
Компанія «ТАС Агро» 
завершує підготовку до 
весняно-польових робіт
Протягом лютого компанія «ТАС Агро» 
планує розпочати проведення весня-
но-польових робіт. За традицією пер-
шими відкриють новий сільськогоспо-
дарський сезон підрозділи Південного 
кластеру агрохолдингу. На сьогодні 
аграрії завершують комплексну підго-
товку до старту: ремонтують техніку, 
закуповують ТМЦ, навчають персонал.

«Ремонтні роботи сільськогосподар-
ської техніки проводяться у всіх клас-
терах компанії. Графік ремонтних 
робіт організовано таким чином, щоб 
в першу чергу підготовити техніку 
яка буде задіяна на весняно-польових 
роботах. Станом на 1 лютого понад 
80% обладнання готове до старту се-
зону. Основний об’єм добрив і палив-
но-мастильних матеріалів необхідний 
для проведення планових технологіч-
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П онад 16 млн грн агрохолдинг 
спрямував на боротьбу з панде-
мією коронавірусу. Починаючи з 

березня, працівники компанії передали в 
медичні установи України понад 300 тис. 
засобів індивідуального захисту, близько 
100 одиниць медичного обладнання, 4 тис. 
літрів антисептичних засобів тощо. 

Окрім запобіганню розповсюдження 
коронавірусу, компанія підтримує інші 
важливі сфери життя громад. На реаліза-
цію соціальних проєктів у 2020 році ми 
спрямували майже 5 млн грн. Ці кошти — 
інструмент для впровадження позитивних 
змін у майже 100 територіальних грома-
дах у шести областях країни. 

З ініціативи акціонера Сергія Тігіпка, 
компанія також взяла на себе відповідаль-
ність бути головним помічником у подо-
ланні епідемії в Чернігівській області, де 
зосереджені основні потужності холдингу. 
На потреби регіону було виділено ще 15 
млн грн. Кошти були використані на за-
купівлю засобів індивідуального захисту, 
апаратів ШВЛ, рентген апаратів, кисневих 
концентраторів, моніторів пацієнта, тестів 
та антисептиків.  

Також агрохолдинг підтримав медиків 
в інших областях, де базуються підприєм-
ства «ТАС Агро». Були охоплені 16 медич-
них установ та близько 50 ФАПів. 

– Ми виходили з того, що маємо у 
стислі строки організувати масову постав-
ку необхідного обладнання та засобів за-
хисту для медперсоналу. І водночас – стати 

прикладом для інших підприємств, ство-
рити надійні умови для збору коштів по 
регіонах діяльності. Ми не залишили без 
уваги жодну опорну лікарню. Можу впев-
нено стверджувати, що продемонстрована 
нами командна робота була надзвичайно 
ефективною і необхідною»,  —  розповів 
Роман Польовий, директор Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка. 

– Одним з базових напрямів корпора-
тивної соціальної відповідальності «ТАС 
Агро» завжди була доступна медицина. У 
попередні роки ми інвестували у її розви-
ток мільйони гривень. Ремонтували амбу-
латорії і лікарні,  забезпечували ліками і 
медичним обладнанням заклади охорони 
здоров’я, сприяли збереженню багатьох 
сільських ФАПів та амбулаторій. У 2020 
році наша підтримка вийшла на якіс-
но новий рівень. Відзначу, що виділені 
16 млн грн на боротьбу з коронавірусом 
не обмежили реалізацію вищезгаданих 
сталих проєктів. Напроти, ми збільшили 
їх кількість! Спеціально для працівників 
медустанов видавали засоби індивіду-
ального захисту і антисептики. Для соці-
ально незахищених пайовиків компанії 
започаткували проєкт з видачі продуктів 
харчування. Цими та іншими проєктами 
«ТАС Агро» показує, що не стоїть осто-
ронь проблем держави та суспільства — 
незалежно від розвитку пов’язаних з 
COVID-19 подій, ми готові продовжувати 
нашу допомогу і підтримку лікарів»,  — 
підсумував Роман Польовий. 

Соціальні інвестиції ТАС Агро у 2020 році
ПОНАД 22 МЛН ГРН ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ, ІНФРАСТРУКТУРИ, ОСВІТИ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНШИХ СФЕР ЖИТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬ-
НИХ ГРОМАД – РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» У 2020 РОЦІ! .
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них операцій завезено на склади під-
приємств. Із середини лютого заплано-
вано приступити до внесення азотних 
добрив. Водночас із початком весня-
но-польових робіт компанія буде онов-
лювати парк сільськогосподарської 
техніки, закупивши ґрунтообробне 
обладнання і обприскувач», – зазначив 
Віктор Белкот, директор з виробництва 
ТОВ «ТАС Агро». 

«Незважаючи на усі труднощі 2020 
року суттєвих ускладнень у процесі 
підготовки до весняно-польових робіт 
не виникає. Погодні умови сприяють 
проведенню ряду робіт пов’язаних із 
підготовчим процесом. Озимі культу-
ри знаходяться в  хорошому стані. Кіль-
кість опадів впродовж осінньо-зимово-
го періоду значно більше у порівнянні 
із минулим роком. А це є важливим 
фундаментом у формуванні майбут-
ньої урожайності польових культур», – 
підсумував Віктор Белкот.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ "ТАС АГРО"
У 2020 РОЦІ В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ
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С хоже на те, що у 2021 році нарешті 
прийшла справжня зима. Пухким 
білим снігом вкрило більшу ча-

стину України. Та разом з казковими 
снігопадами, знову з’явилися і старі 
проблеми з дорогами у містах та селах. 
Місцевим комунальним службам і цьо-
го разу не вистачало рук та снігоприби-
ральної техніки. Тому деякі селища по 
декілька днів залишалися без розчище-
ного шляху, а подекуди взагалі без мож-
ливості покинути домівку або двір. Ком-
панія «ТАС Агро» щороку долучається 
до процесу прибирання снігу в регіонах 
своєї діяльності. В різних куточках Укра-
їни наші механізатори з самого ранку 
завзято відгортали кучугури аби люди 
могли вільно пересуватися дорогою.

Винятком не стала Київська область, 
а саме – Богуславський район, який пов-
ністю замело снігом лише за одну ніч. 
Вже наступного дня аграрії «ТАС Агро 
Центр» зайнялися розчищенням доріг 
у селах Медвин, Мисайлівка, Дибинці, 
Ісайки, Дмитренки, Щербашенці тощо. 
Активно боролися зі сніговими замета-
ми на Півдні нашої країни у Гайворон-
ському, Кривоозерському та Тростя-
нецькому районах. За допомоги техніки 
«ТАС Агро Південь» було розчищено 
головні дороги сіл регіону, адже через 
різку зміну погоди крім аграріїв ніхто 
не міг так оперативно справитися із не-
годою. Щорічну практику з розчищення 
місцевості від снігу підтримало і під-
приємство «ТАС Агро Північ». Трактори 
Північного кластеру вийшли на вулиці 
одразу декількох районів Чернігівщини, 
серед яких  – Талалаївський, Срібнян-
ський та Ічнянський, де товщина снігу 
сягнула близько одного метра.

дям назустріч. Так сталося і в снігопад. 
Компанія щорічно долучається до очи-
щення снігових заметів. Я за потреби 
телефоную керівництву підприємства з 
проханням про допомогу і завжди вони 
відкликаються. Дякую аграріям за це від 
імені всіх жителів села».

ний автобус без перешкод доставляє діт-
лахів до школи, а жителі нашої сільської 
ради вільно пересуваються вулицями».

«Завдяки компанії «ТАС Агро» меш-
канці нашого села цьогоріч майже не 
відчули негативних наслідків масштаб-
них снігопадів. Техніка компанії опе-
ративно та якісно розчищала сільські 
вулиці, були зроблені під’їзди фактич-
но до кожного двору, до кладовища й 
навіть на польових дорогах. Тому хо-
четься подякувати керівництву компа-
нії, а також механізаторам, які зранку 
до вечора допомагали нам боротися з 
негодою».

Загалом у процесі прибирання сні-
гу було задіяно близько 30 одиниць 
техніки «ТАС Агро» та механізатори з 
усіх кластерів компанії. Головна мета 
«ТАС Агро» полягає у допомозі людям 
у складному становищі, коли боротися з 
природою власними силами стає майже 
неможливо. Лише за допомоги техніки 
можна відновити інфраструктуру села 
максимально швидко, аби ніхто не по-
страждав, а погодні умови не встигли 
завадити щоденним справам жителів 
громади.

села від снігового полону 
Компанія «ТАС Агро» рятує 

Михайло Черняк, староста села 
Могильне (Гайворонська ОТГ, 
Кіровоградська область): 

Сергій Дмитрюк, староста села 
Чернецьке (Таталаївська ОТГ 
Чернігівська область):

Тетяна Дорош, староста села 
Іваньки (Липовецтка ОТГ, Ві-
нницька область): 

Михайло Совенко, староста 
села Мисайлівка (Богуславська 
ОТГ, Київська область): 

«Дуже добре, що в нас є такі орендарі, 
як підприємство «ТАС Агро Південь», 
яке, незважаючи на те, їхній пайовик чи 
ні, у скрутній ситуації завжди йдуть лю-

«Зима не оминула й територію нашого 
села. Все як у всіх: і снігу багато насипа-
ло, і ороги у заметах. До сільради одразу 
почали надходити дзвінки від стурбова-
них жителів, які хотіли знати, коли поч-
нуть розчищати дороги. На всі запитання 
щодо усунення снігових заметів з упев-
неністю відповідав, що, як завжди, можу 
покластися на підприємство «ТАС Агро 
Північ», де під керівництвом Анатолія 
Коваля працюють відповідальні спеці-
алісти. Спочатку було розчищено цен-
тральну дорогу, а згодом — звільнено від 
снігу вулиці сіла. Завдяки цьому шкіль-

«У лютому Липовецький район засипало 
снігом. Іваньку негода теж не обійшла 
стороною. Боротися з заметами нам тра-
диційно допомагає орендар земель «ТАС 
Агро Захід». Техніка цього підприємства у 
пік негоди оперативно розчищала під’їзні 
дороги та сільські вулиці. За що ми щиро 
дякуємо Компанії. Користуючись наго-
дою, хочу наголосити ще й на тому, що 
підприємство всебічно підтримує інфра-
структуру села. Допомогу неодноразово 
отримувала сільська школа, ФАП, клуб. 
Дякуємо аграріям за допомогу та сподіва-
ємося на системну співпрацю у 2021 році».



Допомагаємо під’єднати віддалені села  
до «Світової павутини»

I нтернет у кожне село – це не зви-
чайне гасло, а реальність для жите-
лів села Яцюки (Богуславська ОТГ, 

Київська область). Новітні технології за 
сприяння компанії «ТАС Агро» дійшли і 
до цього віддаленого села. 

Минулого року активні жителі 
села звернулися до компанії із про-

ханням допомогти вирішити пробле-
му підключення до мережі Інтернет. 
Дефіцитний місцевий бюджет і низька 
фінансова спроможність жителів не 
дозволяли довгі роки реалізувати да-
ний проєкт. 

«Якщо б не допомога «ТАС Агро» 
людям у Яцюках доведеться б чекати 
роками, поки достатня кількість одно-
сельчан зможе профінансувати весь 
проєкт. Враховуючи те, що цифрові рі-
шення у світі розвиваються шаленими 
темпами, сучасна людина без якісного 
інтернету не може бути повноцінним 
членом суспільства. Ми не могли чекати 
роками, поки станеться диво, і зверну-

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

В продовж 2020 року Благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка виділив 
понад 15 млн грн на допомогу 

медичним закладам України. Левова ча-
стина коштів була перерахована для лі-
карень Чернігівської області. 

Наприкінці січня приємна подія 
сталася у Талалаївській центральній лі-
карні. Саме 22 січня тут розпочав пра-
цювати новий апарат ультразвукової 
діагностики. Головний лікар медичного 
закладу Анатолій Михайлюк постійно 
зосереджував увагу керівників району, 
депутатського корпусу на тому, що од-
нією з умов отримання пакету послуг на 
функціонування стаціонарних відділень 
у ЦРЛ, є наявність і забезпечення робо-
ти УЗД. Тому протягом 2020 року за ра-
хунок селищної ради та допомого Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка вдалося 
зібрати відповідні кошті в сумі понад 1,5 
млн грн. Лише на початку 2021 року спе-
ціалістам постачальника вдалося вста-
новили програми та запустили апарат в 
роботу. І — нарешті він запрацював! 

На цю святкову події були запроше-
ні гості — селищний голова Юрій Велич-
ко його заступники та генеральний ди-
ректор ТОВ «ТАС Агро Північ» Анатолій 
Коваль. Вони вітали колектив лікарні із 

значимою подією. Юрій Величко пообі-
цяв, що й надалі питання забезпечення 
лікарні сучасним обладнанням і апара-
турою не буде поза його увагою. Голов-
ний лікар центральної лікарні Анатолій 

Михайлюк від імені всього колективу 
подякував за розуміння ситуації керів-
никам громади, благодійникам і депу-
татам. Адже до цього лікарі, які прово-
дили УЗД, працювали на портативному 
апараті, програмне забезпечення якого 
не відповідає вимогам обстеження в 
умовах лікування в стаціонарах. 

«Новий апарат УЗД середнього кла-
су, його виробник — Південна Корея. На 
даному етапі наші фахівці вже проводять 
діагностику органів черевної порожнини 
(печінки, жовчного мiхура, підшлункової 
залози, селезiнки), а також нирок та се-
чового міхура. Найближчим часом про-
водитимуть також УЗД щитоподібної та 
молочних залоз. На обстеження хворих 
направляють як лікарі центральної лікар-
ні, так і сімейної медицини. Пацієнти є 
тут (адже обстеження проводили постій-
но і до цього на портативному апараті) 
щодня. На жаль, люди не перестають 
хворіти… Звичайно, кожен із нас має свій 
вибір, куди йому звертатися у випадку 
якоїсь хвороби (не звертатися нікуди — 
це теж вибір). А от можливостей якісно 
обстежитися на місці стало більше», - під-
сумував Анатолій Михайлюк. 

Аграрії допомогли придбати  
апарат УЗД для районної лікарні

Підтримка закладів культури у пріоритеті
З прадавніх часів українці вміли 

поєднувати працю з цікавим до-
звіллям. Клуби, будинки куль-

тури, бібліотеки, навчальні заклади 
завжди були основними осередками 
культурного відпочинку в селі. Бо ж 

саме тут діяла художня самодіяльність, 
працювали різноманітні гуртки, органі-
зовувалося чимало тематичних заходів.

Незмінною залишається ситуація 
й тепер. Проте, незважаючи на старан-
ня та ініціативність громади, більшість 

культурних осередків, сільських аматор-
ських ансамблів потребують всебічної 
підтримки, починаючи з капітальних 
ремонтів приміщень і закінчуючи онов-
ленням матеріально-технічної бази  — 
придбанням музичного обладнання, 

комп’ютерної техніки, сценічного 
вбрання, фінансування поїздок на 
конкурси та фестивалі тощо. Розу-
міючи проблеми культури на селі, 
компанія «ТАС Агро» спільно з 
Благодійним фондом Сергія Тігіп-
ка всебічно фінансують даний на-
прям. 

Впродовж 2013- 2019 років 
Компанія та Благодійний фонд на-
правили на підтримку культури 
понад 1 млн грн. Незважаючи на 
усі труднощі 2020 року ми продов-
жували підтримувати культурні 
ініціативи й у минулого року. Так, 
восени за рахунок компанії було 
закуплено сценічне вбрання для 

Острівського будинку культури (Ро-
китнянський район, Київська область).  
Бюджет витрат аграріїв на вищезазна-
чений проекти склав майже 15 тис. грн. 

«Компанія «ТАС Агро» працює 
у нашому селі лише 2 роки. Проте за 
цей короткий ми отримали чергову 
необхідну допомогу для нашого закла-
ду культури. У Острівському будинку 
культури функціонує ансамбль «Окса-
мит», який потребував оновлення сце-
нічного вбрання. Сільський бюджет не 
мав змоги придбати необхідний одяг 
тому ми звернулися до аграріїв. Вони 
підтримали нашу ініціативу і профі-
нансували даний проєкт. Ця підтримка 
свідчить про небайдуже ставлення до 
проблем культури. Ми цінуємо відпові-
дальну роботу і безмежно вдячні за по-
дарунок. Бажаємо, щоб доля дарувала 
Вам нові успіхи і здобутки», - розповіла 
Ольга Бородань, директор Острівсько-
го будинку культури. 

лися до аграріїв. Вони 
не відмовили і сьогод-
ні люди мають мож-
ливість користуватися 
здобутками цивіліза-
ції. Сільська молодь 
отримала нові можли-
вості, школярі – безліч 
переваг у навчанні, 
жителі  – необхідними 
інструментами для 
здобуття цифрових на-
вичок і комунікації з 
рідними», – розповіла 
Галина Васильченко, 
староста села Ісайки. 



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.
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КУЛЬТУРА СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

Баклажани
3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Буряк столовий, 
морква

5-9, 16-17,  
21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 
19, 28

1, 3, 5, 8-9, 13, 
15-19,  27-28

1-2, 5, 13, 
15-17, 20, 24, 
28-29

2-3, 6-8,  
11-13, 16,  
21-25, 29-30

Гарбузи, кабачки, 
патисони

3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 6-8, 15-26, 
29-30

Горох, квасоля, 
сочевиця

3-9, 13, 15-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

2, 4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

1, 3, 5, 8-10, 
13, 15-22,  
24-28

1-2, 5-7, 10-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 6-8, 15-26, 
29-30

Диня, кавун
3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Капуста рання, 
салат

3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Капуста середня 
та пізня

3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Картопля, топі-
намбур

5-9, 16-17,  
21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 
19, 28

1, 3, 5, 8-9, 13, 
15-19, 27-28

1-2, 5, 13, 
15-17, 20, 24, 
28-29

2-3, 6-8,  
11-13, 16,  
21-25, 29-30

Кукурудза, сиде-
рати, сорго, соя

6-7, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

1-5, 7-9, 12-14, 
17-25, 27-28

1-5, 8, 13-22, 
24-28

1, 3, 5, 8-10, 
13, 15-22,  
24-30

1-2, 5-7, 10-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 6-8, 15-26, 
29-30

Кріп, пастернак, 
петрушка і цибу-
ля (на зелень)

3-9, 13, 15-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

2, 4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

1, 3, 5, 8-10, 
13, 15-22,  
24-28

1-2, 5-7, 10-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 6-8, 15-26, 
29-30

Огірки, селера, 
шпинат

3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Перець 
3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Петрушка і селе-
ра (на корінь)

3-9, 13, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Помідори
3-9, 16-17, 
20-23, 25-27, 
30-31

4, 7-9, 12-14, 
17-25

3, 5, 8, 13-22, 
24-28

3, 5, 8-9, 13, 
15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 
19-22, 24-26, 
28-29

2-3, 7-8, 15-25, 
29-30

Редиска, редька, 
ріпа

5-9, 16-17,  
21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 
19, 28

1, 3, 5, 8-9, 13, 
15-19, 27-28

1-2, 5, 13, 
15-17, 20, 24, 
28-29

2-3, 6-8,  
11-13, 16,  
21-25, 29-30

Цибуля на ріпку, 
часник

5-9, 16-17,  
21-23, 25-27

2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 
19, 28

1, 3, 5, 8-9, 13, 
15-19, 27-28

1-2, 5, 13, 
15-17, 20, 24, 
28-29

2-3, 6-8,  
11-13, 16,  
21-25, 29-30

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР на 2021 рік

ЩОБ ВРОЖАЙ БУВ ДОБРИЙ, ДОСВІДЧЕНІ ГОРОДНИКИ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСІВНИМ КАЛЕНДАРЕМ, ЯКИЙ, ОРІЄНТУЮЧИСЬ НА ФАЗИ МІ-
СЯЦЯ, НАДАЄ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ПОСІВУ ЧИ ПОСАДКИ РІЗНИХ КУЛЬТУР. ДІЛИМОСЯ ІЗ ВАМИ ПОСІВНИМ 
КАЛЕНДАРЕМ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ. ЗВИЧАЙНО Ж, БУДЬ-ЯКИЙ З ГОРОДНИКІВ МАЄ ПОВНЕ ПРАВО ВИРІШУВАТИ САМ, ЧИ КО-
РИСТУВАТИСЯ ЙОМУ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ТА ПОРАДАМИ МІСЯЧНОГО ПОСІВНОГО КАЛЕНДАРЯ. У НАШ ЧАС ОРІЄНТУВАННЯ ГОРОДНИКІВ 
НА РОДЮЧИЙ МІСЯЦЬ ПРИ ПОСІВІ НАСІННЯ, РОЗСАДИ ТА ПОСАДЦІ РОСЛИН СТАЛО НЕ ЗВИЧКОЮ, А НЕОБХІДНІСТЮ. ВИКОРИСТАННЯ 
ГОРОДНИКАМИ МІСЯЧНОГО КАЛЕНДАРЯ, ПРИ ДОТРИМАННІ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ВИКОНАННІ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ВЕГЕТАЦІЇ 
РОСЛИН, ДАЄ ВЕЛИКУ ЙМОВІРНІСТЬ, ТОГО ЩО ВРОЖАЙ БУДЕ ЗІБРАНИЙ ГІДНИЙ, А ПРАЦЯ ГОРОДНИКА БУДЕ НЕ МАРНОЮ.


