
Компанія ТАС Агро  
навчає спеціалістів
«Вік живи – вік учись», – стверджує народна 
мудрість. Вчитися потрібно завжди. Ця му-
дрість актуальна впродовж усього життя лю-
дини, адже черпати щось нове, удосконалю-
ватися потрібно постійно. Особливо у наш 
час, коли щоденно змінюються технології, 
запроваджуються нові стандарти і підходи. 
У компанії ТАС Агро намагаються йти вно-
гу з часом. Представники різних професій, 
агрономи, інженери, тваринники та інші 
спеціалісти регулярно проходять курси під-
вищення кваліфікації, здобуваючи нові знан-
ня, освоюючи нові підходи та технології. 

Так, у лютому плідно і насичено пройшли 
навчання агрономів господарств компанії. 
Найбільше уваги було приділено вирішен-
ню актуальних питань у вирощуванні зер-
нових, технічних, кормових та інших куль-
тур. Говорили про економне та ефективне 
використання мінеральних добрив, засобів 
захисту рослин та як уникнути втрат пре-
паратів при обробці культур. До навчань 
були також залучені експерти, представни-
ки провідних фірм-партнерів. Такі семіна-
ри-навчання надзвичайно корисні, на цьо-
му наголошують і  самі агрономи. Адже це 
прекрасна нагода поспілкуватися, отримати 
нові знання, рекомендації щодо застосуван-
ня того чи іншого засобу, впровадження 
технологій.

Господарство «Обрій LTD» 
готується до посівної
У господарстві «Обрій LTD» (ТАС Агро), 
яке розташоване у Талалаївському райо-
ні Чернігівської області, повним ходом іде 
підготовка до сівби. Як інформує директор 
підприємства Олег Ростиславович Фіщук, 
у всіх підрозділах завершуються ремонт-
ні роботи зернових, кукурудзяних сівалок, 
дискових борін. Уся техніка, яку планують 
застосовувати під час весняно-польових ро-
біт, якнайшвидше має бути у стовідсотковій 
готовності. 

Обсяг робіт випадає чималий, адже авто-
мобільний і тракторний парк господарства 
постійно потребує ремонту та відповідних 
регламентних робіт, щоб під час посівної не 
було неочікуваних поломок і простоїв. «У 
нашому парку переважає техніка імпортно-
го виробництва. Тож замовлення закордон-
ним виробникам на необхідні запчастини 
зробили, своєчасно домовилися з сервіс-
ними службами, – розповів Олег Ростисла-
вович та додав: –  Ми маємо команду про-
фесіоналів –  досвідчених і відповідальних 
спеціалістів, які залюбки передають свої 
знання молодим». Директор не сумніваєть-
ся, що свою техніку зуміють підготувати і 
якісно, і вчасно, а посівна пройде відповід-
но до погоджених планів.
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К омпанія ТАС Агро поповнила 
парк сільськогосподарської 
техніки самохідним оприску-

вачем та сівалкою. Оприскувач має 
ширину захвату 30 метрів, обладнаний 
автопілотом і системою контролю ви-
ливу робочої рідини і за добу може 
внести засоби захисту рослин на пло-
щі біля 300 га. Проведені випробуван-
ня засвідчили, що така техніка працює 
більш ефективно і продуктивність її є 
високою.

«Впровадження нових технологій 
у процес виробництва вивело сільське 
господарство на якісно новий рівень. Це 
дало змогу значно полегшити працю ро-
бітників, вдосконалити виробничий про-
цес та збирати набагато більші врожаї. 
Відповідно, компанія ТАС Агро не стоїть 
осторонь процесу оновлення техніки, ми 
регулярно інвестуємо значні кошти в но-
вітні технології. Обладнання світових ма-
рок сільськогосподарської техніки, таких 
як John Deere, Claas, Kuhn, Amazone, Fendt, 

Case, New Holland та інших, успішно фор-
мують та поповнюють ряди техніки біль-
шості підприємств аграрного напрямку. 
Компанія ТАС Агро не є винятком. У її 
арсеналі  – високопродуктивні, багато-
функціональні трактори, обприскувачі та 
інші агрегати відомих марок. Не дивля-
чись на те, що технологічний потенціал 
агрохолдингу є значним, ми не бажаємо 
зупинятися на досягнутому і планує по-
ступово оновлювати машинно-трактор-
ний парк, адже це запорука сталому роз-
витку і гарантія високої продуктивності 
виробництва», – розповіла Ірина Вер-
шеліс, генеральний директор ТАС Агро, 
наголосивши: – Ми продовжуватимемо 
впроваджувати сучасні технології в усіх 
галузях, використовуючи GPS-навігації і 
нове програмне забезпечення. Ми не об-
межуємося одним виробником сільгосп-
техніки».

Зі слів генерального директора, ком-
панія ТАС Агро вибиратиме оптималь-
ні варіанти залежно від показників ці-
на-якість. Це дає змогу ознайомлюватися 
з новим модельним рядом сільськогоспо-
дарської техніки і приймати виважене рі-
шення щодо поповнення машинно-трак-
торного парку агрохолдингу.

Новітня техніка в арсеналі компанії ТАС Агро

Шановні читачі!
У це світле свято хочемо поділитись з Вами Великодньою радістю, адже саме в цей день церковний 

передзвін лунає по-особливому урочисто, прославляючи величне, всеперемагаюче і відкрите для всіх таїнство 
Христового Воскресіння. 

Щиросердечно вітаємо Вас із світлим святом Христового Воскресіння, яке уособлює перемогу віри, надії та 
любові, торжество істини та справедливості, праведності та величі духу. Нехай це свято наповнить Ваше 
життя світлом, додасть наснаги та енергії, а Ваше серце – вірою у перемогу добра, як сповнені нею світлі миті 
Великодня. Нехай радісні пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому 
життєвому шляху. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
Компанія ТАС Агро!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
Компанія ТАС Агро!



ВІСТІ З ПОЛІВ

Н аразі у структурних підрозділах 
південного регіону здійснюєть-
ся підживлення по мерзлотало-

му ґрунту озимого клину – пшениці та 
ячменю. Природні умови сприяють про-
веденню робіт: ґрунт – мерзлоталий і 
характеризується збільшеною вологістю 

в метровому шарі. Вже підживлено 2000 
тис. га посівних площ, що становить 10% 
від загального обсягу; темпи виконання 
робіт у середньому складають 800 га на 
добу.

Перезимівля озимих на полях відбу-
вається нормально, посіви перебувають 
у доброму стані й зберегли закладений 
з осені високий потенціал продуктив-
ності. У господарствах Чернігівського і 
Київського регіонів аналогічні роботи 
розпочнуться з таненням снігу.

У першій половині березня роз-
почнеться ранньовесняне боронування 
ґрунту – комплекс робіт, що сприятиме 
збереженню вологи в ґрунті, після яко-
го – сівба. Задля забезпечення високої 
якості зернової продукції, врожайності 
та збереження родючості ґрунтів ком-
панія застосовує азотні та комплексні 
мінеральні добрива, використовує най-
краще насіння та засоби захисту рос-
лин.

Вже укладено контракти на при-
дбання засобів захисту рослин та до-
брив, зокрема складних мінеральних, 
селітри аміачної, карбамідно-аміачної 
суміші. Також укладено контракти 
на придбання насіннєвого матеріалу: 
кукурудзи, соняшнику, сої першої ре-
продукції. Наразі триває надходження 
партій до філії компанії. Партнерами 
компанії ТАС Агро є  лише визнані сві-
тові та українські компанії-виробники: 
DuPont, Pioneer, Monsanto, «Зоря-Маїс 
Насіння» та ін. Наразі розпочато поста-
чання насіннєвого матеріалу до струк-
турних підрозділів компанії.

За прогнозами фахівців виробни-
чого департаменту ТАС Агро, у ни-
нішньому сезоні через погодні умови 

очікується пізня весна, але відбудеться 
досить швидкий перехід до тепла – від-
так інтенсивне наростання позитивних 
температур може дещо пересушити 
верхній посівний шар ґрунту. Тому всі 
весняно-польові роботи компанія ТАС 
Агро планує провести у стислі строки. 

Комплекс робіт здійснюється організо-
вано та вчасно.

«Сьогодні, незважаючи на важко-
прогнозовані погодні умови та затяжну 
зиму, загрози зриву проведення весня-
них польових робіт немає. Хочу зазна-

чити, що компанія ТАС Агро ніколи не 
працює, так би мовити, з коліс. Одразу 
ж після минулорічного збирання ми 
чітко розписали структуру майбутніх 
посівів і намітили конкретний план: 
скільки чого потрібно придбати для 
своєчасного і оптимального проведен-
ня весняної посівної кампанії. Зараз ми 
очікуємо, який буде березень: якщо, не 
дай Боже, прийде сильне похолодан-
ня, звісно, це стане для нас викликом. 
Якщо говорити про сьогодні, то поки 
ми задоволені ситуацією: 100% ози-
мих − у доброму та задовільному стані. 
Тобто, якщо нічого не зміниться, нам 
пересівати нічого не доведеться. Але 
ми готові до будь-яких викликів: у нас 
є зерно для весняних польових робіт і 
заміни культур, посіяних у минулому 
році. Прогноз щодо валового збору зер-
на я поки не готовий озвучити. Але ми 
сподіваємося на хороші показники», – 
поінформував директор з виробництва 
Віктор Зидорович Белкот.

«Компанія ТАС Агро стовідсотково 
забезпечена усім необхідним: і насін-
ня, і добрива, і паливно-мастильні ма-
теріали оперативно доправлятимуть 
по господарствах. Ми вже почали під-
живлювати озимі культури, закриває-
мо вологу. Хочу сказати, що великим 
позитивом є те, що ми крупна, надійна 
і системна компанія, яка за багато ро-
ків довела свою прогнозованість перед 
партнерами. Тому ми маємо можли-
вість своєчасно і за пільговими умо-
вами отримувати високоякісний на-
сіннєвий матеріал, паливно-мастильні 
матеріали та засоби захисту рослин. 
Ми прагнемо, щоб наша діяльність до-
помагала збільшувати прибуток, завдя-

ки вигідному співвідношенню ціни та 
якості. Щодо структури посівів, то при 
її затвердженні ми виходимо перш за 
все із правил сівозміни. Не вдаючись у 
цифри, скажу, що у структурі посівних 
площ обов’язковою є наявність зерно-
вих, олійних, технічних та кормових 
культур. Особливу увагу компанія ТАС 
Агро приділяє вирощуванню зернових 
та олійних культур», – розповів Віктор 
Зидорович.

Коментар 
Михайло Іванович Барабаш, дирек-

тор ТОВ «Яланецьке» 

«Весняний день рік годує – так 
стверджує народна мудрість. У нашому 
господарстві уже давно пересвідчилися, 
якщо якісно і своєчасно проведемо по-
сівну кампанію – отримаємо хороший 
урожай. Спеціальні знання навіть не 
потрібні, бо всі агровиробники знають: 
без насіння, добрив, техніки, пального, 
гербіцидів у бік поля навіть дивитися 
нічого. Тому ми завчасно підготували-
ся до весняно-польових робіт, закупив-
ши необхідне обладнання і продукцію. 
Якщо говорити про озимі культури, то 
100% посівів пшениці перебувають у 
задовільному стані, нічого пересівати 
нам не доведеться», – повідомив Ми-
хайло Іванович. 

За його словами, на період весня-
но-польових робіт за допомогою сіль-
ськогосподарської техніки потрібно 
підживити 517 га озимої пшениці. Це 
допоможе прискорити відновлення 
вегетації рослин і в підсумку дасть 
продуктивні стебла. Для покращення 
родючості ґрунту цьогоріч планують 
застосовувати рідкі та сипучі мінераль-
ні добрива. Важливо, що ярий клин для 
посівної був підготовлений ще восени 
на 100%. Щодо розподілу площ, то за-
планована сівба соняшнику на площі 
750 га. Насіння наразі добре перевірене 
і підготовлене для висіву. 

«Ми впевнені, що зуміємо вчасно 
впоратись з посівною в рамках запла-
нованих термінів, адже маємо відмінне 
технічне забезпечення, достатню кіль-
кість кадрів та бажання працювати. Як 
тільки зійде сніг, закриємо вологу, а 
тоді відразу підготуємо ґрунт і розпоч-
немо посівну», – впевнено підсумував 
Михайло Барабаш

Компанія ТАС Агро розпочала весняно-польові роботи
ВИРОБНИЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КОМПАНІЇ ТАС АГРО РОЗПОЧАТО НОВИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕЗОН 2018 РОКУ – ВЖЕ ПО-
НАД ТИЖДЕНЬ У ГОСПОДАРСТВАХ ТРИВАЮТЬ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ. ПЕРШИМИ НА ПОЛЯ ВИЙШЛА ТЕХНІКА НА ПІВДНІ ТА У 
ЦЕНТРІ – У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ.



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Пiдтримуємо медичні заклади місцевих громад

Допомагаємо сільським закладам культури

Ігровий куточок для дошкільнят села Саварка

З метою підтримки фельдшер-
сько-акушерських пунктів та ам-
булаторій у сільській місцевості 

господарства компанії ТАС Агро та Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка реалізовують 
амбітну програму «Сільська медицина», 
у рамках якої на потреби закладів охо-
рони здоров’я за останні роки виділено 
мільйони гривень. Ми не раз розповіда-
ли вам про те, як за фінансування компа-
нії та Благодійного фонду реалізовували-
ся проекти, спрямовані на покращення 
умов перебування пацієнтів у медичних 
закладах, на підвищення якості надання 
медичних послуг та забезпечення необ-
хідними медикаментами. 

Програма активно діє на Вінниччині, 
Чернігівщині, Київщині, Миколаївщи-
ні та Кіровоградщині. У минулому році 
аграрії спрямували кошти на чергові важ-
ливі проекти: закупили ліки і встановили 
енергоефективні вікна для амбулаторії 
села Зозівківка, придбали ваги для дорос-
лих і тонометр для лікарні села Козинці 
(Липовецький район, Вінницька область). 
Бюджет витрат компанії і Благодійного 
фонду становить майже 30 тис. грн. 

У зв’язку з реформуванням сфери охо-
рони здоров’я перед багатьма сільськими 
медичними закладами гостро постало 
питання забезпечення комп’ютерним 

М инулий рік приніс гарні ре-
зультати співпраці з компа-
нією ТАС Агро та Благодій-

ним фондом Сергія Тігіпка для громади 
сіл Павлівка та Білашки (Погребищен-
ський район, Вінницька область). Завдя-
ки коштам компанії значно покращено 
оснащення осередків культури. У Будин-
ку культури села Павлівка Благодійний 
фонд допоміг придбати музичну апа-
ратуру, а культурному осередку села 
Великі Крушлинці (Вінницький район, 

устаткуванням, адже у більшості випад-
ків такі установи не мають у наявності 
відповідної техніки. Тому у 2018 році за 
кошти Благодійного фонду заплановано 
придбати комп’ютерну техніку і принтер 
для Сирівської амбулаторії (Врадіївський 
район, Миколаївська область). –«Наші 
працівники ніколи не мали потреби вико-
ристовувати у своїй роботі комп’ютер,  – 
розповідає завідувач місцевої амбула-
торії Вікторія Олександрівна Літвінова. 
Проте прийняті закони реформування 
медицини зумовили таку потребу. Тепер 
ми маємо вести базу даних пацієнтів у 
спеціальній програмі, дані з якої пере-
силаються на вищі рівні управління. До-
дамо, що наразі Сирівська амбулаторія 
обслуговує понад 2 тис. пацієнтів  – жи-
телів двох сільрад. Тому база пацієнтів 
тут чимала. – Одним із нововведень, які 
потребують наявності сучасної техніки, 
стали онлайн-консультації з лікарем,  – 
продовжує наш співрозмовник.  – Тобто 
коли пацієнт звертається до амбулаторії, 
а ми маємо сумніви стосовно діагнозу чи 
призначення лікування, наш спеціаліст 
може провести інтернет-консультацію, 
наприклад, з лікарем з області чи рай-
центру. Для пацієнта це зручна практика, 
оскільки непотрібно нікуди їхати, щоб по-
радитися з фахівцем. Тож завдяки наявно-

Вінницька область) надав кошти на при-
дбання сценічного вбрання. Бюджет 
обох заходів становить 48 тис. грн. 
Коментар 

Василь Семенович Мельник, голова 
Павлівської сільради:

«Я уже більше 10 років є головою гро-
мади, люди довіряють мені і обирають. 
Будинок культури завжди був проблем-
ним об’єктом на території сільської ради, 
адже через нестачу державного фінансу-
вання він перебував у неналежному стані. 
Приміщення закладу збудоване у шістде-
сяті роки минулого століття. Тому було 
вирішено коштом сільського бюджету 
розпочати ремонт будівлі будинку куль-
тури та спрямувати максимум зусиль на 
його розвиток. За цей період зроблено 
чимало, сьогодні Павлівський будинок 
культури став окрасою всього села, сюди 
приходить відпочивати молодь, тут про-

сті необхідної техніки наш заклад зробив 
ще один крок до сучасних технологій. 
Ми дуже вдячні підприємству «НОРОК» 
(ТАС Агро) та Благодійному фонду Сергія 
Тігіпка за те, що фінансово підтримують 
нас та не відмовляють у допомозі». 

На території Медвинської сільської 
ради (Богуславський район, Київська об-
ласть) ефективно функціонує дільнична 
лікарня зі стаціонаром. Наразі цей заклад 
обслуговує понад 3 тис. осіб. Щодня поріг 

водять заходи до державних свят і  кон-
церти. Минулого року ми вирішили за-
мінити застарілу музичну апаратуру для 
проведення молодіжних дискотек. Тож 
ми звернулися з цим питанням до ком-
панії ТАС Агро з проханням допомогти 
у цій справі. У результаті музичну апара-
туру нам придбали і привезли. Сільська 
молодь задоволена новим обладнанням, 
яке дає можливість організовувати чудові 
культурно-масові заходи. Сільська рада та 
громада висловлюють компанії ТАС Агро 
велику подяку за надану допомогу». 
Коментар 

Василь Миколайович Бондаренко, го-
лова Великокрушлинецької сільради:

«Осередок культури нашого села 
збудовано більше п’ятдесяти років тому. 
Місцева влада та жителі систематично на-
магаються підтримувати заклад у належ-
ному стані. Нещодавно в нас проходив 

переступає не менше 10 пацієнтів. Хтось 
із них звертається через хворобу, інші  – 
щоб поміряти тиск, зробити кардіограму 
чи профілактичне щеплення.  – «Відвер-
то кажучи, наш заклад, як і інші сільські 
медичні установи, тримається на плаву 
завдяки всебічній підтримці та допомо-
зі – від сільської ради, місцевих підприєм-
ців, спонсорів, орендарів землі,  – комен-
тує голова громади Світлана Анатоліївна 
Плаксун. – Так, щорічно ми намагаємося 
виділяти кошти із сільського бюджету, 
але цього не завжди вистачає. Нагальним 
питанням залишалося придбання якісної 
пральної машини. Із цим проханням ке-
рівництво лікарні та сільська влада звер-
нулися до підприємства «Агро-Богуслав-
щина-Еко» (ТАС Агро) та Благодійного 
фонду. Аграрії не відмовили й направили 
кошти для придбання необхідної праль-
ної машини.  – Завдяки фінансовій до-
помозі від компанії ТАС Агро ми маємо 
чудову помічницю. Тепер у нашому ме-
дичному закладі стало охайніше, – резю-
мує голова громади Світлана Плаксун. – 
Ми дуже вдячні всім нашим помічникам, 
які не залишаються байдужими до про-
блем медичної галузі. Переконана, що 
новий рік принесе нам гарні результати 
співпраці з компанією ТАС Агро, і ми ви-
конаємо усі заплановані проекти».

поточний ремонт, на який було виділено 
фінанси з сільської скарбниці. Проте для 
оновлення сценічного вбрання, на яке не-
обхідно десятки тисяч гривень, коштів, як 
завжди, не вистачає. Користуватися ж ста-
рим під час проведення концертних захо-
дів було небезпечно. Тому ми звернулися 
до компанії ТАС Агро з проханням при-
дбати сценічне вбрання , й аграрії відразу 
відгукнулися. Сьогодні наші жителі мають 
можливість користуватися новітнім об-
ладнанням на будь-яких концертних захо-
дах. Плануємо ми й надалі продовжувати 
процес поновлення Будинку культури, ду-
маю, не без участі відповідальних аграріїв. 
Крім того, хочу подякувати компанії ТАС 
Агро за інші важливі для села проекти – за 
фінансову участь у проведенні поточних 
ремонтів установ соціальної сфери (зокре-
ма, школи), за допомогу в розчистці доріг 
від снігу, придбання медикаментів тощо».

У же не один рік поспіль грома-
да села Саварка (Богуславський 
район, Київська область) плідно 

співпрацює з підприємством «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» (ТАС Агро) та Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка у на-
прямку реалізації соціальних проектів, 
вирішення нагальних питань із покра-
щення інфраструктури та благоустрою.

Нещодавно компанія ТАС Агро зумі-
ла втілити в життя мрію колективу там-
тешнього дитячого садочка. Йдеться про 
придбання для дошкільного закладу ігро-
вого куточка і лялькового театру. Галина 
Василівна Артеменко, голова сільської 
ради, розповідає, що це обладнання було 
справді необхідним для закладу та дітей. 

«Щиро вдячна аграріям за такий ко-
рисний подарунок,  – коментує Галина 
Василівна. – Ми давно планували онови-
ти обладнання, створити ігровий куточок 

для дітей, проте з різних причин нам це 
ніяк не вдавалося. Тепер завдяки компанії 
проект реалізовано. Варто зауважити, що 
сьогодні в дитячому садочку навчається 
20 дітей. Всі вони – неймовірно творчі та 
обдаровані: залюбки беруть участь у всіх 
святкових заходах.  Я пишаюся тим, що 
у стінах нашої альма-матер виховуються 
талановиті діти. Ми активно розвиваємо 
і підтримуємо усі починання колективу 
дошкільного закладу, намагаємося задо-
вольнити усі потреби, – продовжує голо-
ва села. 

– Додам, що підприємство ТАС Агро 
та Благодійний фонд не вперше надають 
підтримку нашому селу. У нас налагодже-
на тісна співпраця. У минулі роки завдяки 
фінансуванню аграріїв у школу придбано 
спортивний інвентар і комп’ютерну тех-
ніку. Систематично благодійники допо-
магають нашим медичним закладам з об-

ладнанням і придбанням 
лікарських засобів. Крім 
цього, минулого року для 
села Лютарі, яке входить 
до нашої сільської ради, 
було придбано дитячий 
майданчик, який ми плану-
ємо встановити найближ-
чим часом. А ще допома-
гають аграрії з очищенням 
доріг від снігу. – Наразі ми 
задоволені співпрацею з 
компанією. Перебуваємо 
у конструктивному діало-
зі з представниками та ке-
рівництвом підприємства 
«Агро-Богуславщина-Еко». 
Дуже вдячні ТАС Агро за 
всебічну увагу й турбо-
ту»,  – підсумувала Галина 
Василівна. 



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: 27.03.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

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!

Т ак, 25 лютого 2018 року 
під керівництвом районної 
федерації футболу, громад-

ської організації «Новоархангель-
ська РО ВФСТ «Колос» за підтримки 
ПСП «Лан» (ТАС Агро) у смт. Новоа-
рхангельськ Кіровоградської області 
було проведено відкриту першість з 
футзалу серед юнаків 2006 р.н. та мо-
лодших. Кубок було організовано на 
честь Сергія Сурженка, учасника АТО 
з Новоархангельська, який загинув у 
2015 році.

Народився Сергій 25 лютого 1985 
року. Навчався у Новоархангельській 
ЗОШ №1 та в ПТУ №30 села Торгови-
ця, де здобував професію тракториста. 
З другого класу займався футболом у 

ТАС Агро підтримала проведення кубку 
пам’яті Сергія Сурженка 

Як Тернівка 8 березня святкувала

Новоархангельській ДЮСШ. Входив 
до команди ДЮСШ 1985 р.н. Неодно-
разово був переможцем та призером 
у складі команди в обласних та респу-
бліканських змаганнях, брав участь у 
складі  збірної команди району з фут-
болу у чемпіонаті та кубку області, був 
переможцем чемпіонату району з фут-
болу у складі команд сіл Новоархан-
гельська, Нерубайки, Небелівки. 

Щоб Герой Новоархангельщини  
не був забутий, щоб пам’ять про ньо-
го навіки залишилася у наших серцях 
спортивною родиною краю започат-
ковано два щорічних турніри пам’яті 
Героя. Один турнір з футболу серед 
аматорських команд проводять в квіт-
ні, як правило, на День футболу. Інший 

турнір з футзалу відбувається у люто-
му, присвячений річниці з дня народ-
ження Сергія Івановича, і проводиться 
серед наймолодших вихованців спор-
тивної школи, школярів району, запро-
шених команд.

Переможцем турніру стала коман-
да «Альянс-08» м. Кропивницький, ІІ 
місце зайняла «ДЮСШ-06» смт. Ново-
архангельськ. Команда-переможець 
була нагороджена Кубком та диплома-
ми, відповідних ступенів.  Всі команди 
учасниці були також нагороджені со-
лодощами. Подарунки командам було 
придбано за фінансової підтримки 
ПСП «Лан» (ТАС Агро), за що органі-
затори вдячні директору підприємства 
Трипузу Олександру Сергійовичу. 

Т радиційдо до Міжнародного 
жіночого дня у селі Тернівка 
(Новоархангельський район, 

Кіровоградської області) проходить ве-
селе святкування у формі КВК. Цього 
року тернівчанки дивували глядачів 
своєю креативністю, вражали фантазією 
і оригінальністю, підкоряли акторською 
грою, елегантністю та вишуканістю. 

Протягом усього святкового заходу 
в залі місцевого будинку культури пану-
вала неймовірно позитивна атмосфера, 
чудовий настрій і дотепні жарти. Цього-
річ, щоб побачити святкування на захід 
завітали гості із сусідніх сіл. Адже поди-
витися було на що. 

Перед початком святкування чарів-
не жіноцтво зі святом весни привітала 

сільський голова Валентина Карлівна Сте-
панова і директор Новоархангельського 
агрокластеру  компанії ТАС Агро Олек-
сандр Сергійович Трипуз. Вони адре-
сували жінкам найтепліші і найщиріші 
слова, подякували за сумлінну і напо-
легливу працю, за те, що незважаючи на 
усі труднощі, які випадають на їх долю, 
вони достойно і впевнено долають їх, не 

втрачаючи при цьому своєї чарівності 
та жіночності. Багато приємних і теплих 
слів висловлювали своїм мамам і бабусям 
учні місцевої школи. 

Відповідно до давньої традиції Ва-
лентина Карлівна привітала іменинників 
цього дня і вручила їм цінні подарунки. 
Також було виконано ще одну приємну 
місію – кожній жінці і дівчині присутній 

на святі, було вручено тюльпани. Компа-
нія ТАС Агро придбала ці квіти, які є сим-
волом весни. 

Після урочистої частини відбувся 
клуб веселих та кмітливих. Змагалися дві 
команди: збірна школи - «Шкільні мете-
лики», та збірна села  – «Тернівський лі-
сапетний батальйон». Чого тут тільки не 
було!  Учасниці навіть виїздили на сце-
ну на мотоциклах, 
скутерах, велоси-
педах. А щоб вони 
«по дорозі не за-
блукали» - вздовж 
усього шляху було 
встановлено вказів-
ні знаки. 

Змагалися кміт-
ливі команди у де-
сяти різноманітних 
конкурсах. Оригі-
нальним було пред-
ставлення команди 
збірної села Тернів-
ка, яка зібрала до 
свого складу енергійних, запальних, ар-
тистичних учасників: Наталія Рудь, Раїса 
Майданюк, Анна Глушкова та Валентина 
Мазура. Збірну школи представляли твор-
чі, емоційні та чарівні учасниці: Наталія 
Мазура, Марія Рарій Олександра Роман та 
Олена Стеценко. 

Свій інтелект та кмітливість учасни-
ки демонстрували у рухливому конкурсі 
«Склади слово», а фантазію у - «Креативне 
намисто». Так тернівські жінки доказали, 
що вміють робити усе. Можуть бути хра-
нительками домашнього вогнища, долати 

кар’єрні сходинки, бездоганно виконую-
чи свої професійні обов’язки. В той же 
час мати гарний, привабливий вигляд, 
бути лагідними, турботливими мамами 
і люблячими дружинами. Тому конкурс 
«Перепиляй колоду» для учасниць не 
склав особливих труднощів. У конкурсі 
«Майстер на всі руки» жінки займалися 
чоловічою роботою – забивали цвяхи. 

Поважному журі було важко визна-
чатися оцінками, адже кожна команда 
демонструвала високий рівень, креа-
тивність, оригінальність, винахідливість 
та кмітливість. І тому практично весь 
час між командами розрив у оцінках 
становив один бал. За підсумками усіх 
конкурсів перемогу з мінімальним від-
ривом здобула команда «Тернівський лі-
сапетний батальйон». Святкове дійство 
мало шалений успіх серед присутніх. 
Усі отримали масу позитивних емоцій і 
хорошого настрою.


