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М и стовідсотково забез-
печені усім необхід-
ним. На сьогодні уже 

закуплено посівний матеріал та мі-
неральні добрива для проведення 
весняно-польових робіт. Розпочато 
внесення мінеральних добрив на 
озимі культури. Плануємо розпо-
чати посівну в квітня. Проводиться 
постійний моніторинг стану ози-
мих культур. На сьогодні озимі 
зернові перебувають у хорошому 
стані, якщо погодні умови не підве-
дуть — очікуємо хороший урожай. 
Завершується ремонт техніки та 
закупівля сільськогосподарських 
агрегатів для ефективного вико-
нання комплексу весняно-польо-
вих робіт. Також заплановано 
оновлення технічного парку ком-
панії. Буде проведено заміну на-
явних тракторів та обприскувачів 
на закордонні високотехнологічні 
аналоги», — розповіла Ірина Вер-
шеліс, генеральний директор ком-
панії.

«Особливістю поточної зими є де-
фіцит опадів. Це гостро відчувається в 
Південних і Центральних регіонах Укра-
їни. Безумовно, якщо на момент посіву в 
грунті як і раніше буде мінімальний запас 

вологи, компанія «ТАС Агро» вдасться до 
спеціальних заходів, спрямованих на ко-
ригування планових технологічних робіт. 
Суть цих змін зводиться до зменшення 
прямих витрат і підвищення ефективності 
використання наявної вологи. Будуть про-

ведені коригування норм висіву насіння та 
мінеральних добрив. Також буде мінімізо-
вана обробка грунту з метою збереження 
вологи. По можливості вона буде замінена 
хімічними обробками.»,  — підсумувала 
Ірина Вершеліс.

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

Компанія «ТАС Агро» 
навчає фахівців вироб-
ничого департаменту
Уже традиційно напередодні почат-
ку весняно-польових робіт для фахів-
ців виробничих підрозділів компанії 
«ТАС Агро» проводиться навчальний 
семінар. Цьогоріч у навчанні взяли 
участь близько п’ятдесяти спеціаліс-
тів агрохолдингу.
Зі вступним, вітальним словом, пе-
ред присутніми виступила генераль-
ний директор компанії Ірина Вер-
шеліс, яка й ознайомила присутніх 
із програмою заходу. 2019 рік для 
аграріїв регіону не був легким. Зо-
крема, у частині регіонів діяльності 
агрохолдингу пройшли зливи, в ін-
шій  – посуха; поява нових шкідни-
ків; важковикорінюваних бур’янів; 
резистентність збудників хвороб, 
безсніжна тепла зима та ранній по-
чаток весняно-польових робіт. Вирі-
шення частини цих проблем і було в 
основі навчального семінару.
У своїх виступах фахівці поділилися 
досвідом та знаннями, які допомо-
жуть агровиробникам досягти кра-
щих результатів у вирощуванні сіль-
ськогосподарських культур.

У Новоархангельському 
відділі компанії  
«ТАС Агро» розпочали 
внесення добрив
Азотне підживлення озимини по 
мерзлоталому ґрунту вже давно є 
невід’ємною складовою технології 
вирощування для багатьох аграріїв. 
Одними із перших серед господарств 
компанії «ТАС Агро» весняне піджив-
лення озимини почали на підприєм-
ствах Новоархангельського відділку 
(Новоархангельський район, Кірово-
градська область). 
«Для забезпечення швидкого відро-
стання і формування повноцінної 
кількості продуктивних стебел, ози-
мі необхідно своєчасно підживити 
азотними добривами. Тому, у зв’язку 
зі сприятливими погодними умова-
ми, внесення добрив по озимій пше-
ниці на нашому підприємстві було 
розпочато 15 лютого. Протягом п’яти 
днів було виконано роботи на площі 
1000 га. Якщо погода не завадить, то 
впродовж тижня завершимо піджив-
лення. При внесенні добрив до кож-
ного поля підходимо індивідуально, 
враховуючи не лише очікуваний 
врожай, стан рослин, а й стан ґрунту 
та «поведінку» добрива у ньому», — 
розповів Дмитро Тюхін, директор 
«ТАС Агро Південь».

НОВИНИ КОМПАНІЇ

«



ВІСТІ З ПОЛІВ

Важливо не просто зібрати урожай, а й зберегти його
РЕКОРДНІ ВРОЖАЇ ЗЕРНОВИХ ЗА ОСТАННІ ДЕКІЛЬКА РОКІВ ПРИВЕРНУЛИ УВАГУ НЕ ЛИШЕ ДО ПОЗИТИВНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 
АГРОВИРОБНИЦТВА, А Й ДО НЕГАТИВНИХ — ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ВРОЖАЮ. ВІДСУТНІСТЬ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ЯКІСНИХ ЗЕРНО-
СХОВИЩ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ СТАРІННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗМУШУЮТЬ ГАЛУЗЬ ЩОРІЧНО ІНВЕСТУВАТИ КОШТИ У РОЗВИТОК 
ЕЛЕВАТОРНОГО ГОСПОДАРСТВА. КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВОЛОДІЄ ШІСТЬМА ЕЛЕВАТОРАМИ ЗАГАЛЬНОЮ ПОТУЖНІСТЮ 250 ТИС. ТОНН, 
ЧОГО ДОСТАТНЬО ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Ж нива в Україні завжди були 
стихійним лихом, битвою 
за урожай: чи недорід, чи 

ужинок багатий, — а справитися з ним 
важко. Збір урожаю потребує напружен-
ня всіх сил компанії  — особливо тран-
спортно-логістичної інфраструктури, 
зерноскладів, елеваторів. Адже потріб-
но 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 зберігатиме-
мо урожай, задають щорічно питання 
керівники усіх аграрних господарств і 
компаній України. У агрохолдингу «ТАС 
Агро» відповідь є завжди, адже за роки 
ефективної роботи тут налагодили чудо-
ву логістику, підготували кадри і забез-
печили потужності для зберігання.

Елеватори  — невід’ємна частина 
інфраструктури агробізнесу. На сучас-
них зерносховищах аграріям надають 
вкрай необхідні супутні послуги: су-
шіння, транспортування збіжжя, забез-
печення логістикою. За даними Інсти-
туту аграрної економіки, на сьогодні 
в Україні налічується близько 1,2  тис. 
зерносховищ, сукупні потужності яких 
становлять 48  млн  т. При цьому серти-
фікованими є лише 832  зерносховища, 
ємністю 36,3  млн  тонн. Найпопулярні-
шими є зерноочисні машини плоско-ре-
шітного та барабанного типів вітчизня-
ного виробництва. 

Елеватори агрохолдингу розташо-
вані у Вінницькій, Київській, Кірово-
градській і Чернігівській областях, на 
близькій відстані до земельного банку 
компанії. Всі елеватори компанії атесто-
вані на приймання основних зернових 
та олійних культур. Власний елеватор 
є запорукою збереження у належному 
стані та реалізації урожаю будь-якої 
аграрної компанії. За умови якісної 
роботи елеваторів керівник компанії 
має можливість ефективно планува-
ти роботу зерносховищ відповідно до 
бізнес-плану та вільно вибудовувати 
логістику зерноперевезень. Особистий 
елеватор дає змогу гарантувати повну 
безпеку зберігання свого врожаю, а та-
кож успішно здійснювати контроль за 
станом зерна в процесі завантаження, 
сушіння та зберігання.  

Директор з питань продажів компа-
нії «ТАС Агро» Юлія Іщенко розповідає: 
«На сьогодні для підвищення ефектив-
ності роботи елеваторів ми плануємо 
проводити модернізацію та збільшен-
ня потужності наявних зерносховищ, 
підвищувати їхню пропускну здатність. 
Власні зерносховища — це, насамперед, 
незалежність від ринкової кон’юнктури, 
особливо якщо мова йде про збиральну 
кампанію. Саме тоді на ринку одночас-
но з’являється велика кількість зібрано-
го зерна, і його ринкова вартість падає. 
Тому маючи зерносховища, компанія 
«ТАС Агро» застрахована від подібних 
негараздів. Сусідні господарства та фер-
мери також стають партнерами наших 
елеваторів». 

Один із найбільших елеваторів, 
який працює у холдингу, розташований 
у Талалаївці, що в Чернігівській області. 
Загальний обсяг зберігання елеватора 
цього господарства становить 41 тис. 
тонн, з них 17 тис. тонн підлогового 
зберігання і 23 тис. тонн силосного збе-
рігання. Елеватор має сучасний сушиль-
ний комплекс та займається залізнич-
ним і автовідвантаженням. За словами 
Юлії Іщенко, у 2020 році запланована 
повна модернізація цього 
елеватора. До ремонтного 
процесу планується залу-
чити сучасних, всесвітньо 
визнаних виробників еле-
ваторного обладнання. За-
раз Талалаївський елеватор 
може приймати 1800 т та від-
вантажувати 1600 т продук-
ції на добу. В розпорядженні 
елеватора 4 силоси і 7 скла-
дів. Силоси здатні забезпечи-
ти надійне та тривале збері-
гання кондиційного зерна 
при низьких енергетичних 
витратах, а також тимчасове 
зберігання вологого зерна 
з вентилюванням та охоло-
дженням. Наразі комплекс 
прийняв 106,2 тис. тонн та 
відвантажив 59,5 тис. тонн 
продукції. Директор з вироб-
ництва компанії «ТАС Агро» 
Віктор Белкот зазначив, що 
на елеваторі найбільший у 
холдингу оборот зерна. По-
стачання на зберігання від-
буваються майже з усіх гос-
подарств «ТАС Агро», крім 
цього комплекс співпрацює і 
з іншими аграрними компа-
ніями. 

У селі Зозів Вінницької 
області розташований еле-
ватор при ТОВ «ТАС Агро 

Захід». Обсяг сумарного зберігання тут 
сягає 43 тис. тонн силосного типу, цьо-
му сприяє 2 сучасних сушильних комп-
лекси та система автовідвантаження. 
Нещодавно відремонтований та модер-
нізований елеватор може прийняти та 
відвантажити 1500 тонн продукції на 
добу. Високий технічний рівень та ефек-
тивність роботи зерносховища забезпе-
чуються технологічністю конструкції та 
точністю виготовлення деталей і вузлів. 

Станом на сьогодні підприємство вже 
прийняло понад 68 тис. т продукції і 
відвантажило 20 тис. тонн зернових. Ге-
неральний директор «ТАС АГРО Захід» 
Ігор Смаль розповідає: «Основне при-
значення нашого елеватора — це прий-
мання, 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 на 

зберігання, визначається ви-
ключно у сучасних лаборато-
ріях, а для очищення продукції 
використовується найсучасні-
ше обладнання передових ви-
робників. Рівень нашої від-
повідальності надзвичайно 
високий, саме це стимулює нас 
працювати на максимальну 
потужність. У 2019-2020 марке-
тинговому році наш елеватор 
прийняв 73,5 тис. тонн, а від-
вантажив 36 тис. тонн». 

Крім цього, у групу під-
приємств «ТАС Агро» входять 
й інші елеваторні комплекси. 
Так, протягом 2019-2020 мар-
кетингового сезону елевато-
ри компанії прийняли майже 
400 тис. тонн зернових, що є 
рекордним показником за усі 
роки діяльності. 

Розвиток аграрного секто-
ру невпинно продовжується. 
Елеватори є і залишаться одні-
єю із ланок логістичного лан-
цюжка між полем і зернотрей-
дерами. Наявність потужної та 
збалансованої системи збері-
гання є показником високого 
рівня розвитку будь-якої ком-
панії та гарантією стабільного 
збуту отриманого врожаю у 
визначений час заради доброго 
прибутку.



«ТАС Агро Північ» допомагало боротися зі сніговими заметами

Будинок культури Павлівки з новими вікнами

 ьогорічна зима принесла мете-
орологам і мешканцям україн-
ських сіл чимало приємних, і 

не дуже, сюрпризів. Відсутність снігу та 
весняна погода в лютому у Києві та пів-
денно-західних регіонах України стала 
аномалією навіть для найстарших меш-
канців. Проте на початку лютого Черні-
гівщину зима порадувала рясними сні-
гопадами, що спричинило неприємності 
для автодорожніх служб регіону. Заме-
ти на автодорогах та вулицях настільки 
ускладнили пересування ними (подекуди 
сніговий покрив сягав 70 см), що без допо-
моги важкої техніки розчистити їх було 
неможливо. Традиційно рятувати села від 
снігового полону вирушила техніка агро-
підприємств компанії «ТАС Агро Північ». 
Механізатори працювали з ранку й до піз-
нього вечора, навіть у вихідні.

Сергій Дмитрюк, голова Чернецької 
сільської ради (Талалаївський район, 
Чернігівська область):

«Якщо говорити про розчищення 
снігу, то для нашого населеного пунк-
ту — це справа великого значення. Адже  
протяжність дороги до сусіднього села 
Харкове, яке знаходиться на трасі, — 10 
кілометрів. А нам необхідно вчасно за-
безпечити рух транспортних засобів, а 
ще — привезти в магазин хліб, продук-
ти харчування. І це не кажучи вже про 
те, що людям потрібно і до райцентру 
дістатися! Коли я дивлюся, як під час 
снігопадів працюють механізатори під-
приємства «ТАС Агро Північ», розчи-
щаючи дороги, як намагаються скрізь 
встигнути вчасно, хочеться справді да-
вати їм ордени за роботу. Зауважу, що 
компанія «ТАС Агро» уже кілька років 
поспіль є нашим помічником у різних 
справах. Значні суми аграрії спрямо-
вували на упорядкування дорожнього 
покриття, що насправді є нагальним 
питанням для села. Також допомагають 
підтримувати школу, Будинок культу-

Агро». Допомога на ремонти Будинків 
культури чи клубів, придбання музич-
них інструментів, сценічних костюмів 

для колективів художньої самодіяль-
ності, фінансова участь у загальносіль-
ських заходах — до подібних проєктів 
компанія долучається активно й ре-
зультативно.

Нещодавно підприємство «ТАС 
Агро Захід» спільно з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка надало фінансуван-
ня для заміни вікон та облаштування 
сходів у клубі села Павлівка (Погреби-
щенський район, Вінницька область). 
Бюджет витрат компанії  — понад 
80 тис. грн. «Для жителів села Павлів-
ка (яких налічується 900 осіб — ред.), 
клуб є місцем, де збираємося у разі по-
треби на збори. Для сільської молоді 
він є острівцем культурного відпочин-
ку, тут проводяться розважальні про-
грами, є тенісний стіл,  — розповідає 
Василь Мельник, голова Погребищен-
ської сільської ради. — Тому встанов-
лення нових металопластикових вікон 

С оціальні проєкти, що стосують-
ся підтримки сільської культу-
ри, важливі для компанії «ТАС 

ри, ФАП. Ми вдячні аграріям за важли-
ву та потрібну підтримку. Сподіваємося 

цьогоріч таких снігових заметів уже не 
буде».

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Н априкінці січня у селі Гли-
бочок, що в Тростянецькому 
районі Вінницької області, 

традиційно відбувся День пам’яті Ге-
роя-земляка. На події вшанували Олек-
сандра Черепаху, колишнього механіза-
тора ПОП «Зоря» («ТАС Агро»), що був 
воїном АТО. У Глибочанській школі, де 
свого часу навчався Герой, зібралися 
рідні, друзі та побратими бійця, воїни 
АТО та волонтери. День пам’яті розпо-
чався з відкритої лінійки, куди також 
запросили заступника директора з опе-
раційних питань ПОП «Зоря» Михайла 
Барабаша. Школярі та всі присутні вша-
нували пам’ять Олександра Черепахи 
хвилиною мовчання. Виступали учні 
середніх класів, вони зачитали листи, 
що відправляють на фронт своїм захис-
никам.

Після урочистого відкриття заходу 
серед учнів 1-9 класів провели змаган-
ня із різних видів спорту. Юні школярі 
разом брали участь у веселих стартах: 
вони з захопленням грали в шашки, 
хлопці змагалися між собою в армрес-

Після проведення змагань серед 
школярів влаштували справжню цере-
монію нагородження переможців. При-
зи учням вручали директорка школи 
Валентина Дригант і Михайло Барабаш. 
У своїй промові заступник директора 
господарства «Зоря» («ТАС Агро») зазна-
чив: «День пам’яті Героя-земляка вже 
став традиційним для нашого села. Так 
ми хочемо вшанувати пам’ять воїнів, які 
віддали своє життя за наше мирне небо. 
Герої не вмирають, і ми з честю будемо 
нести їх імена».

Спеціальні призи для переможців 
змагань закупили за підтримки ПОП 
«Зоря» та Благодійного Фонду Сергія Ті-
гіпка. Дітям подарували нові футбольні 
м’ячі, гімнастичні палки, а також турис-
тичні килими та намети. Освітяни вже не 
перший рік співпрацюють з аграріями 
та фондом. За роки діяльності інвестиції 
сягнули понад 250 тис. гривень. Варто 
зазначити, що шкільний колектив, учні 
та батьки, а також усі запрошені гості 
залишилися по-справжньому задоволе-
ними спортивним святом.

лінгу, а дівчата стрибали на скакалках. 
Метою проведення міні-чемпіонату се-
ред дітей стало виховання серед молоді 
спортивного духу та патріотизму. Між 
тим, у школі села Глибочок є відкритий 
музей бойової слави та куточок, при-

свячений Захиснику 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 за-
гиблих воїнів АТО. 

Відзначали День пам’яті Героя-земляка у селі Глибочок

у сільському клубі  — гарна справа, 
за яку ми щиро вдячні компанії «ТАС 
Агро». За кошти компанії встановлено 
десять великих вікон. Нові конструкції 
зробили сільський клуб затишнішим, 
змінився й зовнішній вигляд будівлі. 
Громада села вдячна агрохолдингу за 
допомогу, за те, що компанія дбає про 
розвиток сільських населених пунк-
тів, допомагає вирішувати питання 
життєдіяльності, зокрема й культури. 
Так за шість років співпраці з нашою 
громадою компанія інвестувала понад 
600 тисяч гривень у різноманітні соці-
альні проєкти. Замінили вікна у школі, 
забезпечили меблями та котлом дитя-
чий садочок, доставляють медикамен-
ти на ФАП, поповнюють книжковий 
фонд бібліотеки, допомогли оновити 
водопровід та встановити огорожу на 
кладовищі. Це лише неповний перелік 
реалізованих проєктів».



Вісник ТАС АГРО  – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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В ік живи  — вік учись»,  — 
стверджує народна мудрість. 
Вчитися потрібно завжди. Ця 

мудрість актуальна впродовж усього 
життя людини, адже черпати щось 
нове, удосконалюватися потрібно по-
стійно. Особливо у наш час, коли що-
денно змінюються технології, запро-
ваджуються нові стандарти і підходи. 
Нещодавно інспектори по паях та 
спеціалісти земельного департамен-
ту компанії «ТАС Агро» провели ціка-
вий тренінг, який дозволив розкрити 
потенціал співробітників та розши-
рив методи роботи учасників.

Тренінги  — це ідеальний інстру-
мент підвищення професійного рівня 
та розвитку персоналу кожної компа-
нії. Навчання, тренінги та розвиток 
персоналу неможливо переоцінити, 
оскільки вони є запорукою успіш-
ної діяльності компанії і необхідною 
умовою відповідності професійного 
рівня персоналу реаліям, які постій-
но змінюються. Компанія «ТАС Агро» 

«ТАС Агро» навчає фахівців земельного відділу

ОТРИМУЙТЕ ОРЕНДНУ ПЛАТУ 
за Ваш земельний пай НА БАНКІВСЬКУ КАРТКУ

зав жди намагається йти у ногу з часом, 
інколи навіть випереджаючи традицій-

ні процеси. Тому ми робимо інвестиції 
у розвиток персоналу.

«Фахівці компанії «ТАС Агро» 
провели цікавий і насичений тренінг. 

Приємна атмосфера 
та позитивний на-
стрій переповнювали 
кожного учасника. 
Відтепер ми знаємо: 
як доступно донести 
свою думку, як пре-
зентувати себе, як 
працювати з запере-
ченнями, як керувати 
емоційним станом та 
як бути цікавим і вод-
ночас ненав’язливим. 
Два дні пролетіли 
непомітно, як одна 
хвилина. Дякуємо 
організаторам і тре-
неру!», — підсумував 
Дмитро Немировчен-
ко, заступник гене-
рального директора 
з земельних питань 
компанії «ТАС Агро».

«

 СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ  
 КОМПАНІЇ «ТАС Агро»
• SMS-інформування про зарахування коштів.
•Кредит готівкою:
 До 25 000 грн за наявності пенсійних надходжень;
 Максимальний строк – до 48 місяців.
•7% річних на залишок по рахунку;
•Можливість зняти та поповнити кошти у будь-який момент;
•Вклад можна оформити в Інтернет-банкінгу Raiffeisen Online;
•Робити платежі на користь фізичних і юридичних осіб;
•Відкрити та поповнювати депозит;
•Переказати кошти з вкладу «Універсальний» на свій картковий рахунок;
•Переказати кошти з картки на картку;
•Отримати кредит та погашати кредитну заборгованість;
•Управляти картковими лімітами.

Навіть у сільських населених 
пунктах все більше українців ви-
користовують у повсякденному 
житті банківські платіжні картки 
замість готівки. Адже користувати-
ся карткою значно зручніше, без-
печніше і надійніше. Зняти готівку 
сьогодні можна у всіх банкоматах 
України та відділеннях Укрпошти, 
які мають термінал. Також за номе-
ром картки можна, не виходячи з 
дому, здійснювати швидкі перека-
зи чи інші банківські операції.

Переваги використання банківських карт
Щоб отримати кредитну картку, Вам не потрібно їхати до відділення банку — співробітники «Райффайзен Банк 
Аваль» приїдуть до Вас, щоб особисто відкрити рахунок.

БЕЗПЕЧНО – можливість контролю руху коштів через систему sms-інформування.

ЛЕГКО – зняття готівки у мережі банкоматів «Райффайзен Банку Аваль» або інших банків на 
території України та закордоном цілодобово.

ЗРУЧНО – можливість розрахуватись у торговельних мережах та Інтернеті без комісій, здійсню-
вати платежі та перекази за допомогою Інтернет-банкінгу, зокрема оплачувати рахунки за комуналь-
ні послуги та поповнювати мобільний телефон.

Чому орендну плату за пай краще отри-
мувати на кредитну картку?
 Гроші приходять миттєво, Вам не потрібно стояти у черзі або чекати 

листоношу. Кошти зараховуються на картку у той день, коли компанія 
здійснює переказ;

 Кошти доступні без обмежень та цілодобово. Ви зможете зняти готівку 
у всіх банкоматах України та відділеннях Укрпошти. Також карткою 
можна розраховуватися у магазинах, аптеках, Інтернеті;

 Відсутня прив’язка до Вашого місцеперебування. Ви можете зняти го-
тівку, не прив’язуючись до місця реєстрації та проживання. Це можна 
зробити у будь-якому населеному пункті по всій Україні;

 На картковий рахунок можна отримувати будь-які виплати — пенсію 
чи орендну плату, також легко отримувати перекази від родичів та 
близьких.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Отри-
мання орендної плати на 
банківську картку гаран-
тує захист Ваших коштів від 
злодіїв і шахраїв. Також 
виключений варіант втрати 
гаманця з грошима.

- Загублену або викрадену платіжну картку можна протягом кількох хви-
лин заблокувати, а втрачену готівку уже не повернеш;

- Платіжна картка захищена ПІН-кодом, який відомий лише Вам;
- Власник зможе самостійно контролювати виплати за карткою, встановити 

ліміт використання коштів, що не дозволить витратити велику суму грошей;
- Власник рахунку зможе відкрити додаткову картку для членів родини або 

довіреної особи. Додаткова картка дає можливість користуватися кошта-
ми з карткового рахунку клієнта.


