
С приятливі погодні умови, по-
кращена технологія вирощу-
вання та відповідальна робота 

співробітників забезпечили можли-
вість суттєвого зростання врожайності 
практично всіх зернових культур, які 
вирощуються в компанії ТАС АГРО. 
Зокрема, середня урожайність куку-
рудзи по всіх господарствах компанії 
склала 8,4 т/га, що на 28 % більше, ніж 
у 2015 році. Урожайність сої становила 
2,3 т/га (+30 % до 2015 року); соняшни-
ка – 2,68 т/га (+2 % до 2015 року); пше-
ниці – 4,87 т/га (+10 % до 2015 року). 
Крім цього, соняшник і соя в 2016 році 
досягли рекордних показників уро-
жайності за останні 3 роки господарю-
вання компанії ТАС АГРО. 

У сегменті тваринництва ком-
панія також продемонструвала тен-
денції до зростання як номінальної 
кількості ВРХ, так і продуктивності 
виробництва. Виробництво і реаліза-
ція молока в 2016 році збільшилось на 
15%, а середні надої зросли на 15% у 
порівнянні з 2015 роком - до 4,7 тонн 
на одну корову. Збільшення виробни-
цтва молока вдалося досягти завдяки 
покращенню селекції стада, оптимі-
зації кормової бази і переходу до мо-
нокорму, ефективній профілактиці 
захворювань тварин. 

На думку спеціалістів, такі пози-
тивні  результати діяльності  стали мож-
ливими завдяки правильно вибраній 

стратегії розвитку ТАС АГРО. У компанії 
сподіваються, що у 2017 ці  досягнення 
компанії будуть ще більш значимими. 
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Компанія ТАС АГРО продовжує 
весняно-польові роботи

Компанія ТАС АГРО продовжує підживлення 
озимих культур в усіх регіонах господарюван-
ня. Сільськогосподарська техніка агрохолдин-
гу своєчасно вийшла в поля і з початку берез-
ня здійснює необхідні агротехнічні заходи. До 
1 квітня компанія майже завершила піджив-
лення озимих зернових культур на площі 18,2 
тис га. Розпочато посів гороху на площі 400 га. 

Господарства компанії стабільно забез-
печуються необхідними мінеральними до-
бривами, насінням, паливно-мастильними 
матеріалами і технікою. Спиятливиі погодні 
умовами березня, дозволили розпочати посів 
гороху та інших культур, зокрема – кукуру-
дзи і соняшнику. 

Агрохолдинг також продовжує оновлюва-
ти свій технічний парк: на початку 2017 р. 
компанія закупила і вже отримала запасні ча-
стини, напівпричепи, сівалки, навантажувачі 
та іншу сільськогосподарську техніка. Актив-
но проходить оновлення та ремонт іншого об-
ладнання. Наступної поставки техніки компа-
нія  очікує  у травні.

СТОВ «Михайлівське» 
збільшило надої молока на 10 %

У березні 2017 року СТОВ «Михайлівське», яке 
входить до групи компаній ТАС АГРО, збільши-
ло надої молока на 10%, до 16,2 л на одну голо-
ву ВРХ. Підвищення продуктивності молочно-
го стада стало можливим завдяки проведенню 
якісної селекції тварин, збалансованій годівлі і 
своєчасному ветеринарному догляду. 

На сьогодні в господарстві утримується 1000 
голів ВРХ, з яких 500 голів - дійне стадо. Біль-
шість корів підприємства належать до укра-
їнської чорно-рябої молочної голштинізованої 
породи, яка чудово себе зарекомендувала в ві-
тчизняних реаліях.

Елеватор ТОВ «Медвинське 
ХПП» збільшило відгрузку 
зернових на 35,5 %

Протягом першого кварталу 2017 року ТОВ 
«Медвинське ХПП» збільшило відвантаження  
зернових на 35,5 % порівняно з відповідним 
періодом 2016 року. Загалом у січні-березні 
цього року підприємство відвантажило близь-
ко 16,5 тис тонн зернових. З них: кукурудзи 7,5 
тис тонн (43%), соняшнику 9 тис тонн (57%). 

На сьогодні елеватор продовжує процес 
відвантаження зернових і проводяться підго-
товчі роботи до початку наступного маркетин-
гового сезону.  

ТАС АГРО у 2016 році збільшила 
валове виробництво зерна на 22%

Компанія ТАС АГРО у минулому році збільшила валове виробництво зерна на 
22% порівняно з 2015 роком, до 365 тис тонн у заліковій вазі.

З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть 
наші найкращі вітання і побажання Божого благословення, 

здоров’я і добробуту! Сердечно бажаємо, щоб переможний дух 
надії, радості, всепрощення і надалі супроводжували Вас і Вашу 

родину, наповнював силою, енергіюєю, наснагою для добрих і 
корисних справ. 

Бажаємо Вам і Вашим родинам радості, здоров’я, добробуту і 
благополуччя!

Христос воскрес! Воістину воскрес!
З повагою, Компанія ТАС АГРО

Шановні читачі!

ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО І РЕЗУЛЬТАТИВНО!

НОВИНИ КОМПАНІЇ
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Валовий збір 
зернових культур 
компанією ТАС 
АГРО в 2016 році – 
365 тис. тонн, що  
на 22% більше ніж 
у 2015 році

365
тис. тонн
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Компанія ТАС АГРО своєчасно 
розпочала посівні роботи!

ТАС АГРО – запорука достатку і 
щасливого життя

Т радиційно з початком вес-
ни, в першій половині бе-
резня, згідно попередньо 

запланованих термінів, більшість під-

приємств компанії ТАС АГРО розпочали 
весняно-польові роботи. Господарство 
«Лан», яке розташоване в Новоолек-
сандрівському районі Кіровоградської 

Д ля компанії ТАС АГРО однією 
з найважливіших і пріори-
тетних цінностей є колектив, 

адже успіхи та досягнення кожного спів-
робітника формують позитивну динамі-
ку розвитку всієї компанії. Енергія, дос-
від та знання наших фахівців – запорука 
успіху ТАС АГРО, компанії, яка ефек-
тивно працює в непростій і динамічній 
галузі, як сільське господарство. Кожен 
наш співробітник – це спеціаліст з вели-
кої літери, який любить свою роботу, а 
головне – знає, як виконувати її якісно і 
результативно. 

Одними з таких працівників ТАС 
АГРО є сім’я Наталії Миколаївни та Ва-
силя Миколайовича Довгунів, які про-
живають в селі Дибинці Богуславського 
району Київської області і виховують 
двох дітей. Незважаючи на проблеми та 
труднощі, ці люди намагаються будува-
ти заможне майбутнє для своєї родини. 
Компанія максимально сприяє їхньому 
всебічному розвитку, достатку та ща-

сливому життю. Сімейна пара люб’язно 
розповіла, як їм працюється на рідній 
землі, чому вибрали такі важкі профе-
сії та повідомили деякі переваги життя 
в селі. 

38-річний Василь Миколайович уже 
майже 20 років працює в господарстві 
оператором машинного доїння і з само-
го дитинства знав, де і ким хоче працю-
вати. Йому завжди подобалося працюва-
ти біля тварин, особливо поєднуючи цю 
роботу з вивченням складного доїльно-
го обладнання. Чоловік стверджує, що 
жити в місті йому не дуже подобається. 
Він любить простір ланів, свіже повітря, 
спілкуватися з односельцями. З розмо-
ви видно, що Василю його робота подо-
бається. Він із захопленням розповідає  
про специфіку й переваги сучасного 
доїльного обладнання, особливості його  
обслуговування. 

А от Наталія Миколаївна працює до-
яркою в господарстві більше 15 років. 
Вона чудово виглядає, називаючи себе 

молодою і гарною. Ферма добре їй зна-
йома ще з дитинства. 
 – Тут багато років працювала дояркою 

моя мама, а тепер її справу продовжую 
я. У селі майже неможливо влаштува-
тись на іншу роботу, тому й вибрала 
рідну ферму і зараз не жалкую. Раніше 
були важкі часи, коли не було грошей, а 
на фермі місяцями не виплачували за-
робітну плату. Проте той період далеко 
позаду. Коли господарство перейшло у 
власність компанії ТАС АГРО – справи 
почали налагоджуватись, люди пра-
цюють із задоволенням і впевненістю 
у майбутнє. Зараз на фермі ми отри-
муємо непогану зарплату, виплачують 
її офіційно і вчасно. Окрім цих коштів, 
товариство «Рось» постійно допомагає 
нам у веденні власного господарства, 
надає необхідну техніку і підтримку. 
Загалом, приємно працювати в стабіль-
ній і надійній компанії, спокійно пла-
нувати майбутнє і навчати двох дітей, 
які потребують уваги, турботи і фінан-
сової підтримки, - розповіла жінка. 

 – Щоденно, з допомогою техніки, я ви-
доюю 50 корів, це близько 700-800 
літрів молока. Інколи буває що й по 
1000 літрів отримували. В цілому 
одна корова за рік має давати не мен-
ше 5 тонн молока. Корів я не боюсь, 
якщо бути з твариною лагідною, то і 
вона спокійно реагуватиме. Корова 
може чогось злякатися і навіть вдари-
ти, але в таких ситуаціях з нею треба 
говорити, аби вона заспокоїлася, а не 

гримати на неї, - поділилася досвідом 
пані Наталія.
«Традиційний стереотип, який роз-

повсюджений в нашому суспільстві, 
ніби молодь із села масово переїжджає 
в великі міста, швидко розвіюється 
на прикладі Богуславського кластеру 
компанії ТАС АГРО. В нас у будь-якому 
підрозділі, на будь-якому виробничо-
му процесі ви зможете зустріти молоді 
кадри, які з задоволенням працюють і 
отримують необхідний досвід. Приклад 
молодої сім’ї Довгунів - не поодинокий. 
Наймолодшому механізатору господар-
ства нещодавно виповнилось 20 років, 
а середній вік в колективі  близько 40 
років. Ми намагаємось всіляко допо-
магати молоді, навчати, виховувати, 
консультувати. Адже через кілька років 
вони займуть наші місця і будуть госпо-
дарювати на підприємстві», - з гордістю 
і впевненістю за майбутнє підсумував 
директор СТОВ «Рось» Генадій Володи-
мирович Сімон.

області, одним із перших підприємств 
ТАС АГРО приступило до підживлення 
ґрунтів та посівної. Багато років госпо-
дарство очолює Михайло Михайлович 
Кирстя, до якого ми й звернулися за 
інформацію про стан озимини та підго-
товку до посівної.
 – Загалом Новоархангельський клас-

тер об’єднує близько 12 тис. га землі. 
Якщо говорити про озимі культури, 
то 100% посівів знаходяться в добро-
му стані. Під час весняно-польових 
робіт підживили майже 2500 га ози-
мих зернових, що сприятиме віднов-
ленню вегетації рослин і в підсумку 
дасть продуктивні стебла. Для покра-
щення родючості ґрунтів  цьогоріч ми 
використовуємо рідкі та сипучі міне-
ральні добрива, - зі знанням справи 
деталізував Михайло Михайлович.

 – Надзвичайно зважено і відповідаль-
но  господарство «Лан» підійшло до 
підготовки посівної. Ярий клин був 
своєчасно підготовлений ще восени. 
Турбуючись про стан ґрунтів, ми скур-
пульозно дотримуємось сівозміни, 
тому запланували у 2017 році посіяти 
2500 га кукурудзи, 3500 га соняшни-

ку, 2500 га сої. Для цього компанія 
закупила високоякісний насіннєвий 
матеріал, який наразі перевіряється 
і готується для висіву. Ми впевнені, 
що зуміємо вчасно впоратися з посів-
ною компанією відповідно до запла-
нованих термінів, адже маємо чудове 
матеріально-технічне забезпечення і 
достатню кількість підготовлених ка-
дрів, які бажають працювати. Як тіль-
ки зійшов сніг та пройшло закриття 
вологи, ми відразу підготували ґрунт 
і стартувала посівна. Станом на 1 
квітня в господарстві посіяно 350 га 
ярих культур, з яких 210 га гороху і 
140 га соняшнику, - розповів дирек-
тор ТОВ «Лан».

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Кирстя Михайло Михайлович,  
Директор ПСП «Лан»



У      сьогоднішніх складних і неста-
більних соціально-економічних 
умовах мало хто хоче брати на 

себе відповідальність за повноцінний роз-
виток сільських територій, допомагати 
підняттю інфраструктури, сприяти підви-
щенню освітньої, медичної та культурної 
сфер. Компанія ТАС АГРО спільно з Благо-
дійним фондом Сергія Тігіпка намагають-
ся формувати образ нового українського 
села, куди повертається молодь, де ство-
рюються нові робочі місця з достойною оп-
латою праці, а життя стає комфортнішим 
і затишним. Але цього неможливо досяг-
ти без функціонування сільської школи, 
адже як говорять місцеві жителі: – «село 
без школи – мертве село». 

В селі Могильне, яке розташоване 
в Гайворонському районі Кіровоград-
ської області, з недавнього часу вже не 
потрібно турбуватися про технічний і 
матеріальний стан школи. Це стало мож-
ливим завдяки   багаторічній  діяльності 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка та 
який  разом з агрохолдингом піклується 
про зручність та комфортність навчання 
сільських дітей. 

«Наша загальноосвітня школа збу-
дована ще в 1975 році. Хоч розрахована 
вона на 600 дітей, в ті часи в ній навча-
лось до 700 учнів і вважалася вона од-
нією з кращих в районі. Проте з часом 
ситуація погіршувалася . Сільського 
бюджету вистачало лише на поточну 
підтримку функціонування навчально-
го закладу, кошти з державного бюдже-
ту виділялися лише на заробітну плату 
вчителів. Тому, до появи в нашому селі 

Благодійного фонду, в школі залишались 
старі, поламані і незручні радянські ме-
блі, дерев’яні вікна, через які постійно 
віяло вітром і холодом, дірявий  спортив-
ний інвентар, - пригадує  директор шко-
ли Наталія Миколаївна Окрущак.

 «Сьогодні ж наша школа наче отри-
мала нове дихання, а вчителі впевнено 
дивляться у майбутнє і не турбуються 
про буденні речі. З допомогою Благо-
дійного фонду протягом кількох років 
нам вдалося замінити майже всі старі 

дерев’яні вікна на нові, надійні, мета-
лопластикові. Також ми оновили всі 
старі парти і стільці в початковій школі 
і тепер у цих класах - сучасні та зруч-
ні меблі. В спортивному залі відновле-
но спортивний інвентар, встановлено 
тренажер, придбано тенісний стіл. 
Загалом лише у нашу школу фондом 
вкладено майже 200 тисяч гривень. 
Тепер наші діти не мерзнуть  на уроках  
у верхньому одязі, першачки з задово-
ленням навчаються за зручними парта-
ми, а «спортсмени» забезпечені новим 
інвентарем, - з радістю підсумувала 
Наталія Миколаївна.

  «Благодійний фонд Сергія Тігіпка 
не буде зупинятись на досягнутому. В 
2017 році ми завершимо заміну старих 
вікон на сучасні; продовжимо надавати 
допомогу по оновленню матеріальної 
бази школи для покращення навчаль-
ного процесу, приділимо більше уваги 
фізичному та культурному розвитку ді-
тей, - запевнив директор фонду Роман 
Іванович Польовий.

Комфорт і затишок в Могильненській школі
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У березні Всеукраїнський благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка надав 
більше 200 тис грн на забезпе-

чення лікарськими засобам 65 сільських 
рад у різних регіонах України.  Представ-
ники Благодійного фонду спільно зі спів-
робітниками компанії ТАС АГРО розвезли 
по місцевим громадам найнеобхідніші ме-
дикаменти для лікарень, амбулаторій і ФА-
Пів. Це не перша і не одноразова подія, ак-
ція носить постійний характер. Протягом 
цього року Благодійним фондом запла-
новано провести ремонт у кількох лікар-
ських установах: замінити вікна та двері, 
провести утеплення, встановити відповід-
не обладнання й устаткування. Приємна 
подія передачі медикаментів відбулась і в 
селі Глибочок, Тростянецького району Ві-
нницької області. 

«Турбуючись» про сільську медицину, 
держава витратили немало паперу, але 
сільська медицина продовжує деградува-
ти. Хоча саме від неї залежить здоров`я 
величезної частини українців. Більше ніж 
90% ФАПів не мають необхідного устат-
кування, а медикаментами забезпечено 
менш ніж наполовину. Вважаю, що не 
можна зробити серйозні перетворення у 

сфері надання медичної допомоги сіль-
ському населенню без проведення систем-
ної реорганізації всієї медичної галузі, без 
радикальної зміни державної соціальної 
політики. Сподіваємось, що системні ре-
форми відбудуться найближчим часом і 
люди, які проживають у сільській місцево-
сті, зможуть отримувати якісну та вчасну 
медичну допомогу. Сьогодні ж ми не може-
мо обійтися без підтримки спонсорів і бла-
годійників. Лише протягом останніх років 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка забез-
печив наш ФАП лікарствами, медичним 
обладнанням і допоміг у ремонті примі-
щення. Це насправді неоціненна допомога 
для нашого села, де більшість населення 
– люди пенсійного і передпенсійного віку, 
які часто потребують уваги медиків. А без 
допомоги фонду і підтримки господарства 
ПОП «Зоря» ми не змогли б реалізувати і 
половини того, що було зроблено, - поділи-
лась враженнями фельдшер Наталія Віта-
ліївна Притика.

    З Глибочанським ФАПом наш фонд 
співпрацює більше чотирьох років і нам 
приємно бачити, як змінилося ставлення 
лікарів, працівників і місцевих жителів 
до нашої діяльності. Але на ентузіазмі та 

допомозі одних лише благодійників стан 
медичної галузі кардинально не зміни-
ти. Хронічний дефіцит медичних кадрів 
на селі став вже притчею во язицех, 
адже не бажають випускники медичних 
вузів їхати працювати в сільську місце-
вість. Низький рівень оснащеності меду-
станов у сільських районах,  неадекватна 
сучасному життю зарплата молодого 
спеціаліста, відсутність  житла – усе це 
не сприяє появі фахівців та закріпленню 
кадрів. . Робота Благодійного фонду Сер-

гія Тігіпка має системний характер і не 
обмежується передачею лише медичних 
препаратів. Ми допомагаємо в ремонті, 
придбанні обладнання, меблів і устатку-
вання. Всі ці заходи здійснюються відпо-
відно до спільного чітко затвердженого 
плану і залежать від потреб сільської 
громади, – розповів директор Благодій-
ного фонду Роман Польовий.

Нагадаємо, що Глибочанський ФАП 
обслуговує майже 1000 осіб, які прожи-
вають у двох населених пунктах.

Компанія ТАС АГРО за підтримки Благодійного фонду Сергія Тігіпка щорічно вирішують 
частину нагальних проблем Могильненської сільської ради. Забезпечення необхідними мебля-
ми й оновлення вікон у місцевій школі – це лише частина роботи фонду в нашому населеному 
пункті. В дитячому садочку встановлені нові металопластикові вікна, придбано економний ко-
тел,  меблі, постільну білизну, ігровий майданчик, відновлено огорожу. Сільську амбулаторію за-
безпечено медикаментами, зручними універсальними кушетками і вагою для немовлят. Також 
допомогу отримували сільська рада і будинок культури. Загалом фондом надано майже 400 тис 
грн на реалізацію різноманітних соціальних проектів, що дало можливість зекономити кошти 
сільського бюджету і направити їх на вирішення інфраструктурних проектів, - розповів голова 
сільської ради Крайносвіт Сергій Петрович.

Лікарські засоби  
для сільських мешканців

Крайносвіт Сергій Петрович – 
голова сільської ради

ВІСНИК ТАС АГРО

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ
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На прийомі у кардіолога:
— Скільки пляшок пива ви за день 

випиваєте?
— Чотири

— Але я ж вам лише дві дозволив!
— І терапевт дві дозволив.

***

— Я вам куме гарантую, що через п’ять 
років житимемо краще, ніж у Європі.

— А то що ж такого з тією Європою має 
статися?

***

— Мeні здається, я досяг фінансової 
стабільності.

— А в чому це виражається?
— У тому, що грошей не було, немає й, 

здається, що не буде.

***

Студент завалив сесію. 
Телеграфує мамі: 

— Мамо, вигнали з інституту, підготуй 
тата. 

І одержує відповідь: 
— Тато готовий, підготуйся сам!

***

Журналіст запитує столітнього діда:
— То ви, значить, усе своє життя прожи-

ли в цьому селі?
Дід відповідає на це з гідністю:

— Поки ні.

***

— Хто у вас в домі хазяїн: ти чи дружина?
— Звісно,   я!

— А чого ж ти, коли вип’єш, спиш під 
дверима?

— Бо — хазяїн: де хочу, там і сплю!

***

— Куме!
— Га?

— А що ви робите в моєму погребі?
— Та вас шукаю!

— А навіщо сало з’їли?
— Та щоб під ногами не валялося!

***

Учителька:
— Діти, назвіть єдиного звіра, якого 

боїться лев.
Петрик, не роздумуючи:

— Левиця, Маріє Петрівно!

***

Рецепти Паски  
від пайовиків Тас Агро

ПРИГОТУВАННЯ:

Усі продукти повинні бути кімнатної температури, До молока додаємо цукор, жовтки, 
сметану, ванілін, сіль, розтоплений маргарин, дріжджі і даємо підійти. Потім додаємо 
борошно та родзинки замішуємо не густе тісто і ставимо в тепле місце на 1,5 години 
щоб підійшло. Коли наше тісто підійшло, ми його замішуємо і ставимо ще раз підій-
ти. У приготовлені  заздалегідь форми для випікання розкладаємо тісто  і даємо йому 
підрости.  Випікаємо в духовці  при температурі 180 °C 45 хвилин. Якщо у вас форми 
менші, ніж 500 грам, то випікати потрібно 30-35 хвилин.

СМАЧНОГО!

ПРИГОТУВАННЯ:

Дріжджі розвести теплим молоком і залишити на 5хв., 
просіяти борошно, вершкове масло розтопити і остудити, 
з’єднати опару з борошном, маслом, яйцями, цукром, до-
бавити ванілін і сіль. Усе добре вимісити, тісто має бути 
як густа сметана, родзинки промити гарячою водою, обсу-
шити і обваляти в борошні  та додати в тісто і вимісити, за 
бажанням можна додати цукати.

 Заповнити тісто в форми на 1/3, накрити рушником і зали-
шити на 5 год у теплому місці. Випікати в розігрітій духов-
ці при 200 градусах 30 хвилин.

СМАЧНОГО!

ПРИГОТУВАННЯ:

Дріжджі розвести в теплому молоці, додавши 2 столові 
ложки цукру, сіль і 500 г  борошна. Замісити і поставити 
в тепле місце, щоб підійшло. Коли тісто підніметься, дода-
ти жовтки, розтерті з залишеним цукром, ваніллю, розто-
пленим маслом, збиті в піну білки і 500 г борошна. Знову 
залишити, щоб тісто підійшло, післі чого додати промиті  
родзинки  і розкласти в форми, щоб тісто займало 1/3 фор-
ми. Верхню частину змащуємо яйцем. Випікати 40 хв при 
температурі 180-200 °C

СМАЧНОГО!

 ▶ Молоко - 1 літр, нагріти до 35 °C,
 ▶ 1,5 склянки цукру,
 ▶ 10-12 яєчних жовтків,
 ▶ 200 грам маргарину розтопити,
 ▶ 0,5 склянки сметани,
 ▶ 2 пакетики ванільного цукру (10 грам),
 ▶ 1 пачка родзинок,
 ▶ 15 грам сухих дріжджів,
 ▶ 1 чайна ложка солі,
 ▶ Борошно домішуємо щоб тісто не було дуже твердим.

 ▶ 1кг борошна,
 ▶ 70 гр дріжджів,
 ▶ 1,5 склянки молока, 
 ▶ 6 яєць,
 ▶ 300 гр масла,
 ▶ 2 склянки цукру,                 
 ▶ цукати, родзинки, 

ванілін, щіпка солі.

 ▶ 1 кг борошна,
 ▶ 100 гр дріжджів,
 ▶ 2 склянки молока,

 ▶ 6 яєць,
 ▶ 300 гр масла,
 ▶ 400 гр цукру,

 ▶ 1 чайна ложка солі,
 ▶ 300 гр ізюму,
 ▶ 1 чайна ложка ванілі.

РЕЦЕПТИ  
ПАСКИ

ГУМОР

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: 07.04.2017
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»
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Шумиленко Ольга Іванівна, 
с. Тернівка, Кіровоградська 
область

3. Лобода Тетяна Дмитрівна, 
с. Глибочок, Вінницька 
область

Цибровська Любов 
Петрівна, с. Ганівка, 
Вінницька область


