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НОВИНИ КОМПАНІЇ

Концерн «Сімекс-Агро»  
оновлює автопарк 

У 2017 році Концерн «Сімекс-Агро» (ТАС 
АГРО) продовжив оновлення автопарку но-
вою технікою. Нещодавно було придбано 
два вантажних автомобілі Камаз із причіпа-
ми та один автомобіль МАЗ. Виробничу ді-
яльність «Сімекс-Агро» неможливо уявити 
без застосування якісної автомобільної та 
сільськогосподарської техніки, тому саме 
в її придбання і ремонт компанія вкладає 
значні кошти. 
Нова автомобільна техніка буде використо-
вуватися для перевезення зернових, доставки 
добрив, застосовуватиметься при проведенні 
посівної компанії та інших транспортних ро-
біт. Крім цього, для перевезення працівників, 
які проживають в 11 населених пунктах Ли-
повецького району, господарство придбало 
комфортабельний автобус. Загалом товари-
ство нині налічує майже 60 одиниць самохід-
ної сільськогосподарської техніки, яку обслу-
говують і підтримують в належному стані 56 
механізаторів. 

СВК «Надія» збільшив посіви 
соняшнику на 20%

Сільськогосподарський виробничий коопера-
тив «Надія» (ТАС АГРО), що в Калинівському 
районі ВІнницької області, збільшив у 2017 
році посіви соняшнику на 20% у порівнянні з 
минулим роком. 
Для ефективного вирощування соняшнику, 
який є однією з найбільш рентабельних сіль-
ськогосподарських культур в Україні, госпо-
дарство «Надія» використовує лише переві-
рені і високоякісні сорти та гібриди світових 
виробників насіння. Зокрема, наше госпо-
дарство постійно співпрацює з компаніями 
Syngenta і Limagrain. Завдяки професійному 
підходу до вирощування, минулого року уро-
жайність соняшнику склала тут 2,8 т/га. Це - 
одні з кращих показників як по області, так і 
в агрохолдингу.

ПОП «Зоря»  
виконує зобов’язання  
перед пайовиками

Близько 500 пайовиків товариства «Зоря» 
(ТАС АГРО) безкоштовно отримали допомо-
гу компанії з обробітку присадибних ділянок. 
Кожен пайовик мав можливість безкоштовно 
обробити свою присадибну ділянку площею 
до 0,5 га. 
Загалом механізатори ПОП «Зоря» виорали 
пайовикам 180 га, дискували – 30 га, культи-
вували 20 га і посіяли – 15 га. Для цих робіт 
майже цілодобово використовувалось 5 оди-
ниць техніки і відповідні спеціалісти. Витра-
ти господарства на обробіток присадибних 
ділянок пайовиків скли майже 200 тис грн.

ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО І РЕЗУЛЬТАТИВНО!

Компанія ТАС АГРО успішно завершила 
посів ранніх зернових
 У 2017 році компанія ТАС АГРО достроково завершила посів ранніх зернових і 

зернобобових культур.

С таном на 5 травня в господар-
ствах компанії засіяно майже 
31 тис га сільгоспугідь. Зокре-

ма: кукурудзи – 14,1 тис га, соняшни-
ку – 14,5 тис га, сої – 1,2 тис га, Також, 
цьогоріч уперше агрохолдинг ТАС 
АГРО посіяв 1100 га гороху.

Загальна площа зернового клину 
в структурі посівних площ у 2017 році 
складатиме понад 50%, в тому числі 
кукурудзи – 22 %, пшениці – 24 %, яч-
меню – 2 %. Площа посівів технічних 
і зернобобових культур складатиме 
49 %.

«Посівні роботи цього року стар-
тували значно раніше порівняно 
з минулим роком і завершилися в 
оптимальні агротехнічні терміни. 
Вдалий старт дає нам підстави розра-
ховувати на хороший урожай. Навіть 
незважаючи на зростання вартості 
весняно-польових робіт, ТАС АГРО не 
користувалась кредитними коштами. 
Посівна кампанія під цьогорічний 
урожай повністю профінансована за 
рахунок оборотних коштів агрохол-
дингу. На сьогодні можна сказати, що 
всі роботи, які були заплановані на 
цей період, виконані в повному обся-
зі», - розповів директор з виробництва 
ТАС АГРО Віктор Зидорович Белкот. 

«За рахунок оновлення і доукомп-
лектування сільськогосподарської 
техніки в компанії значно поліпши-
лася якість посіву і частково зменши-
лось використання насіннєвого мате-
ріалу. Своєчасне та якісне проведення 

посівної кампанії агрохолдингом ТАС 
АГРО стало можливим завдяки підго-
товленій матеріально-технічній базі, 
відповідальній роботі співробітників 
та сприятливим погодним умовам», - 
підсумував Віктор Зидорович.

КОМПАНІЯ ТАС АГРО 
ЗАСІЯЛА МАЙЖЕ 31 ТИС ГА

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!

З Днем Перемоги!
Прийміть найщиріші вітання 
зі світлим і радісним святом —  

Днем Перемоги!
Напередодні цього величного дня 
бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, 
невичерпної енергії  та активного 
довголіття! Нехай у Ваших родинах 
панує злагода і спокій, а оселі повняться 
достатком!
Мирного неба над Україною!
Зі святом, дорогі ветерани!
З повагою компанія ТАС АГРО



наступає спекотна пора, адже необ-
хідно якісно підготувати кормозби-
ральну техніку і вчасно розпочати за-
готівлю кормів. При заготівлі сінажу 
важлива кожна година, адже при спе-
ці підв’ялена маса перетворюється на 
сіно і втрачає поживні властивості, - з 
натхненням продовжив Анатолій Во-
лодимирович.

– Для мінімізації вартості вирощуван-
ня молодняку ВРХ у господарстві 
використовують замінники молока, 
які майже вдвічі дешевші за моло-
ко. Також ми маємо установку, яка 
виготовляє соєве молоко. Так, для 
виготовлення 960 л молока ми вико-
ристовуємо лише 75 кг сої. Вартість 1 
л цієї суміші складає 1 грн, при тому, 
що воно не поступається якісними 
показниками незбираному молоку, 
окрім вмісту кальцію. Молодняк ВРХ 
ми утримуємо безприв’язним спосо-
бом на підстилці. Це дозволяє збіль-
шувати навантаження на доглядачів, 
мінімізувати витрат на ремонт та за-
міну транспортерів. Тварини можуть 
вільно пересуватися, а їх утримання 
максимально наближене до природ-
нього, - підсумував Анатолій Хатіпов.

ОБЛИЧЧЯ ТАС АГРО

ДОСЯГНЕННЯ

С тавку на розвиток тваринницького 
сегменту бізнесу ТАС АГРО робить 
із перших днів діяльності на Черні-

гівщині. На відміну від більшості аграр-
них підприємств України компанія ТАС 
АГРО не лише зберігає тваринницький 
напрямок, але й намагається його розви-
вати, збільшуючи поголів’я ВРХ та інвес-
туючи в техніку, селекцію і годівлю. Тому 
саме тут, на базі господарства «Обрій» 
LTD (ТАС АГРО), що в Талалаївському ра-
йоні Чернігівської області, успішно функ-
ціонують відразу кілька тваринницьких 
комплексів. 
– Молочне тваринництво займає осо-

бливу роль у сільськогосподарській 
галузі. Навіть у нестабільні з еконо-
мічної точки зору часи воно прино-
сить стабільний дохід. Завдяки роз-
витку тваринницьких комплексів 
господарства жителі чотирьох сіл 
Талалаївського району мають мож-
ливість отримувати робочі місця і 
достойний рівень заробітної плати. 
На всіх тваринницьких комплексах 
нашого господарства утримуєть-
ся 1100 голів дійного стада і майже 
1000 нетелів. На двох модернізова-
них фермах корови утримуються 

безприв’язним способом, а доїння 
проводиться в новому доїльному 
залі «Карусель». Проблем із реалі-
зацією молока ми не маємо. Ефек-
тивно співпрацюємо з крупним мо-
локопереробним підприємством з 
Вінниці, яке щоденно забирає май-
же 20 тонн молоко, незважаючи на 
значні логістичні затрати. Задоволь-
няє нас і цінова політика, яка скла-
лася на ринку, хоча цьогоріч раніше 
ніж зазвичай почалося зниження 
цін на молоко в зв’язку з сезонним 
фактором. Взимку, наприклад, ціна 
сягала 9,5 грн за 1 л, сьогодні вона 
опустилася до 8,15 грн - зі знанням 
справи розповів генеральний дирек-
тор Агрофірми «Обрій» LTD Олег 
Ростиславович Фіщук.

– Наше господарство намагається роз-
виватися інтенсивно, працюючи над 
селекцією поголів’я, експеримен-
туючи з кормами, запроваджуючи 
новітні технології доїння, догляду 
за тваринами та їхнім утриманням. 
Поки що базовою породою корів у 
нас залишається сементал, який має 
м’ясо-молочний напрям. Проте сьо-
годні ми поступово оновлюємо ста-

до червонорябим голштином, який, 
на відміну від сементалу, є високоу-
дійною племінною породою корів. 
Наприкінці 2016 року перші нетелі 
з голштинізованою кров’ю дали по-
томство. Таким чином ми активно 
працюємо над підвищенням удоїв і 
покращенням якості молока. Наша 
головна мета - досягти у 2017 році на-
доїв на рівні 5000 кг за рік на одну 
корову, зі збільшенням цього показ-
ника до 5500 кг у наступному році, - 
деталізував виробничий процес за-
ступник генерального директора з 
тваринництва Анатолій Володимиро-
вич Хатіпов. 

– Для підвищення рентабельності й та 
зменшення затрат товариство «Об-
рій» LTD самостійно заготовляє кор-
ми для годівлі тварин. Під силосну 
кукурудзу, зелений корм і багаторіч-
ні трави у господарстві виділено біль-
ше 800 га земель. Також майже 100 
га займають природні пасовища, де 
випасаємо телиць парувального віку. 
Таким чином, на одну голову ВРХ в 
господарстві припадає 0,44 га кормо-
вих угідь – це середній європейський 
показник. Зараз для тваринників 

Молочні ріки компанії ТАС АГРО

Професію агронома вибрав 
особливо не задумуючись. Мене 
завжди вабила земля. Батьки у 
селі з раннього дитинства прище-
плювали любов до праці на полі.  
Відтоді й з’явилась цікавість до 
агрономії та рослинництва. Стати 
агрономом для звичайного селя-
нина, було нелегкою і надзвичай-
но престижною справою. Своєю 
професією пишаюся і поважаю 
людей, які присвятили своє жит-
тя роботі на землі, вирощуючи 
хліб для українських родин. 

На підприємстві «Яланецьке» 
працюю 3 роки. Раніше співпра-
цював з іншими господарствами, 
де часто затримувались зарплати, 
не вистачало паливно-мастиль-
них матеріалів, насіння, запасних 
частин. Але ті часи – в минулому. 
Сьогодні ми працюємо в великій 
і надійній компанії ТАС АГРО, 
можемо констатувати чимало по-
зитивних змін. Тут багато уваги 
приділяється працівникам, ефек-
тивно працює система заохочен-
ня, що є важливим мотивуючим 

фактором для співробітників. 
Крім цього, значно покращило-
ся матеріально-технічне забез-
печення виробничого процесу. 
Зараз наше господарство зайняте 
посівною кампанією. Тому при-
нагідно побажаю своїм колегам 
з інших кластерів сприятливих 
погодних умов і дружніх сходів. 

На мою думку, будь-який 
проект стане успішним лише 
тоді, коли поруч з тобою працю-
ватимуть професіонали, які розу-
мітимуть тебе з півслова. 

Сергій Михайлович САВЧЕНКО –
«Командна робота – запорука перемоги 
на аграрному фронті»

Головний агроном ТОВ «Яланецьке» 
с. Яланецьке, Бершадського району 

Вінницької області

Стаж – більше 10 років

А.В. Хатіпов



Книга - джерело знань

Підтримуємо 
сільську культуру

Ш кільна бібліотека завж-
ди була і залишається 
своєрідним довідковим, 

інформаційним та освітнім центром 

для підростаючого покоління. Про це 
добре знають в Оленівці (Вінницький 
р-н, Він ницька обл.). Адже тут бібліо-
течний заклад має неабияку популяр-

ність, а головне — підтримку місце-
вих жителів, адміністрації освітнього 
закладу та соціально відповідального 
бізнесу. В квітні Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка виділив 2000 грн для 
поповнення книжкового фонду біблі-
отеки новими художніми виданнями.

Кожен, хто переступає поріг кни-
гозбірень, поринає у чарівний та за-
хоплюючий світ літератури. Завідую-
ча шкільною бібліотекою Катерина 
Данилівна Фальківська розповідає, 
що працює тут уже більше 30 років. 
— Нема за що Бога гнівити, адже й 
відвідувачі є, і фінанси на оновлення 
фонду з’являються, — коментує ситу-
ацію бібліотекар. — Проте шкільний 
бюджет чи навіть скарбниця сільської 
ради не дозволяють оновити книжко-
вий фонд художньої літератури, який 
на 90% уже застарілий. Держава фі-
нансує і забезпечує школярів лише 
навчальними підручниками. Тому 
цьогоріч нам на допомогу прийшла 
аграрна компанія ТАС АГРО, яка пра-
цює в нашому селі, і Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка. Завдяки їхній до-
помозі у шкільну бібліотеку закупле-

но сучасну художню дитячу літерату-
ру для учнів 1-9-х класів. 

— На відміну від міських дітей, 
які «розбещені» легким доступом 
до мережі Інтернет, сільські діти до 
цього часу черпають інформацію та 
знання з книг. Особливо це стосуєть-
ся школярів початкових класів, які ще 
не мають сучасних мобільних теле-
фонів і планшетів. І коли ми сказали 
нашим маленьким відвідувачам про 
те, що скоро бібліотека збагатиться 
цікавими книгами від фонду, дітвора 
по декілька разів на день прибігала 
до нас із запитаннями, чи немає ще 
тієї нової літератури. Словом, не мог-
ли дочекатися цієї події, це для них 
стало справжнім святом. Від себе осо-
бисто і від кожного нашого читача 
дякую компанії ТАС АГРО та Благо-
дійному фонду за підтримку і маю на-
дію, що така ініціатива стане гарною 
традицією, а наша бібліотека щороку 
поповнюватиметься корисною й піз-
навальною літературою, закупленою 
за вашою допомоги, — зазначила 
директор школи Наталія Олексіївна 
Стасюк.

Черговий подарунок  
для Медвинського дитячого садочка

Д опомога сільським дошкіль-
ним навчальним закладам є 
пріоритетом діяльності Бла-

годійного фонду Сергія Тігіпка і ком-
панії ТАС АГРО. У квітні харчоблок 
Медвинського дитячого садочка, що на 
Богуславщині Київської області, отри-
мав у подарунок довгоочікувану сучас-
ну електричну плиту. 

Тетяна Вікторівна Жамська, завіду-
вач дитячого садочка, розповідаючи 
про вищезгадану ініціативу, не оминає 

увагою й інших, більш масштабних про-
ектів, реалізованих за фінансового спри-
яння Благодійного фонду. – Придбання 
плити – це лише одна з недавніх добрих 
справ фонду. Особисто я та місцеві меш-
канці задоволені тим, як працюють наші 
орендарі. Відмови не маємо практично 
ні в чому.

Так, у попередні роки завдяки до-
помозі Благодійного  фонду і компанії 
ТАС АГРО в нашому дитячому садочку 
викопано трубчатий колодязь, замінено 

9 вікон, покладено тротуарну плитку до 
приміщення дитячого садка, придбано 
на кухню холодильник, мийку, газову 
плиту, встановлено ігрові куточки «Лі-
карня», «Перукарня», «Кухня», відновле-
но килимове покриття для ігрової кімна-
ти, замінено дитячі матраци, комплекти 
ковдр і подушок. Від усіх 45 вихованців 
дитячого садочка і їх батьків висловлюю 
щиру подяку Благодійному фонду Сер-
гія Тігіпка за ту колосальну роботу, яка 
була зроблена за вашої допомоги.

Будинок культури в селі Яланець 
Бершадського району Він ницької 
області завжди залишався цен-

тром місцевої активності та популя-
ризації українських традицій, звичаїв 
і фольклору. Незважаючи на скрутне 
соціально-економічне становище села і 
недостатнє фінансування культури, Яла-
нецькі колективи народної творчості до-
бре відомі за межами району. 

- У нашому будинку культури біль-
ше 17 років функціонує народний чо-
ловічий ансамбль «Обрій», який конче 
потребував оновлених національних ко-
стюмів для своїх виступів. До цього часу 
хлопці використовували старенький, ку-
плений ще за радянських часів, сценіч-
ний одяг, який перебував у жахливому 
стані. Але виділити на ці потреби 23 000 
грн сільська рада не мала змоги. Тому 
ми звернулись з проханням про допомо-
гу до компанії ТАС АГРО і Благодійного 

фонду Сергія Тігіпка, які відразу відгук-
нулися на наше прохання і замовили 
національні костюми, – радо розповів 
керівник ансамблю Віталій Олексійович 
Мазур. 

- Будинок культури села Яланець 
є тим теплим і затишним Храмом мис-
тецтва, де окрім виступів народного ан-
самблю, проходить багато урочистостей, 
творчих зустрічей, концертних програм. 
Традиційними є театралізовані дійства, 
присвячені, наприклад, різдвяно-ново-
річним святам чи ведикоднім традиці-
ям. Тут проводяться масові гуляння та 
«Купальські забави», концерти самоді-
яльності. Відзначення державних та про-
фесійних свят (Дня Конституції, свята 
Державного Прапора України, Дня Не-
залежності, Дня медичного працівника 
чи вчителя) – усе це проводиться в сіль-
ському будинку культури, – зазначив Ві-
талій Олексійович.

- Діяльність Будинку культури в 
селі Яланецьке й надалі буде спрямо-
вана на збереження та популяризацію 
культурних надбань нашого краю, роз-
виток української культури, підтрим-
ку талановитої молоді та творчої іні-
ціативи, самодіяльних колективів. Ми 
хочемо, щоб дозвілля наших земляків 

було цікавим і насиченим. Маємо 
надію, що за підтримки Благодійно-
го фонду Сергія Тігіпка ми зможемо 
активніше розвивати народну твор-
чость і розкривати творчий потенці-
ал наших краян, – підсумував голова 
сільської ради Володимир Петро вич 
Мороз.

Благодійна допомога ВБФ «Фонд Сергія Тігіпка» Яланецькому СБК 
(національні костюми для народного колективу)



Запрошуємо до компанії 
ТАС АГРО

Дачники в електричці:
– От у мене яблуко виросло… 

так я його поклав на стільчик – 
зламався стільчик!

– Та що там твоє яблуко! Он я своє на 
стіл поклав – стіл розвалився!

– Тьху на вас! Я своє яблуко на віз 
поклав…

– І що, зламався віз?
– Та ні, виліз черв’як і коня з’їв!

***

19 квітня 2017 року столітній ювілей 
відзначила Любов Хомівна Гурба, яка 
проживає в селі Макаренкове на Черні-
гівщині. Ця подія стала неабиякою поді-
єю не лише для компанії ТАС АГРО, але 
й для всього Талалаївського району. 

Любов Хомівна – це перша століт-
ня ювілярка у Макаренковому! Ніхто з 
селян навіть з розповідей не пригадує 
земляків, які б доживали до 100 років. 
Незважаючи на свій поважний вік, наша 
іменинниця має світлий розум, чітко 
пам’ятає історичну хронологію, орієн-
тується у сучасних подіях життя краї-
ни, уважно перечитує газети і дивиться 
телевізор. Любов Хомівна – не тільки 
місцева знаменитість, але й улюблениця 
усієї сільської громади. 

Генеральний директор Агрофірми 
«Обрій» LTD Олег Ростиславович Фіщук 
привітав із ювілеєм найстарішого пайо-
вика підприємства, побажавши їй міцно-
го здоров’я, родинного затишку, радості 
і добра. Любов Хомівна у відповідь, пе-
редбачила йому довгий життєвий шлях, 
адже в тих, хто працює на землі, роботи 
ще – не початий край.

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: 07.05.2017
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

С вято Пасхи – головна подія року 
для православних християн і най-
більше православне свято. У цей 

день кожній людині необхідне тепло, 
добро і відчуття братерства та єдності. 

100 -літній ювілей пайовика 
компанії ТАС АГРО

ГУМОР

ВАКАНСІЇ

– Синку, ось тобі 6 яблук,  
віддай половину своєму братику.  

Скільки ти йому даси?
– Два,

– Хіба ти не вмієш рахувати?
– Я то вмію, а він ще ні.

***

– Скільки у вас коштує крапля пива?
– Безкоштовно.

– Тоді накрапайте мені три літри!

***

Син приїхав у село до батьків  
та й питає:

– Мамо, навіщо ви взяли ще 2 гектари 
поля?

– А ти звідки знаєш?
– Та бо наш кінь в стійлі повісився!

***

- Через що ти мене полюбив?
- Через очі!

- Тобі одразу сподобалися мої очі?
- Ні, просто у мене зір поганий.

***

Чоловік – дружині:
– Люба, ти мене кохаєш?

– Звісно, коханий!
– А зраду пробачиш?

– Звісно коханий, я мертвому все про-
бачу!

***

– Ізю, візьми дитину на футбол!
– Навіщо? Він іще маленький.

– Ну, а що ж він верещить просто так!

***

Смачний Великдень 
для соціально незахищених пайовиків ТАС АГРО

А особливо цього потребують соці-
ально незахищені верстви населення, 
які опинились в складних життєвих 
обставинах. Напередодні Світлого 
Христового Воскресіння представ-

ники компанії ТАС АГРО відвідали 
більше 1 000 пайовиків соціально не-
захищених категорій і передали їм 
продуктові набори зі свіжоспеченою 
паскою. 

Вакансія: Бухгалтер
Вимоги: 
Освіта бухгалтерський облік;
Досвідчений користувач 1С бухгалте-
рія (8 версія);
Досвід роботи на аналогічній посаді в 
сільському господарстві 3 роки;
Умови роботи: повна зайнятість, офіцій-
на заробітна плата, оренда житла.
Місце роботи: Богуславський район, 
Київська область.
Звертайтесь за тел: 067-551-46-58, або 
E-mail: g.tsimbalyuk@tasagro.com

Вакансія: Водій автотранспортних  
за со бів (елеватор)

Вимоги: 
Досвід роботи на вантажних автомобі-
лях від 1 року;
Знання матеріальної частини автомо-
біля;
Водійське посвідчення категорії В, С;
Умови роботи: Повна зайнятість, офі-
ційна заробітна плата, оренда житла.
Місце роботи: Богуславський район, 
Київська область.
Звертайтесь за тел: 067-551-46-58, або 
E-mail: g.tsimbalyuk@tasagro.com

Вакансія: Тракторист-машиніст  
сільськогосподарського 
виробництва

Вимоги:
Наявність посвідчення тракториста;
Вміння обслуговувати та ремонтувати 
с/г техніку;
Висока працездатність;
Відсутність шкідливих звичок;
Умови роботи: офіційне працевлаш-
тування, гідна та своєчасна оплата 
праці;
Місце роботи: Калинівський район, 
Він ницька область.
Звертайтесь за тел: 096-796-93-35, або 
E-mail: m.pilyavets@tasagro.com

Вакансія: Інспектор по паям
Вимоги:
Юридична вища або неповна вища 
освіта;
Відмінне знання ПК (MS Office);
Бажання і вміння швидко навчатись;
Умови роботи: офіційне працевлаш-
тування, гідна оплата праці, оренда 
житла.
Місце роботи: Срібнянський район, 
Чернігівська область.
Звертайтесь за тел: 066-359-28-77, або 
E-mail: l.borschenko@tasagro.com


