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У лютому компанія «ТАС АГРО» про-
вела масштабну виробничу нара-
ду з керівниками та агрономами 

Центрального, Західного, Північного та 
Південного кластерів. Також до заходу до-
лучилися Генеральний директор компанії 
«ТАС Агро» Ірина Вершеліс і топ-менедже-
ри центрального офісу агрохолдингу.

Керівник компанії підсумувала ви-
робничі результати роботи агроходлин-
гу у 2019 році, подякувала учасникам 
заходу за чудові минулорічні показники 
і досягнення. А похвалитися було чим: 
адже урожайність основних культур 
перевищила планові показники. Чи не 
вперше в своїй історії аграріям компанії 
вдалося зібрати урожай кукурудзи у ре-
кордно короткі терміни – до 1 грудня. Та-
ких високих результатів вдалось досягти 
завдяки наполегливій титанічній праці 
кожного із фахівців кампанії. 

Тому Генеральний директор компа-
нії подякувала усім співробітникам за 
щоденну, копітку працю та побажала  
гарних врожаїв у 2020 році.

Під час наради було обговорено 
ключові виробничі питання стосовно 
рослинництва, тваринництва, логістики 
тощо. Одними з ключових питань стали: 
динаміка змін посівних площ 2018-2020 
років, менеджмент діяльності в тварин-
ництві, фактори впливу на основи мо-
лочного бізнесу, а також впровадження 
нових технологій та регламентів діяль-

ності у сферах логістики, зберігання, 
оренди техніки тощо. 

У підсумку виробничої наради ке-
рівниками підрозділів та топ-менедж-
ментом було прийнято низку рішень 
для досягнення вищих показників. Зо-
крема, працівникам господарств реко-
мендовано максимально відповідально 
ставитисьдо контролю якості виконання 
техоперацій як власної, так і орендова-
ної техніки, особливо в час посівної; тер-

міни виконання усіх технічних заходів 
мають бути максимально стислими, без-
посередня відповідальність за резуль-
тат, використання та збереження ТМЦ 
лежить на головних та лінійних спеціа-
лістах кластерів тощо. 

Директори кластерів, агрономи та 
спеціалісти агрохолдингу обмінялися 
досвідом та отримали нову інформацію 
щодо важливих виробничих аспектів ро-
боти компанії у новому році.

Велика виробнича нарада  
компанії «ТАС Агро»
СТАРЕ, ЯК СВІТ, ПРИСЛІВ’Я, ВИТОКИ ЯКОГО СЯГАЮТЬ ВИСЛОВУ ВИДАТНОГО ДАВНЬОРИМСЬКОГО ФІ-
ЛОСОФА ЛУЦІЯ АННЕЯ СЕНЕКИ, МОВИТЬ: «ВІК ЖИВИ, ВІК УЧИСЬ». ЩОБ БУТИ УСПІШНИМ, ПОТРІБ-
НО ПОВСЯКЧАС ПІДВИЩУВАТИ СВІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ. ТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НЕ 
СТОЯТЬ НА МІСЦІ, ШВИДКИМИ ТЕМПАМИ ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, З’ЯВЛЯЮТЬСЯ НОВІ 
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН ТА ГІБРИДИ НАСІННЯ. ТОМУ НАПЕРЕДОДНІ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ 
У ПІДРОЗДІЛАХ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» ПРОХОДИЛИ НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІД-
РОЗДІЛІВ АГРОХОЛДИНГУ.

Компанія «ТАС Агро» 
інвестує у розвиток 
тваринницького  
напрямку
Наприкінці 2019 року та на початку 
2020-го в господарстві ПСП «Агро 
ВАМ» («ТАС Агро») було облашто-
вано одне приміщення сучасними 
гумовими матами для дійних ко-
рів, планується до кінця 2020 року 
завершити облаштування другого 
приміщення під дійне стадо. 
«Гумові мати мають дві вирішаль-
ні переваги. З одного боку, вони 
перешкоджають хворобливим уда-
рам зап’ястними суглобами при 
лежанні. З іншого боку – тварини 
можуть зручно розтягувати пе-
редні ноги лежачи, це відповідно 
покращує стан здоров’я тварини 
та підвищує економічно ефектив-
не використання виробничого по-
тенціалу  – господарство отримує 
вищу якість молока»,  – розповів 
Дмитро Шелудько, головний тех-
нолог з виробництва та переробки 
продукції тваринництва. 

«ТАС Агро Північ»  
розпочала новий 
аграрний сезон 2020
Завдяки ранній весні цьогоріч 
виробничі підрозділи ТОВ «ТАС 
Агро Північ» у найкоротші термі-
ни провели перше підживлення 
озимих культур. На сьогодні азот-
ні добрива внесено на всіх полях, 
засіяних озимими хлібами. Наразі 
фахівці виробничого відділу ком-
панії укладають угоди на поста-
чання насіннєвого матеріалу ярих 
культур, продовжують організа-
цію поставок складних добрив, а 
також займаються підбором за-
собів захисту і регуляторів росту 
рослин для використання їх на 
виробничих площах у поточному 
сезоні.
Активно готується до нового 
аграрного сезону й інженерно-сер-
вісна служба компанії. Отримавши 
необхідні запасні частини, сьогод-
ні фахівці сервісних центрів, які 
розташовані на виробничих під-
розділах компанії, готують техніку 
до весняно-польових робіт. Зокре-
ма, підготовлено трактори, три-
вають поточні ремонтні роботи 
причіпної техніки – просапних та 
зернових сівалок, культиваторів, 
у роботі й частина важких тракто-
рів. Загалом підготовка відбуваєть-
ся за графіком, і до розпалу польо-
вих робіт усе буде готово.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

«ТАС Агро»
з турботою

про Вас! ЧИТАЙТЕ НА 4 СТОРІНЦІ!

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД 
КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

(COVID-19), ОСНОВНІ СИМПТОМИ 
ХВОРОБИ ТА ГРУПИ РИЗИКУ



8 березня – Міжнародний жіночий 
день – у 2020 році він збігся з вели-
ким церковним святом – обретін-

ням глави Іоанна Предтечі. Існує декілька 
різних версій про походження Міжнарод-
ного жіночого дня. За однією із них, свя-
то стало виявом боротьби феміністок. За 
іншою, свято зародилася в Америці. Так, 
8 березня 1857 року в Нью-Йорку відбув-
ся так званий «марш порожніх каструль». 
Саме так працівниці текстильних фабрик 
протестували проти поганих умов робо-
ти та низької зарплати. Мітинг став зна-
ковим і згодом, у 1908 році, в Нью-Йорку 
на схожий мітинг вийшли тисячі жінок та 
вимагали для себе права голосувати. Після 

цього за ініціативи Соціалістичної партії 
Америки вперше було відзначено жіноче 
свято, щоправда, відзначали його в люто-
му. У 1910 році німкеня Клара Цеткін ініці-
ювала появу Міжнародного жіночого дня 
в Європі. Мета – привернути увагу громад-
ськості до соціальних проблем і утискань, 
з якими стикаються жінки щодня. Саме 
Клару Цеткін вважають засновницею жі-
ночого свята. У 1975 році ООН впровадила 
нову дату святкування Міжнародного жі-
ночого дня – його перенесли на 8 березня. 
До слова, офіційна назва свята – День бо-
ротьби за права жінок і міжнародний мир 
ООН. І хоча сьогодні це свято викликає 
багато дискусій, а дехто вважає його пере-
житком і відмовляється від святкування, в 
Україні 8 березня залишається державним 
святом та вихідним днем. 

На честь цього свята «ТАС Агро» що-
року вітає співробітниць агрохолдингу з 
Міжнародним жіночим днем цікавими 
корпоративними подарунками. Чоловіки 
завчасно готуються до 8 березня та органі-
зовують урочисті поздоровлення жіночої 
частини колективів господарств. Увагою, 
квітами та подарунками колеги нагадають 
жінкам про їх важливу роль у сучасному 
аграрному бізнесі. Крім того, спеціально 
до Міжнародного жіночого дня компанія 
«ТАС Агро» підготувала особливі презен-
ти – екорюкзаки з мотиваційним гаслом – 
«Мрій. Зростай. Перемагай». Таким чином 

компанія продовжила впровадження еко-
логічного тренду та започаткувала нову 
мотиваційну кампанію серед персоналу. 
Кожній співробітниці агрохолдингу «ТАС 
Агро» подарували такий рюкзак. З ним 
приємно та зручно ходити на прогулянки, 

подорожувати, а також просто носити речі 
або відвідувати спортзал. 

Директор Центрального кластеру 
«ТАС Агро» Дмитро Тюхін долучився до 
привітання співробітниць з Міжнарод-
ним жіночим днем на підприємствах 
«ТАС Агро Центр», що розташовані у Бо-
гуславському районі Київської області, та 
«Новий Світ», що на Новоархангельщині 

Кіровоградської області. Чарівних жінок 
оточили квітами та подарунками, а та-
кож приємними словами. Чоловіки обох 
підприємств з радістю привітали колег зі 
святом 8 березня та зробили усе, аби цей 
день створив настрій на весь подальший 

рік. У своїй промові Дмитро Тюхін щиро 
поздоровив жіночу частину колективу 
Центрального кластеру: «Прийміть сер-
дечні вітання з нагоди чудового весняного 
свята  – 8 Березня! Ваша енергія, відпові-
дальність, активна життєва позиція несуть 

у світ злагоду, добро і любов. Бажаю Вам 
завжди бути щасливими, здоровими, ото-
ченими ніжністю і турботою. Нехай Вас 
завжди супроводжує впевненість у зав-
трашньому дні!».

На підприємстві «ТАС Агро Південь» 
(Гайворонський район, Кіровоградська 
область) ретельно підійшли до підготовки 
свята 8 березня. Міжнародний жіночий 

день  – чудовий привід, щоб привітати 
прекрасну половину робочого колекти-
ву. Адже жінки, навіть якщо вони колеги 
по роботі, приносять в життя будь-якого 
чоловіка радість, сміх та відчуття потріб-
ності. Чоловіки підготували красномовні 
привітання, а також троянди та подарунки 
для співробітниць господарства. У Міжна-
родний жіночий день аграрії «ТАС Агро 
Південь» від щирого серця побажали жін-
кам постійного відчуття щастя, щоденної 
радості в душі, чарівних почуттів любові 
та ніжності, а також хорошого настрою і 
впевненості в собі. Звідусіль лунали щирі 
побажання та радісний сміх, які надовго 
запам’ятаються жіночій частині колективу 
кластеру. 

Міжнародний жіночий день неабияк 
об’єднав усіх чоловіків «ТАС Агро Захід» 
(Липовецький район, Вінницька область) 
у процесі підготовки сюрпризу для спів-

робітниць підприємства. Секретний задум 
Директора Західного кластеру «ТАС Агро» 
Ігоря Смаля та чоловічого колективу було 
успішно втілено у вигляді справжнього 
свята для жінок. Окрім подарунків від 
компанії, на жінок чекала ще безліч не-
сподіванок. Серед них солодкі презенти й 
троянди. «Хочеться, щоб кожна жінка від-
чула романтику сьогоднішнього дня, його 
яскравість і чарівність. Милі пані нашого 
колективу, будьте щасливі та відкриті для 
нових, прекрасних горизонтів! «ТАС Агро 
Захід» щиро вітає всіх співробітниць з чу-
довим святом 8 березня», такими словами 
привітав співробітниць директор підпри-
ємства Ігор Смаль. 

На господарстві «Агро Вам», що роз-
ташоване в Ічнянському районі Черні-
гівської області, щодня працює майже 50 
жінок. Серед них бухгалтерки, економіст-
ки, інспекторки по паях та спеціалістки 
земельного відділу, а також працівниці 
ферми тощо. Основну частину працівни-
ків ферми складають саме жінки. Вони під-
тримують функціонування величезного 
комплексу на належному рівні та постійно 
демонструють зростання показників.

Тому чоловіки привітали їх надзви-
чайно гарними букетами тюльпанів та 
корпоративними подарунками від «ТАС 
Агро». Кожній жінці щиро подякували за 
сумлінну працю, яку вони вправно вико-
нують на благо підприємства та компанії 
кожного дня, хоч і не завжди буває легко. 
У свято 8 березня чоловіки від щирого сер-

ця побажали, аби кожен день приносив 
співробітницям «Агро Вам» тільки радість, 
у всіх справах супроводжував успіх, а здо-
ров’я було міцним.

Так святкували Міжнародний жіно-
чий день у колективі агрохолдингу «ТАС 
Агро». Незмінною залишається добра 
традиція красно дякувати і щиро вітати 
співробітниць усіх підприємств компанії 
цікавими корпоративними подарунками. 
Це свято об’єднує всіх чоловіків, які працю-
ють у різних куточках України та прагнуть 
створити чудове весняне свято для своїх 
колег. Компанія «ТАС Агро» долучається 
до найтепліших вітань з нагоди Міжнарод-
ного жіночого дня! Бажаємо всім жінкам 
тепла і любові в серцях, чудового настрою 
і прекрасного самопочуття. Будьте краси-
ві, щасливі, даруйте усмішки, радійте та 
отримуйте чудові враження разом з «ТАС 
Агро»!

Як святкували  
Міжнародний жіночий день 
у компанії «ТАС Агро»



В чергове у Новоархангель-
ську (Кіровоградська область) 
за підтримки компанії «ТАС 

Агро» було проведено турнір з фут-
болу пам’яті Сергія Сурженка, який 
загинув у Донецькому аеропорту за-
хищаючи цілісність та незалежність 
нашої країни.

18 січня 2015 року під селищем 
Спартак перестало битися серце муж-
нього захисника донецької фортеці – 
«кіборга» Сурженка Сергія Івановича, 
бійця 95-аеромобільної бригади. Він 
стояв на захисті України, заплативши 
при цьому найвищу ціну,  віддавсвоє 
життя за цілісність та незалежність 
України. Сергій захоронений у се-
лищі Новоархангельськ Кірово-
градської області. Сьогодні 
кожен з нас розуміє, що на-
віть фрагменти відеомате-
ріалів не можуть повністю 
передати все напруження 
того смертельного бою 
за аеропорт.... Перебуваю-
чи під шквальним вогнем 
у палаючому аеропорту, він 

виконував свій військовий 
обо’вязок, відстоював наш 
стратегічний об’єкт, нашу 
Українську землю...

Народився Сергій 25 
лютого 1985 року. Навчався 
у Новоархангельській ЗОШ 
№1 та в ПТУ №30 села Торго-
виця, де здобував професію 
тракториста. З другого кла-
су займався футболом у Но-
воархангельській ДЮСШ. 
Входив до команди ДЮСШ 
1985 р.н.. Неодноразово був 
переможцем та призером у 
складі команди в обласних 
та всеукраїнських змаган-

нях. Брав участь у 
складі  збірної 

команди райо-
ну з футболу 
у чемпіона-
ті та кубку 
області. Був 
переможцем 

ч е м п і о н а т у 
району з фут-

болу у складі команд сіл Но-
воархангельська, Нерубайки, 
Небелівки. Щоб Герой Ново-
архангельщини  не був забу-
тий, щоб пам’ять про нього 
навіки залишилася у наших 
серцях, спортивною родиною 
Новоархангельщини започат-
ковано два щорічних турніри 
пам’яті Героя. Один турнір з 
футболу серед аматорських 
команд проводиться в квітні і, 
як правило, на День футболу. 
Інший турнір з футзалу, що 
проходить у лютому, присвя-
чений до річниці з дня народ-
ження Сергія Івановича і про-
водиться серед наймолодших 
вихованців спортивної школи, 
школярів району, запрошених 
команд.

У 2020 році компанія 
«ТАС Агро» долучилася до 
проведення турніру та пода-
рувала молодим футболістам 
цінні спортивні подарунки та 
атрибутику.

Кубок пам’яті Сергія Сурженка за підтримки «ТАС Агро»

Світло і затишок для Зозівської школи

П роекти з підтримки освіти для 
агропідприємств компанії «ТАС 
Агро» — це напрям, який систе-

матично фінансується, щоб допомогти 
навчальним закладам у матеріально-тех-
нічному забезпеченні, з 
проведенням ремонтів, 
подарувати дітям радісні 
свята. Нещодавно допо-
могу від підприємства 
«ТАС Агро Захід» та Бла-
годійного фонду Сергія 
Тігіпка отримала школа 
села Зозів (Липовецький 
район, Вінницька об-
ласть). 

«Розпочну з приємної 
новини: 2020 рік лише 
розпочався, а наша школа 
уже отримала подарунок 
від аграріїв — 50 енерго-
ефективних ламп. Наш 
навчальний заклад протя-
гом п’яти років співпраці 
з компанією «ТАС Агро» 
та Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка отримав до-
помоги на суму 215 тисяч 
гривень. За ці кошти було зроблено чи-
мало: замінили вікна на енергоефектив-

ні, придбали спортивний інвентар, тре-
нажери, оргтехніку, комп’ютери тощо. 
Тому ми маємо один із найкращих ма-
теріально-технічних станів у Липовець-
кому районі. Наша сільська школа тепер 

має змогу якісно працювати заради ді-
тей, їхніх гарних знань. Зрозуміло, такі 

результати  — це спільна заслуга»,  — 
розповіла Ольга Побережець, директор 
Зозівської ЗОШ.

«У першому класі ми маємо інтерак-
тивну дошку, телевізор, ноутбук, флеш-

ки, принтер. Все, що треба, вчителька 
може миттєво роздрукувати і навіть 

К рикун Меланія Іва-
нівна — жителька 
села Зозів, Липовець-

кого району, Вінницької об-
ласті відсвяткувала поважний 
ювілей — 90-річчя.

Це важлива і значима по-
дія, адже далеко не кожному 
судилося зустріти настільки 
поважний вік. До привітань 
долучилися і представники 
компанії ТОВ «ТАС Агро За-
хід». 

Вітаємо пайовика з ювілеєм
Дорога Меланіє Іванівно, 

Ваш ювілей – черговий доказ 
того, що 90 років – це зовсім 
не похилий вік. Низький уклін 
Вам за ту складну життєву до-
рогу, якою Ви пройшли гідно, 
будучи учасником історичних 
подій і важко працюючи на бла-
го майбутнього покоління. Ба-
жаємо Вам міцного здоров`я, 
розуміння близьких, більше 
радості і задоволень, які Ви так 
заслужили. З Ювілеєм!ВІТАЄМО!

заламінувати. Уроки надзвичайно ціка-
ві, адже в них включаються фрагменти 
фільмів з інтернету, малюнки, мульти-
плікації. Тепер наші першачки із Вербів-
ки, Зозівки і Зозова дійсно відчувають, 
що вони вчаться у НУШ — Новій Укра-
їнській школі ХХІ століття», — відзначи-
ла Ольга Побережець. 

«175 наших учнів розвиваються і хар-
чуються нормально. Школа вже не пер-
ший рік займає перше місце у районі по 
ЗНО з української мови, ми цим пишає-
мось. Але зважте, яку величезну користь 
приносять подаровані школі аграріями 
спортивні тренажери, інвентар і облад-
нання для гімнастичної зали! Спорт — це 
життя! Адже зараз діти мало рухаються, 
страждають від сколіозу, не можуть дов-
го стояти  — навіть шкільної лінійки не 
витримують! — зазначила Ольга Володи-
мирівна. — Планів багато, і вони напря-
му пов’язані із нашими благодійниками 
із фонду Сергія Тігіпка. Життя йде, все 
змінюється... Ось коридори у нас дов-
гі, темні, потрібно зробити освітлення з 
економними лампами. Хочемо обладна-
ти кабінет інформатики. Одним словом, 
працюємо далі разом. Ми щиро дякуємо 
Благодійному фонду Сергія Тігіпка за 
таку вагому підтримку».



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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Сіємо майбутнє раз�

ПОРАДИ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД
КОРОНАВІРУСНОЇ
ІНФЕКЦІЇ (COVID-19)

«ТАС Агро»
з турботою про Вас!

Люди 
похилого віку, 

медичні працівники, 
особи, які мали 

прямий фізичний 
контакт із 
хворим

Особи, 
які перебували

у закритому 
середовищі 
з хворим, 
діабетики

Особи 
з хронічними 

захворюваннями 
органів дихання, 

гіпертоніки

Як запобігти
поширенню інфекції?

МАКСИМАЛЬНО САМОІЗОЛЮЙТЕСЯ, БЕЗ НАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ НЕ ВИХОДЬТЕ НА ВУЛИЦЮ

ПРИ ПЕРШИХ СИМПТОМАХ – ЗАЛИШАЙТЕСЬ ВДОМА ТА ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКАРЯ

ЗА ПОТРЕБИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПО ДОПОМОГУ ДО ПІДПРИЄМСТВ 

КОМПАНІЇ «ТАС Агро» ТЕЛ:

ГРУПИ РИЗИКУ
ураження

коронавірусною
інфекцією

Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за 
самопочуттям, повноцінно харчуйте-
ся, підтримуйте здоровий сон, вико-
нуйте фізичні вправи та підтримуйте 
водний баланс організму.

Мийте часто руки з милом упродовж 
20-ти секунд, або користуйтесь 
антисептиком, вміст спирту 
в якому не повинен бути 
менше 60-80%

Уникайте контакту з людьми 
із симптомами ГРВІ, з тими, хто 
має симптоми застуди. 
Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

Уникайте дотиків до 
свого обличчя, не тор-
кайтеся брудними 
руками своїх очей, носа 
та рота.

Термічно обробляйте 
продукти, не їжте сире 
м'ясо, м'ясні субпродук-
ти та яйця.

КРОКИ ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ


