
Компанія «ТАС Агро» 
виплатила пайовикам 
майже 290 мільйонів 
гривень за оренду 
земельних паїв  
у 2020 році
Впродовж 2020 року компанія 
«ТАС Агро» забезпечила своє-
часну виплату орендної плати 
пайовикам. У повному обсязі 
було виконано зобов’язання пе-
ред орендодавцями стосовно ви-
плат як у грошовому, так і в на-
туральному еквіваленті. Загалом 
було сплачено майже 290 міль-
йонів гривень орендної плати. 
На сьогодні компанія розпочала 
виплату орендної плати за 2021 
рік. Також триває пролонгація 
договорів оренди та  процес пе-
реоформлення спадщини. 

«Для компанії «ТАС Агро» од-
ним із вагомих напрямків ро-
боти є налагодження продук-
тивної співпраці з пайовиками. 
Наш агрохолдинг обробляє 
більше 80 тис. гектарів землі  – 
це чотири кластери, які розта-
шовані у шести регіонах Украї-
ни. Ми системно співпрацюємо 
із 25 тисячами пайовиків, які 
мають власні переконання та 
потребують індивідуального 
підходу. Завдяки наполегливій 
роботі фахівців компанії ми зна-
ємо ключові інтереси та потре-
би орендодавців. Конкурентна 
орендна плата, підбір оптималь-
ної форми виплат, гарантована 
допомога соціально-незахище-
ним пайовикам, стабільна під-
тримка сільських громад та без-
ліч інших важливих ініціатив є 
пріоритетами у діяльності «ТАС 
Агро». Минулого року спільно 
з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка ми надавали значну фі-
нансову та матеріальну допо-
могу для медичних закладів у 
регіонах діяльності у зв’язку з 
поширенням пандемії. Загалом 
для підтримки місцевих гро-
мад та на боротьбу із COVID-19 
у 2020 році було виділено май-
же 20 мільйонів гривень. Наша 
мета  – стати для пайовиків і 
громад надійним та незмінним 
партнером, а своєчасна виплата 
орендної плати є однією з най-
важливіших запорук побудови 
дійсно міцних і довготривалих 
відносин»,  – розповів Сергій 
Мандра, заступник генерально-
го директора «ТАС Агро» з юри-
дичних та земельних питань. 
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В иробничі підрозділи компанії 
«ТАС Агро» розпочали проведен-
ня весняно-польових робіт. Наразі 

у всіх кластерах агрохолдингу проводять 
підживлення озимих культур: пшениці та 
ріпаку. Погодні умови сприяють виконан-
ню комплексу робіт. Крім того, підприєм-
ство «ТАС Таврія» (Херсонська область) 
приступило до боронування ґрунту. 

Чи не найважливішим елементом 
агротехнології є ранньовесняне піджив-
лення ґрунту. Перше регенераційне ран-
ньовесняне підживлення є тим аграрним 
заходом, що визначає рівень урожайно-
сті озимих зернових культур. Воно спря-
моване на відновлення та нарощування 
вегетативної маси рослин, а вчасність 
його застосування істотно впливає на 
врожайність озимих. Саме тому, зважа-
ючи на  специфіку кліматичних умов у 
різних регіонах країни, виробничі підроз-
діли по-різному приступили до польових 

робіт з підживлення, і, відповідно, проде-
монструють різний фініш.

«Загалом підживлення озимих куль-
тур проводимо на площі 13 тис. гектарів. 
Для підвищення врожайності використо-
вуємо комплексні мінеральні добрива, 
зокрема сульфат амонію, сульфат маг-
нію, карбамід, КАС-32. Пізніше будемо 
використовувати безводний аміак під 
посіви кукурудзи. Роботи здебільшого 
проводяться у нічні та ранкові години. 
Це  пов’язано із нічними заморозками, 
які дозволяють техніці працювати в полі. 
Перезимівля озимих на полях пройшла 
нормально, посіви перебувають у добро-
му стані й зберегли закладений з осені ви-
сокий потенціал продуктивності. Що сто-
сується погодних умов, то слід відмітити 
хорошу тенденцію з накопичення запасів 
вологи у ґрунті. Зокрема, у деяких райо-
нах рівень вологості сягнув позначки 160 
мм, в той час, як минулого року у Півден-

ному кластері компанії цей показник був 
нижче 80 мм. Таким чином можемо кон-
статувати, що надійний фундамент для 
формування майбутнього урожаю закла-
дено», — розповів Віктор Белкот, дирек-
тор з виробництва ТОВ «ТАС Агро».

Паралельно фахівці виробничих від-
ділів працюють над закупівлею якісного 
насіннєвого матеріалу. Наразі триває його 
поставка до виробничих підрозділів ком-
панії по всій Україні. Як і завжди, це тіль-
ки найкращі і надійні світові та вітчизняні 
компанії-виробники – Pioneer, Monsanto, 
Syngenta, Euralis Semences та ін.

Найближчим часом синоптики про-
гнозують поступове підвищення темпера-
тури, а це свідчить про те, що усі підроз-
діли компанії скоро будуть залучені до 
важливого виробничого етапу — закриття 
вологи, яка була накопичена в зимовий пе-
ріод. Загалом ранньовесняне боронування 
заплановано провести на площі 60 тис. га. 

Компанія «ТАС Агро» розпочала 
весняно-польові роботи 
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Компанія «ТАС Агро» забезпечила
заклади охорони здоров’я

антисептиками

В ідразу після запровадження 
адаптивного карантину у Він-
ницькій області, Благодійний 

фонд Сергія Тігіпка, отримавши мож-
ливість забезпечити територіальні гро-
мади антисептичним засобами, одразу 
взявся за роботу. Перші партії дезінфі-
куючого засобу були доставлені у Кали-
нівську Центральну районну лікарню, 
а також у Центри первинної медико-са-
нітарної допомоги в Липовецькому, 
Погребищенському та у Вінницьких 
районах.

«Українські громади — міста, сели-
ща, села, ОТГ — активно долучаються 
до протидії поширенню коронавірусу. 
Ми ж зі свого боку максимально нама-
гаємося допомогти у боротьбі з коро-
навірусною інфекцією. На усіх наших 
підприємствах працює температурний 
та масковий режим, у спеціально відве-
дених місцях встановлені антисептики 
для працівників та відвідувачів. Ми на-
магаємося регулярно надавати посиль-
ну допомогу у придбанні необхідних ме-
дичних засобів для сільських ФАПів та 
амбулаторій, адже саме мешканці сіл є 
найбільше соціально та медично незахи-
щеними перед пандемією», — розпові-
дає Володимир Новохацький, генераль-
ний директор ТОВ «ТАС Агро Захід».

Раніше «ТАС Агро» спільно з Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка допо-
могли у придбанні апарату штучної 
вентиляції легень для Погребищенської 
лікарні, у період осіннього загострення 
поширення коронавірусу забезпечили 
ФАПи у селах Іванька Липовецького ра-
йону, Павлівка Погребищенського р-ну, 
Дружне та Нова Гребля Калинівського 
району необхідними медикаментами.

Також лікарні Липовецького, Погре-
бищенського та Калинівського району 
були забезпечені засобами індивідуаль-
ного захисту, комбінезонами, масками та 
респіраторами для медичного персоналу, 
адже лікарі перші приймають на себе усі 
можливі ризики захворювання. Голов-
ний лікар Липовецького ЦПМСД Василь 
Бондар висловив щиру подяку за систе-
матичну підтримку та допомогу зі сторо-
ни Благодійного фонду Сергія Тігіпка та 
фонду «Гармонія»: «Зважаючи на сьогод-
нішню ситуацію в країні та стрімке поши-
рення коронавірусної інфекції COVID-19, 
медичні заклади потребують додаткової 
підтримки. Наш центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги давно співпра-
цює з відповідальними благодійними 
організаціями, ми знаємо, що завжди 
можемо розраховувати на стабільну під-
тримку від них. На наше прохання гос-

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОЧАТОК ВАКЦИНАЦІЇ, ОСТАННІМ ЧАСОМ 
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РЕЗНЯ ЧИ НЕ ЩОДЕННО ФІКСУЮТЬ РЕКОРДИ ПО КІЛЬКОСТІ НО-
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ЧИСЛІ Й У КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРНІГІВСЬКІЙ І ВІННИЦЬКІЙ. РОЗУМІЮЧИ 
УСІ МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВІД ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ, КОМПАНІЯ 
«ТАС АГРО» СПІЛЬНО ІЗ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ СЕРГІЯ ТІГІПКА 
І ФОНДОМ «ГАРМОНІЯ» АКТИВНО ДОЛУЧИЛАСЯ ДО БОРОТЬБИ 
З ПАНДЕМІЄЮ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНЦІВ.

подарство придбало та поставило до лі-
карні та підпорядкованим нам сільським 
ФАПам, амбулаторіям необхідні медичні 
товари. Особливо вдячні за антисептичні 
засоби захисту, адже необхідність дезін-
фікувати поверхні, інструменти та руки 
постійно зростає. У нашому районі зараз 
зафіксовано багато випадків інфікуван-
ня COVID-19 саме у сільській місцевості. 
Весь медичний персонал нашої лікарні 
дуже вдячний за організацію оператив-
ної допомоги у забезпеченні вкрай необ-
хідних сьогодні антисептиків».

Впродовж року Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка для боротьби з пан-
демією на Чернігівщині було надано 
допомоги на суму 15 мільйонів гривень. 
За ці кошти було придбано два рент-
ген-апарати, 20 моніторів пацієнта та 
40 кисневих концентраторів. Медичні 
працівники, які продовжують перебува-
ти не передовій боротьби з хворобою, 
системно отримували костюми профе-
сійного захисту для лікарів, рукавички, 
а також тришарові хірургічні маски, ме-
дичні шапочки, захисні щитки та окуля-
ри, респіратори різних типів у потрібній 
кількості. 

«Ми вживаємо необхідних заходів, 
щоб бути готовими до будь-яких сцена-
ріїв. Дезінфікуючі засоби – це критична 

необхідність для профілактики вірус-
них захворювань. І коли отримуємо 
таку допомогу, то відчуваємо величез-
ну вдячність. Від Благодійного фонду 
впродовж року ми отримали багато до-
помоги і медичного обладнання: кисне-
ві концентратори, монітори пацієнта, 
брали участь у співфінансуванні при-
дбання апарату УЗД. Використовуємо 
все у міру необхідності, адже вже все 
встановлене та готове до роботи. Також 
компанія «ТАС Агро» надавала нам ін-
дивідуальні засоби захисту для медич-
ного персоналу. Зараз усього вистачає. 
Насправді це надзвичайно важлива та 
дієва допомога для закладу. Якби не 
Благодійний фонд, то забезпечити лі-
карню усім необхідним було б вкрай 
важко», – розповів Анатолій Михайлюк, 
головний лікар Талалаївської централь-
ної лікарні.

Жодна країна не була готова до на-
слідків, які принесе пандемія. Але Бла-
годійний фонд Сергія Тігіпка працює на 
випередження, щоб Україна змогла про-
йти цей непростий період з найменши-
ми втратами. Тільки забезпечивши лі-
карні країни необхідним обладнанням 
для порятунку життя, а медиків – засо-
бами захисту, ми зможемо протистояти 
епідемії.



Телевізор для  
Липовецької школи

Допомагаємо покращувати 
благоустрій у селах

Г оловна ознака весни — тради-
ційні передвеликодні турботи. 
Мешканці сотень українських сіл 

та містечок у шаленому темпі готують-
ся до весняних свят. У ці дні на Мико-
лаївщині також панує весела метушня. 
Разом із підприємством «ТАС Агро Пів-
день» мешканці краю наводили лад у 
своїх селах, покращували благоустрій. 
Про те, як усе відбувалося, читайте в на-
шій інформаційній добірці.

У Кривоозерському 
районі Миколаївської 
області підприємство 
«ТАС Агро Південь» 
орендує близько 5 ти-
сяч гектарів землі, ма-
ючи 1395 пайовиків. За 
вісім роки діяльності 
на Кривоозерщині ком-
панія спільно з Благо-
дійним фондом Сергія 
Тігіпка інвестували в со-
ціальну сферу підопіч-
них сіл, зокрема тільки 
в  благоустрій — понад 
1 мільйон гривень. Тож 
не дивно, що значну 
господарчу та матері-
альну підтримку жите-
лі сіл району отримали 
й напередодні весня-
них свят. Наприклад, у 
Бурилівському старо-
стинському окрузі, де 
агрохолдинг обробляє 
понад 1000 га посівних 
площ, аграрії допомог-
ли у вивезенні побу-
тового сміття: важка 
спеціалізована техніка 
була залучена до бла-

П ідтримка сіль-
ських осередків 
освіти для ком-

панії «ТАС Агро» та Бла-
годійного фонду Сергія 
Тігіпка завжди була в прі-
оритеті. Компанія систе-
матично інвестує кошти 
в покращення умов вихо-
вання та навчання дітей із 
підопічних сіл Вінниччи-
ни. Цього разу допомогу 
від аграріїв отримала Ли-
повецька загальноосвітня 
школа №1. 

Більшість освітніх за-
кладів в українських се-
лах потребують всебічної 
допомоги та підтримки, 
але є школи й у районних 
центрах, які залишаються 
без уваги, так як школа 
у м. Липовець, в якій на-
вчається понад 350 дітей. 
Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка та компанія «ТАС 
Агро Захід» систематич-
но надає допомогу освітнам закладам, 
щоб забезпечити найкращі умови для 
майбутнього покоління. 

Цього разу новий телевізор для 
учнів 1-4 класів отримала КОЗО Липо-
вецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст 
ім. В. Липківського №1. Директор шко-
ли Василь Авраменко радо зустрів в. о. 
генерального директора «ТАС Агро За-
хід» Володимира Новохацького з вели-
ким подарунком: «Ми звернулися до 
підприємства «ТАС Агро Захід» з про-
ханням допомогти придбати телевізор 
для школярів молодших класів. Адже 
сьогодні організація навчального про-

гоустрою сміттєзвалища. Також приво-
дилися до ладу польові дороги тощо.

За кошти компанії «ТАС Агро» із 
використанням відповідної техніки ще 
нещодавно розчищалися вулиці від сні-
гових заметів, а сьогодні уже стартувала 
підготовка до весняного благоустрою 
сільських територій. Фактично кожне 
село не залишиться поза увагою нашої 
компанії, скрізь ми долучаємося до ви-
рішення соціально важливих проектів.

цесу без залучення інформаційних 
технологій практично неможлива. Ми 
були приємно вражені готовністю до-
лучитися і допомогти зі сторони агра-
ріїв, адже багато підприємств працює у 
нашому регіоні, але досі нам ніхто не 
допомагав. Наш педагогічний колек-
тив, учні та батьки щиро вдячні компа-
нії «ТАС Агро Захід» та Благодійному 
фонду Сергія Тігіпка за те, що відгукну-
лись на наше прохання та подарували 
нам необхідну техніку. Хочемо поба-
жати компанії процвітання і багатих 
врожаїв, та сподіваємося на подальшу 
співпрацю».

Музичне обладнання для Медвинської школи

М едвинський край, що на Ки-
ївщині, здавна славиться сво-
їми талантами, які знають 

далеко за межами нашої країни. Видатні 
диригенти, співаки та письменники, гро-
мадські діячі, і це далеко не весь перелік 
тих, хто приносить йому славу. 

Мальовниче село Медвин є адміні-
стративним центром Медвинської об’єд-
наної територіальної громади. За період 
з 2012 по 2020 рік компанія «ТАС Агро» 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка спрямувала на соціальні ініці-
ативи Медвинської громади коштів на 
суму понад 1 мільйон гривень. Левова 
частка цих коштів була спрямована на 
покращення матеріально-технічної бази 
дитячого садочка, будинку культури 
та гімназії. Саме в цих закладах у дітей 
закладається фундамент їхнього світо-
сприйняття, освіти, виховання почуття 
прекрасного і гармонійного розвитку в 
цілому. 

На превеликий жаль, до проведен-
ня реформи децентралізації, галузь 
культури села Медвин фінансувалася 
за залишковим принципом і кошти з 
районного бюджету майже ніколи до 
неї не доходили. Розуміючи всю важ-

ливість і потреби галузі культури, ке-
рівник ТОВ «ТАС Агро Центр» Дмитро 
Свояк відгукнувся на прохання грома-
ди підтримати Медвинську мучизну 
школу.

««ТАС Агро» ніколи не стоїть ос-
торонь проблем жителів Медвинської 

громади і завжди готове співпрацювати, 
надаючи допомогу, адже діти та внуки 
наших пайовиків заслуговують на гідні 
умови навчання, здобуття конкуренто-
спроможної освіти та мають всебічно і 
динамічно розвиватися», — наголосив 
Дмитро Свояк.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Тож цими днями до Медвинської 
музичної школи надійшло новеньке му-
зичне обладнання. Неймовірно приєм-
но було чути слова подяки від директор-
ки музичної школи Лідії Яременко, яка 
всім серцем вболіває за своїх вихованців 
і щиро радіє тому, що діти зможуть ре-
алізовувати свої таланти й відточувати 
професійну майстерність на новому об-
ладнанні.  

Як розповіла Лідія Іванівна, музична 
школа започаткувала свою роботу із 1976 
року і працює донині. Зараз в музичній 
школі навчається 52 учні – це діти Мед-
винського ліцею і Побережківської гім-
назії. До сьогодні педагоги проводили 
навчання на застарілих інструментах, які 
вже втратили свою актуальність. За всю 
історію існування музичної школи ТОВ 
«ТАС Агро Центр» стали першими меце-
натами, які її підтримали матеріально. 

Отже, справа зроблена, музичне 
обладнання підключено і залишається 
побажати всім вихованцям школи міц-
ного здоров’я, творчих злетів, наснаги та 
успіхів у навчанні, аби їхні імена гордо 
звучали на всесвітньо відомих сценах, а 
ми будемо горді того, що долучилися до 
цієї благородної справи!



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.

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 26.03.2021
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Р адо зустрічала у своїй оселі 
гостей, які прийшли з найкра-
щими привітаннями, іменинни-

ця — Оксана Григорівна Хоменко з села 
Очеретня, Погребищенського району 
Він ницької області. До привітань долучи-
лися й представники підприємства «ТАС 
Агро Захід». Оксана Григорівна відсвят-
кувала поважний ювілей – 85 років. Усі 

Привітали пайовика  
із ювілеєм!

присутні бажали господині здоров`я 
та благополуччя. Представники госпо-
дарства завітали до ювілярки не з порож-
німи руками, та щиро побажали їй міцно-
го здоров`я і довгих років життя. Оксана 
Григорівна прожила важке життя: згадує 
про війну, непрості післявоєнні роки, яке 
було нелегке життя. Проте змогла стати 
гарною матір`ю та виростила двох синів. 
Сьогодні люблячій бабусі подобається 
поратись по господарству та вирощува-
ти квіти. Все життя, до виходу на пенсію, 
працювала на обробітку цукрового буря-
ка. Іменинниця була приємно здивована 
і вдячна за привітання та подарунок від 
компанії «ТАС Агро», тому навзаєм поба-
жала усім здоров`я та процвітання. 

ВІТАЄМО!

КОРОНОВІВУСНА ІНФЕКЦІЯ COVID19
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ СИМПТОМИ, КОЛИ ПОТРІБНО ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА

КашельПідвищена
температура тіла

Утруднене дихання

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ЗАРАЖЕННЯ

Повноцінне харчування, 
здоровий сон, фізичні 

вправи та водний баланс 
організму

МИТТЯ РУК 
З МИЛОМ

Обов’язково повідомте 
лікарю, якщо ви протягом 
останніх 14-ти днів 
повернулись із країни, в якій 
зафіксовані випадки 
захворювань на COVID-19 
або ж спілкувались із 
інфікованою людиною

Уникайте контактів з людьми, 
у яких є ознаки 

захворювання. Мінімальна 
дистанція — 1-1,5 метри

Намагайтесь уникати 
контактів з тваринами. 

Після контакту обов’язково 
потрібно мити руки

Регулярно та ретельно мийте руки з 
милом — упродовж 20-40 секунд або 

обробляйте дезінфікуючими спир-
товмісними від 60% засобами для рук 

Термічно 
обробляйте 
продукти

Не їжте сире м’ясо, 
м’ясні субпродукти та 

яйця

Не торкайтеся 
брудними руками 
своїх очей, носа та 

рота

Уникайте 
скупчення 

людей

1

2

- Тривалість 
процедури — 
20-40 секунд

- Тепла вода
- Обов’язково після 

приходу з вулиці, 
перед прийомом їжі, 
після відвідування 
туалету

або
ОБРОБКА РУК 
СПИРТОВМІСНИМ 
АНТИСЕПТИКОМ

- Спиртовмісний антисептик для рук — розчин 
із вмістом спирту від 60 до 80% або із 2% 
хлоргексидину має покривати всю поверхню 
шкіри рук (24-27 «пшиків» кишеньковим 
диспенсером або налити розчин в долоню)

- Тривалість обробки — 30 секунд
- Особлива увага нігтям — там найбільше 

бруду
- Обов’язкова обробка після контактів із 

забрудненими об’єктами
- Застосовуйте крем для рук, щоб уникнути 

підсушування та утворення тріщин шкіри
- Контролюйте доступ маленьких дітей до 

антисептика

КОРОНАВІРУС МАЄ ТАКІ Ж 
СИМПТОМИ, ЩО І ІНШІ ГОСТРІ 
ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. 
ВИЗНАЧИТИ ЙОГО 
МОЖУТЬ ТІЛЬКИ 
ЛАБОРАТОРНИМ 
ДОСЛІДЖЕННЯМ.


