
і замінили усі двері, 
навіть вхідні. Тепер у 
приміщенні амбулато-
рії стало значно теплі-
ше, і пацієнти мають 
можливість обслугову-
ватися у зручних умо-
вах, та вдячні аграріям 
за всебічну підтримку 
та розуміння».

Юрій Олександро-
вич Остапенко, старо-
ста села Харитонівка: 

«З компанією «ТАС Агро» ми маємо 
тісну співпрацю. Вони завжди реагують 
на важливі потреби громади, бюджетних 
установ села. Тому, коли на початку року 

сталася трагедія і згорів 
ФАП — ми звернулися 
до підприємства «Обрій 
LTD» («ТАС Агро») та 
Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка з проханням 
придбати медикаменти 
для невідкладної допо-
моги. І нам, як завжди, 
не відмовили. Крім того, 
зазначу, що минулого 
року за допомогою ком-
панії нам вдалося при-
дбати нові стільці для Бу-
динку культури. Тепер 
усі заходи наші жителі 
відвідуватимуть із задо-
воленням і проводити-

муть час у зручних умовах. Найближчим 
часом плануємо за соціальні кошти від 
орендаря придбати спортивне устаткуван-
ня для футбольної команди села».

Підтримуємо художню самодіяльність у місцевих громадах

Н ещодавно у селі Глибочок Тростя-
нецького району Вінницької об-
ласті відбувся святковий концерт 

Скибинецького фольклорного колективу 
«Скибинчанка». Вокальний ансамбль вже 
вкотре заручився підтримкою господар-
ства ПОП «Зоря» с. Глибочок та компанії 

«ТАС Агро» для організації свята. Цього 
разу на честь присвоєння колективу зван-
ня «Народного» в місцевому Будинку 
культури зібрався майже весь район. 

Ансамбль «Скибинчанка» було засно-
вано ще в 2003 році. Кількість виконавців 
становить 11 осіб, також є підготовча гру-

па, куди увійшло 10 дітей-во-
калістів. Безперечно, най-
активніші учасники життя 
сільської громади постійно 
проводять різноманітні ма-
сові заходи. Серед найяскра-
віших концертів «Скибан-
чанки» варто виділити 
«Новорічні віншування Діда 
мороза», де кожного року 
артисти вітають жителів села 
Глибочок та Скибинці з при-
йдешнім Новим Роком, «Ой, 
господаре, господарочку пу-
сти до хати Меланочку» на 
свято Василя та Меланки, а 
також свята Масляної та Іва-
на Купала. Люди завжди раді 
виступам видатних одно-
сельців, саме тому колектив 

постійно запрошують на весілля, районні 
свята та конкурси. За поширення серед лю-
дей народного мистецтва та фольклорних 
скарбів рідного краю «Скибанчанку» нео-
дноразово нагороджували дипломами та 
грамотами. В історію ансамблю вже увійш-
ло безліч номінацій, серед яких лише пе-

ремоги, призові місця та регулярна участь 
виконавців у подіях величезного масш-
табу. Таких як, наприклад, обласне свято 
фольклору ім. Гната Танцюри, що було 
присвячено 114-річниці від народження 
славнозвісного фольклориста. У 2018 році 
ансамбль «Скибинчанка» долучився і до 
етнофестивалю «Різдво в Буші», що про-
ходив у с. Буша на Вінниччині. Ось і зараз 
кропітка праця, що полягає у збереженні 
та передаванні українських традицій, зви-
чаїв та обрядів була відзначена головною 
для вокалістів нагородою. 

Святковий пісенний концерт фоль-
клорного колективу «Скибинчанка» не 
залишив байдужим жодного гостя. За 
роки співпраці з громадою компанія «ТАС 
Агро» постійно підтримувала культурні 
ініціативи Глибочанської сільської ради. 
Було відремонтовано обрядовий зал, вста-
новлено сучасне обладнання та світлому-
зику. Безумовно, компанія «ТАС Агро» та 
ПОП «Зоря» будуть і надалі підтримувати 
артистів у їх надзвичайно важливій спра-
ві – збереженні українського мистецького 
надбання вже у статусі заслуженого на-
родного колективу України.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний 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.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 25.02.2019
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Компанія «ТАС Агро» оголошує конкурс малюнків до Міжнародного дня захисту дітей!
Щороку, в перший день літа, в Укра-

їні відзначається свято маленьких 
громадян нашої країни — Міжнарод-
ний день захисту дітей. Адже забезпе-
чення та дотримання прав дитини — 
необхідна потреба розвитку всієї 
країни. 

До Дня захисту дітей 1 червня 2019 
року компанія «ТАС Агро» оголошує 
конкурс малюнків на тему «Аграрна 
Батьківщина» серед дітей трьох вікових 
категорій: 

1) від 2 до 5 років;
2) від 5 до 10 років; 
3) від 10 до 15 років. 
Учасники кожної з категорій неод-

мінно отримають спеціальні призи, а 
для переможців приготують особливі 

подарунки за І, ІІ та ІІІ місце. Конкурс 
передбачає художнє виконання роботи 
у рамках аграрної тематики, а саме 
зображення українських полів, соняш-
нику та пшениці, тракторів і комбайнів 
тощо. Основними критеріями оціню-
вання робіт стануть: креативне розкрит-
тя теми, логічна зв’язність та єдність 
малюнку, а також оригінальність і 
загальне враження. 

До участі у конкурсі будуть допуще-
ні лише підписані роботи, що оформле-
ні українською мовою та раніше не 
розповсюджувались будь-яким чином. 
До малюнку слід обов’язково додати 
інформацію про повне ім’я та вік автора, 
адресу проживання, ім’я та номер 
телефону контактної особи. Обмежень 

УВАГА! 
КОНКУРС!

щодо стилю та кількості поданих робіт 
немає. Збір конкурсних робіт розпоч-
неться 1 березня та продовжиться до 1 
травня. Готові конкурсні роботи необ-
хідно передати спеціалістам госпо-
дарств компанії «ТАС Агро» у відповід-
ному регіоні діяльності. За умови участі 

в Конкурсі автор роботи автома-
тично погоджується 

на використання 
організаторами 

надісланого 
матеріалу з 

некомер-
ційною 

метою.

31 січня у селі Глибочок, що 
в Тростянецькому районі 
Вінницької області, тра-

диційно відбувся День пам’яті Героя- 
земляка. На події вшанували Олексан-
дра Черепаху, колишнього механізатора 
ПОП «Зоря» («ТАС Агро»), що був вої-
ном АТО. У Глибочанській школі, де сво-
го часу навчався Герой, зібралися рідні, 
друзі та побратими бійця, воїни АТО та 
волонтери. День пам’яті розпочався з 
відкритої лінійки, куди також запросили 

Після проведення змагань серед 
школярів, влаштували справжню це-
ремонію нагородження переможців. 
Призи учням вручали директорка шко-
ли Валентина Дригант і Сергій Тирса. 
У своїй промові заступник директора 
господарства «Зоря» («ТАС Агро») за-
значив: «День пам’яті Героя-земляка 
вже став традиційним для нашого села. 
Так ми хочемо вшанувати пам’ять вої-
нів, які віддали своє життя за наше мир-
не небо. Герої не вмирають, і ми з честю 
будемо нести їх імена».

Спеціальні призи для переможців 
та призерів змагань закупили за під-
тримки ПОП «Зоря» та Благодійного 
Фонду Сергія Тігіпка. Дітям подарува-
ли нові футбольні м’ячі, гімнастичні 
палки, а також туристичні килими та 
намети. Освітяни вже не перший рік 
співпрацюють з аграріями та фондом. 
Постійно виділяються кошти на потре-
би сільської школи, за роки діяльності 
інвестиції сягнули понад 200  000  гри-
вень. Варто зазначити, що шкільний 
колектив, учні та батьки, а також усі 
запрошені гості залишився по-справж-
ньому задоволеними спортивним свя-
том. 

В ік живи — вік учись, так ствер-
джує народна мудрість. Підви-
щення кваліфікації співробітни-

ків — це завжди дуже цінна можливість 
для компанії розвивати і підтримувати 
власні кадри. Тому протягом 10-14 лю-
того головний технолог з виробництва 
ТОВ «ТАС Агро» Дмитро Шелудько 
разом із головними зоотехніками по-
бували з робочою поїздкою в Польщі. 
Зокрема, відвідали завод з виробництва 
сільськогосподарської техніки для заго-
тівлі кормів компанії Metal-Fach Sp.   

Під час зустрічі з керівниками поль-
ського підприємства вдалось оглянути 
виробничі потужності та продукцію: ру-
лонні прес-підбирачі, косарки-плющил-
ки, обмотувальники рулонів, фронтальні 
установки різних моделей та міксери для 
роздавання кормів. 

«ТАС Агро» навчає фахівців з тваринництва
«Завдяки таким робочим поїздкам 

ми не лише знаходимо нових партерів, 
а й переймаємо передовий європей-
ський досвід ведення тваринницького 
бізнесу. Вкотре переконався, що ми на 
правильному шляху в розбудові влас-
них ферм, в які закладаємо європей-
ські стандарти утримання тварин та 
ефективної заготівлі кормів, а також 
використання земельних площ. Якіс-
на кормова база потребує якісної та 
економної техніки, що зменшує їх со-
бівартість. Спеціалісти компанії «ТАС 
Агро» отримали багаж сучасних знань 
у сфері кормозаготівлі та роботи з сіль-
ськогосподарською технікою. Новіт-
ні знання будуть використані під час 
практичної роботи на тваринницьких 
підрозділах агрохолдингу», — розповів 
Дмитро Шелудько.

заступника директора з операційних пи-
тань ПОП «Зоря» Сергія Тирсу. Школярі 
та всі присутні вшанували пам’ять Олек-
сандра Черепахи хвилиною мовчання. 
Виступали учні середніх класів, вони за-
читали листи, що відправляють на фронт 
своїм захисникам.

Після урочистого відкриття заходу 
серед учнів 1-9 класів провели змагання 
із різних видів спорту. Юні школярі ра-
зом брали участь у веселих стартах, вони 
з захопленням грали в шашки, хлопці 

змагалися між собою в армреслінгу, а 
дівчата стрибали на скакалках. Метою 
проведення міні-чемпіонату серед дітей 
стало виховання серед молоді спортивно-
го духу та патріотизму. Між тим, у школі 
села Глибочок є відкритий музей бойової 
слави та куточок, присвячений Захисни-
ку України. Кожен в школі пам’ятає своїх 
героїв та з повагою ставиться до полеглих 
заради миру. Цією подією жителі села 
Глибочок вшанували пам’ять Олександра 
Черепахи та всіх загиблих воїнів АТО. 

Святкували День пам’яті Героя-земляка у селі Глибочок


