
У господарстві «Сімекс-Агро» 
розпочато польові роботи
У господарстві ТОВ «Концерн «Сімекс- 
Агро», яке розташоване у Вінницькій об-
ласті, Липовецького району, повним ходом 
іде підготовка до сівби. «Весняний день рік 
годує – так стверджує народна мудрість. У 
нашому господарстві вже давно пересвід-
чилися, якщо якісно і своєчасно проведемо 
посівну кампанію  – отримаємо хороший 
врожай», –  розповідає заступник генераль-
ного директора з операційних питань Ві-
талій Ярощук. З року в рік ми стараємось 
вчасно обробити майже 12000  га землі. 
Наше господарство повністю забезпече-
не усіма засобами захисту рослин, міне-
ральними добривами, а також поступово 
отримуємо насіння для сівби. Цьогорічні 
погодні умови повністю сприяють у всіх 
польових роботах. 
– Ми впевнені, що зуміємо вчасно впора-
тись з посівною в рамках запланованих 
термінів, адже маємо відмінне технічне за-
безпечення, достатню кількість кадрів та ба-
жання працювати», –  впевнено підсумував 
Віталій Васильович.

У господарствах «ТАС Агро» 
розпочато підготовку ґрун-
тів під сівбу люцерни
На сьогодні тваринництво України недо-
статньо забезпечене повноцінними, висо-
кобілковими кормами. Це пов’язано насам-
перед з низькою врожайністю кормових 
культур, незбалансованістю їх за протеї-
ном, що призводить до  перевитрат кормів 
на одиницю тваринницької продукції. За-
раз у господарствах компанії «ТАС Агро» 
вже закінчили підготовку ґрунтів під сів-
бу люцерни, яку планують вирощувати на 
площі 800 га. За впровадження інтенсивної 
технології вирощування, люцерна може 
забезпечити збирання 50-60  т/га зеленої 
маси та 3-4  т/га перетравного протеїну за 
низької собівартості кормових одиниць 
та білка. Люцерна забезпечує отримання 
сіна високої поживності, цінного зеленого 
та пасовищного корму (кормова цінність), 
багатого на протеїн, мінеральні, органічні 
речовини та вітаміни. За високого вмісту 
кальцію, фосфору та інших речовин люцер-
новий корм цінніший від конюшинового, 
еспарцетового та корму із вики. 
Цінність люцернового корму визначається 
не тільки вмістом білка, а й  збалансовані-
стю та амінокислотним складом. Люцерна 
посівна містить майже всі амінокислоти, 
у тому числі найважливіші із них: лізин, 
метіонін, триптофан. У зеленій масі й сіні 
втричі більше лізину і в сім разів триптофа-
ну, ніж у зерні кукурудзи. Крім того, білки, 
які містить люцерна, легкорозчинні у воді 
й нейтральних солях, завдяки чому краще 
засвоюються організмом тварин. 
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Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

С пеціалісти компанії, постійно 
спілкуючись із орендодавця-
ми, намагаються врахувати по-

треби й побажання кожного, та завжди 
знаходять індивідуальний підхід до 
вирішення особистих проблем пайо-
виків. Ці принципи та підходи завжди 
актуалізуються під час проведення вес-
няно-польових робіт та початку сезону 
городництва. У кожному регіоні й у різ-
них селах ми намагаємося враховувати 
думку пайовиків та пропонуємо два 
варіанти вирішення питання зі своє-
часного обробітку присадибних діля-
нок. По-перше, компанія надає техніку 
для безкоштовної оранки і культивації 
городів. По-друге, пропонує грошову 
компенсацію, щоб кожен пайовик зміг 
самостійно вирішити, коли, чим і за які 
кошти обробляти присадибну ділянку. 
Пайовики задоволені такою гнучкістю 
і лояльним підходом компанії», – роз-
повіла Ірина Вершеліс, генеральний 
директор «ТАС Агро». 

Весняний сезон розпочався і у 
господарстві «Михайлівське» (Він-
ницький район, Вінницька область). 

«Ми дуже цінуємо довіру людей і ро-
бимо все, аби гідно виконувати свої 
зобов’язання за укладеними догово-
рами оренди земельних паїв,  – роз-
повідає директор ТОВ «Михайлів-
ське» Ігор Смаль.  – Люди своєчасно 
отримують усе, що їм належить по 
праву. Оранка присадибних ділянок 
обов’язкова послуга нашого підпри-
ємства для усіх охочих пайовиків. На 
цю відповідальну роботу ми виділяє-
мо трактори і професійних механіза-
торів. Це дуже важливо, особливо для 
літніх людей, які не мають власної 
техніки і сил для якісного обробіт-
ку городів. Плануємо розширювати 
список послуг для пайовиків. Мину-
лого року ТОВ СОП «Михайлівське» 
допомогло в оранці 800  пайовикам, 
загалом  ми обробили 190  га землі. 
Компанія «ТАС Агро» і наше підпри-
ємство як її частка завжди реалізуємо 
концепцію соціально-відповідально-
го бізнесу, намагаємося зробити ще 
більше для людей. По-іншому й бути 
не може, це – місія компанії, заради 
якої ми працюємо».

Інші господарства компанії також 
допомагають пайовикам підготувати 
присадибні ділянки до весняно-польо-
вих робіт. Директори підприємств особи-
сто контролюють виділення техніки, пра-
цівників та належне виконання робіт на 
городах пайовиків. За минулий рік для 
пайовиків господарства «Агро-Богуслав-
щина-Еко», що на Київщині, виорали та 
культивували понад 780 га городів, тоб-
то майже 2600 пайовиків Богуславського 
району скористалися такою послугою 
підприємства. Господарствами Вінниць-
кої області було надано допомогу в 
оранці майже 2000 пайовиків на 600 га 
землі. Зокрема, ТОВ «Надія-Агро», що 
розташоване у Калинівському районі,  
обробило 100 га ділянок 500 пайовиків, 
ще 25 власників земельних наділів уже 
подали заявку на культивацію. 

За детальною інформацією стосов-
но отримання безкоштовної оранки, 
культивації присадибної ділянки, або 
компенсації, можна звернутися до ін-
спектора по паях або співробітника 
земельного відділу господарства у Ва-
шому регіоні.

Компанія «ТАС Агро» 
своєчасно виконує зобов’язання 
перед пайовиками
У КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» МАЙЖЕ 30 ТИСЯЧ ПАЙОВИКІВ. НЕ КОЖЕН АГРОХОЛДИНГ МОЖЕ ПОХИЗУВА-
ТИСЯ ТАКОЮ КІЛЬКІСТЮ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ДОВІРИЛИ ЙОМУ ЗЕМЛЮ В ОБРОБІТОК. АЛЕ СЕКРЕТУ ТУТ НЕМА  
ЛЮДЕЙ ПРИВАБЛЮЮТЬ ЧЕСНІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. У СВОЇЙ РОБОТІ «ТАС АГРО» ЗАВЖДИ ДОТРИ-
МУЄТЬСЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ – ЦЕ ПРОФЕСІЙНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, А ТАКОЖ ТУРБОТА 
ПРО ЗЕМЛЮ І ЛЮДЕЙ. ДЛЯ УСІХ ГОСПОДАРСТВ АГРОХОЛДИНГУ, В ЯКОМУ Б КУТОЧКУ УКРАЇНИ ВОНИ 
НЕ ЗНАХОДИЛИСЯ, ЦІ ПРИНЦИПИ Є НЕПОРУШНИМИ. САМЕ ЇХ ДОТРИМАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАН-
НЯ КОМПАНІЄЮ СВОЄЇ ГОЛОВНОЇ МІСІЇ: ПРАЦЮВАТИ ЗАДЛЯ ДОБРОБУТУ КОЖНОГО. 

«



Березня

С півробітники компанії «ТАС 
Агро» завчасно готувалися до 
Міжнародного дня жінок. Із само-

го ранку на кожному господарстві агро-
холдингу почалися приготування до 
урочистого поздоровлення. Директори 
господарств разом з чоловічим складом 
колективу дарували жінкам квіти та ви-
словлювали найприємніші побажання. 
Така акція уже стала весняним звичаєм, 
що вкотре нагадує жінкам про їх важли-
вість та незамінність в аграрній сфері. 
Головний атрибут свята – квіти, тож жін-
кам дарували різнокольорові тюльпани 
або троянди. Крім цього, спеціально 
до Міжнародного дня жінок компанія 
«ТАС Агро» підготувала особливі по-
дарунки  – еко-сумки з дизайнерським 
написом «Я люблю ТАС Агро». Кожній 
жінці зі всіх підприємств «ТАС Агро» по-
дарували таку сумку, куди також вклали 
маленький сюрприз – рожеву листівку з 
шоколадом для наших берегинь. 

На Київщині, представники ТОВ 
«Агро-Богуславщина-Еко» підняли на-

стрій жіночому колективу з самого по-
чатку робочого дня. Співробітниць ото-
чили квітами, посмішками та теплими 
словами привітань. Кмітливі чоловіки 
побажали жінкам господарства щастя, 
здоров’я, родинного благополуччя, та 
щоб кожній з них не лише добре працю-
валося, а й був час для відпочинку. Адже 
саме жінки становлять основну частину 
колективу компанії. «Таке поздоровлен-
ня від наших чоловіків стало для нас 
приємним сюрпризом, жодна не очіку-
вала стількох подарунків. Дуже приємно 
відчувати увагу та старання «ТАС Агро», 
а також чути всі ці слова привітань на 
роботі у переддень 8 березня»,  – поді-
лилися з нами працівниці господарства 
«Агро-Богуславщина-Еко».  

Свято 8 березня у ТОВ Концерн 
«Сімекс-Агро» розпочалося з того, що 
кожній жінці підприємства подарували 
величезні червоні троянди, які особисто 
вручав генеральний директор кластеру 
Ігор Смаль. Він привітав співробітниць 
щирими словами та побажаннями: «У 
це чудове жіноче свято хочеться поба-

жати тільки позитивних емоцій, безмеж-
ного щастя і міцного здоров’я. Нехай 
негаразди обходять стороною, а кожен 
день буде приводом для нової радості!» 
Окрім подарунків від компанії, на жі-
нок чекала ще безліч сюрпризів. Задля 
створення незабутніх вражень, наші 
працівники доклали максимум зусиль – 
малювали плакати, купляли квіти, готу-
вали подарунки, а також тримали це все 
у секреті. 

На підприємстві 
«Обрій», що в Черні-
гівській області, що-
дня працює 30 жінок. 
Більшість з них вже 
багато років залиша-
ються з нашим гос-
подарством. До Між-
народного дня жінок 
чоловіки задумались 
над справжнім сюрп-
ризом. Окрім квітів 
та брендованих пода-
рунків, для прекрас-
них співробітниць 
підготували солод-

кий стіл. Задоволені жінки насолоджува-
лися увагою чоловіків та фотографувалися 
із чисельними подарунками. Свою подяку 
компанії «ТАС Агро» висловив як чолові-
чий, так і жіночий колектив. Можливість 
влаштувати маленьке свято у колі рідного 
колективу неабияк надихнула всіх праців-
ників господарства зробити цей день неза-
бутнім для жінок Агрофірми «Обрій». 

Генеральний директор господарств 
«ЛАН», «Новий Світ», «Центр-Агро» та 

«Ім. Юрія Гагаріна» Дмитро Тюхін осо-
бисто завітав до кожної з працівниць. Як 
належить справжньому чоловіку, він по-
здоровив з Міжнародним днем жінок не 
тільки співробітниць, а й жіночу частину 
пайовиків Новоархангельського району. 
Вручення найкращих весняних квітів  – 
тюльпанів, пройшло в надзвичайно уро-
чистій атмосфері. «Свято 8 березня для 
наших жінок  – це вже вкорінена тради-
ція, а тому ми вітатимемо завжди і кож-
ну представницю прекрасної статі. Адже 
саме жінки – головні натхненниці у житті 
чоловіків», – зазначає генеральний дирек-
тор господарства Дмитро Тюхін.

Так святкували Міжнародний жіно-
чий день у господарствах агрохолдингу 
«ТАС Агро». Кожного року наші дирек-
тори та співробітники вже традиційно 
вітають жінок зі святом ніжності, краси 
та приходу справжньої весни. Компанія 
«ТАС Агро» приєднується до всіх приві-
тань з 8 березня! Нехай кожен ваш день 
буде таким, як цей: наповненим радістю, 
захопленням, любов’ю і турботою. Будьте 
щасливі, відчуваючи себе жінками. З Між-
народним днем жінок, любі наші!

Як святкували Міжнародний день жінок 
у компанії «ТАС Агро»
ВЖЕ ТРАДИЦІЙНО, НАСТАННЯ ВЕСНИ В УКРАЇНІ ЗНАМЕНУЄ ГОЛОВНЕ СВЯТО – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЖІНОК – 8 БЕРЕЗНЯ. У ЦЕЙ ЧАС ОСО-
БЛИВО ВИДІЛЯЮТЬСЯ ДОСЯГНЕННЯ ПРЕКРАСНОЇ СТАТІ В ЕКОНОМІЦІ, ПОЛІТИЦІ, СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ, СВЯТКУЮТЬ МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І 
МАЙБУТНЄ ВСІХ ЖІНОК ПЛАНЕТИ. ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО ВІДЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ БУЛО ЗАПОЧАТКОВАНО КЛАРОЮ ЦЕТ-
КІН (СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ НІМЕЧЧИНИ) НА ВЕЛИКІЙ ЖІНОЧІЙ ЗУСТРІЧІ, ОРГАНІЗОВАНІЙ СОЦІАЛІСТИЧНИМ ІНТЕРНАЦІОНАЛОМ 
У КОПЕНГАГЕНІ 26 І 27 СЕРПНЯ 1910 РОКУ. ПОНАД 100 УЧАСНИКІВ ІЗ 17 КРАЇН ВИРІШИЛИ ЩОРОКУ В БЕРЕЗНІ ВІДЗНАЧАТИ МІЖНАРОДНИЙ 
ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ ЖІНОК У БОРОТЬБІ ЗА ПОВНІ ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ ПРАВА. ЗАРАЗ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 
ВЖЕ НЕ СТАВИТЬ НА МЕТІ УТВЕРДЖЕННЯ РІВНОСТІ. ОДНАК ДЕХТО СХИЛЯЄТЬСЯ ДО ДУМКИ, ЩО ВОНА ЧАСТО ВСЕ ЩЕ НЕДОСТАТНЬО РЕАЛІЗО-
ВАНА. І ВСЕ Ж, 8 БЕРЕЗНЯ ВВАЖАЮТЬ ДНЕМ ВЕСНИ, КРАСИ ЖІНОК, ЇХНЬОЇ НІЖНОСТІ І МУДРОСТІ, А ТАКОЖ – ЦЕ ОСОБЛИВИЙ ДЕНЬ ПРОЯВУ 
ДО НИХ УВАГИ, НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НІ НА СТАТУС, НІ НА ВІК. ЦЕ СВЯТО ВВАЖАЄТЬСЯ СВЯТОМ ДЛЯ ВСІХ ЖІНОК, ЯКІ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ, АДЖЕ ВОНИ 
БУЛИ ПЕРШОПРОХІДЦЯМИ У БАГАТЬОХ ГАЛУЗЯХ. КРІМ ТОГО, 8 БЕРЕЗНЯ ЧОЛОВІКИ МОЖУТЬ ПОРАДУВАТИ ЩЕ РАЗ СВОЇХ РІДНИХ, БЛИЗЬКИХ 
І КОХАНИХ ЖІНОК ТУРБОТОЮ ТА ПОДАРУНКАМИ.



У пріоритеті заклади освіти місцевих громад

Підтримка спорту – турбота про здорове майбутнє

Допомагаємо відновлювати культурні осередки

Р озуміючи, що школа  – основа 
місцевої громади, без якої жит-
тя села перестає вирувати з усі-

єю енергією та силою, агрохолдинг «ТАС 
Агро» вибудовує траєкторію співпраці 
з освітніми закладами таким чином, 
щоб школа залишалася серед найваж-
ливіших пріоритетів. Щороку мільйо-
ни гривень агропідприємства компанії 
«ТАС Агро» та Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка інвестують в освітню сферу. Пе-
реважно йдеться про навчальні заклади, 
у яких здобувають знання сільські діти. 
Саме для них найскладніше самотужки 
придбати нове оснащення, комп’ютери, 
сучасну мультимедійну дошку, а іноді й 
обладнання для шкільної їдальні. 

 З початку року компанією і Благо-
дійним фондом було реалізовано декіль-
ка проектів, про які ми розповімо вам 
нижче.

Наталія Могулко, голова села 
Дружне (Калинівський р-н, Вінниць-
ка обл.)

«Співпраця з компанією «ТАС Агро» 
у нас почалася декілька років тому. У на-
шій громаді школа розташована у старо-
му приміщенні і надає знання 70 дітям. 
Спершу ми з недовірою поставилися до 
пропозиції надати нам благодійну до-
помогу для дитячого садочка і школи, 
але після перших реалізованих проектів 
були приємно вражені. Спочатку нам 

допомогли придбати опалювальний 
котел та електрообладнання, ігровий 
майданчик і меблі для дитячого садоч-
ка. Нічого подібного до цього нам ніхто 
не давав. А сьогодні завдяки спонсорам 
ми маємо необхідне обладнання для від-

криття сучасного дошкільного навчаль-
ного закладу. Для школи минулого року 
за фінансової підтримки компанії було 
закуплено комп’ютерне обладнання на 
понад 60 тисяч гривень. На жаль, ми 
довго не могли дозволити собі оновити 
комп’ютерний клас, але зараз ця пробле-
ма знята і наші діти можуть займатися 
на новітньому обладнанні. Ми щиро 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

К інець минуло-
го року озна-
менувався для 

громади села Павлівка 
(Погребищенський р-н, 
Вінницька обл.) завер-
шенням проекту з онов-
лення вікон на металоп-
ластикові, що мав на меті 
утеплення та покращен-
ня умов функціонування 
у тамтешньому закладі 
культури. Фінансова до-
помога на реалізацію 

му етапі Спартакіади та представляли 
район 17 березня на обласному (зональ-
ному) етапі в місті Новоархангельськ, 
де було представлено п’ять районів Кі-
ровоградської області. Команда дівчат 
у кількості 10 спортсменів виборола ІІІ 
почесне місце, а команда юнаків у запе-
клій боротьбі – в кількості 10 спортсме-
нів – вибороли І місце.  

проекту в сумі 70 тисяч гривень була на-
дана компанією «ТАС Агро».

«Громада нашого села та колектив 
місцевого будинку культури і бібліо-
теки дякують компанії «ТАС Агро» та 
Благодійному фонду Сергія Тігіпка за 
допомогу у встановленні металоплас-
тикових вікон. Зокрема, нові сучасні 
енергоефективні конструкції з’явилися 
в актовій залі, коридорі та бібліотечній 
кімнаті. Відтепер тут стало затишні-
ше, а вечори та свята проводитимуть-
ся у ще більш теплій  – у прямому та 
переносному сенсі – атмосфері. Це не 

Це не перша перемога Могильнян-
ських спортсменів. Кілька років по-
спіль наші команди юнаків та дівчат 
здобувають перемоги на районному та 
обласному рівнях: змагання з волей-
болу, присвячені Дню Збройних сил, 
2016 рік – І місце дівчата, ІІ місце хлоп-
ці; 2017 рік  – І місце хлопці і дівчата; 
змагання з волейболу на кубок Героя 

єдиний проект, який нам вдалося реа-
лізувати за останній період спільно з 
Благодійним фондом. За минулі роки 
було замінено вікна у школі, придбано 
опалювальний котел і меблі для дитя-
чого садочка, профінансовано ремонт 
водопроводу і огорожу на цвинтарі, 
та багато інших корисних справ. Хочу 
подякувати компанії «ТАС Агро» за 
системну підтримку, за подарунки уч-
ням до Нового року, за привітання жи-
телів з Днем Перемоги», – підсумував 
Василь Семенович Мельник, голова 
села Павлівка.

Радянського Союзу Верховського  Є.Ф., 
2017 рік – І місце хлопці, ІІ місце дівча-
та; 2018 рік  – І місце дівчата; районна 
Спартакіада з волейболу, 2017 рік  –  
І місце хлопці, ІІ місце дівчата, 2018 
рік – І місце дівчата, ІІ місце хлопці. 

«Як на мене, дуже позитивно, що 
наша молодь має можливість прово-
дити свій позаурочний час та дозвілля 
з користю. Тому дякую «ТАС Агро» за 
те, що підтримує наших спортсменів, 
купує спортінвентар та виступає спон-
сором поїздок дітей на змагання. Крім 
того, компанія активно підтримує інші 
соціальні проекти у селі Могильне. 
Неодноразово надавалася фінансова 
допомога для благоустрою та облаш-
тування території школи, дитячого са-
дочка, будинку культури. А ще аграрії 
кожного року розчищають дороги від 
снігу у зимовий період, допомагають 
з вивезенням сміття тощо», – розповів 
Сергій Крайносвіт, голова села Мо-
гильне.

Ж иття – це спорт. Щоб досяг-
ти відмінних результатів, 
потрібно постійно виявля-

ти активність. Учні Могильненської шко-
ли (Гайворонський район, Кіровоград-
ська область) не уявляють своє життя 
без спорту, особливу увагу приділяють 
заняттям волейболом під керівництвом 
Яремчука Олександра Леонідовича. 

Для агропідприємств компанії «ТАС 
Агро» підтримка сільського спорту 
завжди була в пріоритеті. Щороку сотні 
тисяч гривень компанія спрямовує на 
організацію турнірів, придбання інвен-
тарю для команд, ремонти спортивних 
залів та благоустрій стадіонів.

 Не відмовили аграрії компанії у 
підтримці й учасникам шкільної волей-
больної команди, яка нещодавно брала 
участь у міжрайонних змаганнях. Завдя-
ки фінансуванню компанії юні спортс-
мени змогли ефективно взяти участь у 
турнірі. В цьому році команди юнаків 
та дівчат вибороли І місце в районно-

вдячні за таку підтримку аграріям. Хай 
врожаяться щедро їхні поля, бо вони так 
само щедро діляться добром!»

Наталія Окрущак, директор Мо-
гильненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Гай-
воронський р-н, Кіровоградська обл.)

«Хоча наша школа й потребує все-
бічної підтримки, зокрема фінансуван-
ня ремонтних робіт, ми вирішили, що на 
сьогоднішньому етапі розвитку освіти 
потрібно вкладати кошти не в стіни, а в 
сучасне обладнання, яке допоможе зро-
бити процес навчання сучаснішим, ак-
тивнішим, ефективнішим. З проханням 
допомогти у придбанні обладнання для 

кабінету хімії ми звернулися до компа-
нії «ТАС Агро» та Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка, які системно допомага-
ють нашому навчальному закладу. Агра-
рії довго не вагалися і підтримали нашу 
пропозицію. Нещодавно ми отримали 

все обладнання, 
і діти його ви-
користовують 
у повсякденно-
му навчанні. 
Придбані речі 
дозволяють де-
м о н с т ру в а т и 
досліди, про-
водити лабо-
раторні робо-
ти і сприяють 
ефективнішому 
засвоєнню ма-
теріалу. На ре-
алізацію цього 
проекту було 
виділено близь-

ко 50  тис. грн. У минулому за рахунок 
компанії нам вдалося оновити усі меблі 
у початкових класах, завчасно підготу-
ватись до вимог «Нової української шко-
ли». Впевнена, що разом з компанією 
«ТАС Агро», яка стала нашим надійним 
партнером, ми й надалі ефективно вирі-
шуватимемо актуальні питання розвит-
ку сільської освіти».



Н авесні, а особливо до свят, чи-
стота та порядок мають бути 
всюди. Сільські громади взя-

лися прибирати свої вулиці та околиці, 
аби зробити їх гарнішими, оновленими. 
Не залишилися осторонь цього відпові-
дального процесу й господарства компа-
нії «ТАС Агро». Як завжди, вони – перші 

помічники сільських рад  – підтримали 
їх технікою, матеріалами, коштами.

Кипить робота у Мисайлівській сіль-
ській раді Богуславського району на 
Київщині: усе чистять, підмітають, а го-
ловне – прибирають стихійні сміттєзва-
лища. ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко», 
яке обробляє місцеві землі, надало для 
цих робіт трактор з причіпом для виве-
зення сміття.

«Для нас це – дуже велика допомога. 
Власної техніки і комунального підпри-
ємства ми не маємо, а хочемо повністю 
ліквідувати стихійні сміттєзвалища – за-
раз збираємо це все сміття, потім виве-
земо на санкціонований полігон. Надалі 
плануємо укласти договір із спеціалізо-
ваною компанією на вивіз сміття, з допо-
могою Благодійного фонду Сергія Тігіп-
ка встановимо сміттєві баки і вирішити 
цю проблему в нашому селі повністю, – 
пояснює мисайлівський сільський голо-
ва Михайло Савенко. – Взагалі господар-
ство «Агро-Богуславщина-Еко» завжди 
нам допомагає у вирішенні нагальних 
проблем, на які власних можливостей 
сільської ради, на жаль, не вистачає».

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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Назва рослини Сприятливі дні 
для сівби/посадки у квітні

Морква 2-4, 17-18, 24-25, 29-30
Буряк 2-4, 17-18, 24-25, 29-30
Редис 2-4, 17-18, 24-25, 29-30
Редька 2-4, 17-18, 24-25, 29-30
Картопля 4, 17-18, 24-25
Коренева петрушка 2-4, 24-25, 29-30
Часник 2-4, 17-18, 20-21, 24-25
Цибуля ріпчаста 2-4, 17-18, 24-25
Цибуля та зелень 4, 6-8, 11-12
Солодкий, гострий 
і декоративний перець

2-4, 6-8, 11-12, 17-18, 20-21, 24-25, 
29-30

Баклажани 2-3, 6-8, 11-12, 20-21, 24-25, 29-30
Огірки 6-8, 11-12
Капуста 6-8, 11-12, 17-18, 24-25, 29-30
Томати 2-4, 6-8, 11-12, 20-21, 24-25, 29-30
Пряні трави 4, 6-8, 20-21

Посівний календар садівника-городника на квітень 2019 року

Назва рослини Сприятливі дні 
для сівби/посадки у квітні

Салати 4, 6-12, 20-21
Петрушка, кріп 4, 6-8, 11-12
Баштанні 6-10, 20-21
Суниця, полуниця 6-10
Соняшник 6-8, 13-14, 17-18
Виноград 17-18
Стручкові 6-12, 17-18
Кукурудза 6-8, 17-18
Гарбуз 
(кабачки, патисони, цукіні)

6-8, 11-12

Хвойні рослини 6-8, 11-12, 15-16
Плодові та ягідні дерева, 
чагарники 

6-8, 11-12, 15-16, 22-23

Квіти однорічні та багаторічні 2-3, 9-12, 15-16, 22-25, 29-30
Цибулинні 6-8, 11-12
Троянди 6-14

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР ГОРОДНИКА І САДІВНИКА НА 2019 РІК НЕ ЗАВАДИТЬ МАТИ ПІД РУКОЮ ВСІМ, ХТО ВИРОЩУЄ РОСЛИНИ. ТИСЯЧОЛІТНІЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ 
СПРИЯТЛИВИХ ДЛЯ РОБОТИ З РОСЛИНАМИ ФАЗ МІСЯЦЯ І ЗНАКІВ ЗОДІАКУ ЗАКЛИКАЄ СЛІДУВАТИ ПРИРОДНИМ ЦИКЛАМ І ДОТРИМУВАТИСЯ ТРАДИЦІЙ. МІСЯЧНИЙ 
ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР САДІВНИКА/ГОРОДНИКА ДОЗВОЛЯЄ ВПОРЯДКУВАТИ ГРАФІК РОБІТ, СПЛАНУВАТИ ЇХ І РОЗУМНО ВИТРАЧАТИ ЗУСИЛЛЯ І КОШТИ. ПРИСЛУХАЮ-
ЧИСЬ ДО ПРИРОДИ, МОЖНА ЗНАЙТИ ОПТИМАЛЬНИЙ ЧАС І ДЛЯ СІВБИ, І ДЛЯ ПОСАДКИ, І ДЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ, НЕ ЗАБУВАЮЧИ ПРО ВАЖЛИВІ ПРАКТИЧНІ КЛОПОТИ.

СОНЕЧКО, ЩО ПРИГРІВАЄ, ТАК І ПРОСИТЬ ПРИСТУПИТИ ДО РОБОТИ В САДУ ЧИ НА ГОРОДІ. ПОГОЖІ ДНІ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ НАВЕДЕННЯ ПОРЯДКУ ЯКЩО 
І НЕ НА ДІЛЯНЦІ, ТО В САДОВОМУ БУДИНКУ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ АБО РЕМОНТ – ЗАВДАННЯ ВАЖЛИВІ. АЛЕ ВСЕ Ж КВІТЕНЬ – МІСЯЦЬ АКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО СТАР-
ТУ СЕЗОНУ ПОСАДОК І ОДИН З ВИРІШАЛЬНИХ МІСЯЦІВ У ДОГЛЯДІ ЗА РОЗСАДОЮ І КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ. У ЦЬОМУ МІСЯЦІ ВАЖЛИВО ВИКОРИСТОВУВАТИ 
СПРИЯТЛИВІ ДЛЯ РОБОТИ З РОСЛИНАМИ ДНІ З МАКСИМАЛЬНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ, АДЖЕ МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР НАДАЄ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ.

З авадинська Марія Федорівна у 
березні 2019 року відсвяткувала 
свій 90-річний ювілей. Жителька 

села Славна (Липовецького району, Ві-
нницької області), працювала в колгоспі 

Привітання 
ювілярки

на обробітку цукрових буряків. Пізні-
ше тривалий час була листоношею. 
Разом із чоловіком виховали доньку. 
У 2004 році ювілярка стала вдовою ін-
валіда Великої Вітчизняної Війни Зава-
динського Дмитра.

 У цей святковий день на поріг до 
ювілярки завітало чимало гостей – рідні 
та близькі, односельці та голова сільської 
ради. Серед присутніх також були пред-
ставники господарства ТОВ «Концерн 
«Сімекс-Агро». Адже жінка є пайовиком 
підприємства. Всі присутні зичили юві-
лярці здоров’я та благополуччя. Рідні дя-
кували бабусі за сімейне тепло і родину 
підтримку. Представники господарства 
завітали до ювілярки не з порожніми 
руками, а звісно ж із подарунками, та 
побажали їй міцного здоров’я і довгих 
років життя.

Компанія «ТАС Агро» 
допомагає громадам 
упорядкувати села

ВІТАЄМО!


