
Господарства компанії 
«ТАС Агро» допомогли 
місцевим громадам  
прибрати сміття  
до Великодня
Щороку навесні підрозділи компанії 
«ТАС Агро» долучаються до екологіч-
них акцій в селах, на території яких 
обробляють земельні паї. Ми дбаємо 
про чисте довкілля та допомагаємо 
місцевим жителям прибрати населені 
пункти до Великодня, організувавши 
безкоштовне вивезення сміття, яке 
назбиралося після зимового періоду. 

«Наближаються великодні свята і тра-
диційно до сільських населених пунк-
тів приїздить багато гостей. У кож-
ному селі на кожній вулиці повинно 
бути перш за все чисто і комфортно. 
І тому люди, які прийдуть на свята до 
церкви чи цвинтаря, побачать, що тут 
зроблена велика робота, проста, ніби 
непомітна, але з допомогою нашого 
господарства, яке виділило трактор із 
причепом, ми виконали своє невелич-
ке громадянське завдання. Ми залиша-
ємо після себе красу, затишок, а відтак 
ми сподіваємось, що люди подякують 
нам за працю. Найближчим часом 
наше господарство планує ще виді-
лити ресурси для очищення посадок 
і побілку плодових дерев», – розповів 
Дмитро Олександрович Тюхін, дирек-
тор ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко».

ПОП «Зоря» завершило  
сівбу гороху
Сільськогосподарське підприємство 
«Зоря» («ТАС Агро»), яке працює у 
Тростянецькому районі Вінницької 
області, завершило сівбу гороху. Ран-
ньою зерновою культурою було засія-
но понад 1150 га. Найближчим часом 
господарство приступить до сівби ін-
ших ярих культур, згідно затвердже-
ного плану.

«Сьогодні горох – досить затребувана 
і економічно вигідна для вирощуван-
ня культура, тому ми два роки тому 
додали її до нашої сівозміни. У по-
точному році ми вже маємо більше 
досвіду щодо вирощування цієї куль-
тури, тому ми розраховуємо на висо-
кий врожай. Для того щоб отримати 
хорошу урожайність, господарство 
відмінно підготувалося до посівної – 
відремонтували техніку і отримали 
високоякісне насіння. Сподіваємося, 
що погодні умови нас не підведуть, і 
влітку ми без проблем зберемо виро-
щений урожай», – підсумував Сергій 
Олександрович Тирса, директор ПОП 
«Зоря».
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Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

У 2018 році, вперше у своїй істо-
рії, господарство «Сімекс-Агро» 
(ТАС Агро) розпочало вирощу-

вання нетрадиційної і доволі екзотичної, 
як для Вінницького регіону, культури – 
нуту. Свого часу підприємство першим 
почало вирощування ріпаку, гороху та 
інших культур. Цього року аграрії засія-
ли в рамках свого нового експерименту 
лише 50 гектарів нуту. 

«З огляду на те, що господарство 
«Сімекс-Агро» перебуває у лісостеповій 

зоні, де в останні роки дуже нестабільна 
річна кількість опадів, тому й було прийня-
то рішення у сівозміну додати посухостій-
ку культуру, яка б забезпечила врожайність 
на рівні економічної ефективності вирощу-
вання з мінімальними затратами. Також 
культура дуже хороший попередник для 
озимини, насичує ґрунт азотом та іншими 
важливими поживними мікроелементами, 
яких не може дати жодна інша рослина. 
Головне – сіяти її на чистому полі, бо нут 
не є конкурентною рослиною для бур’янів, 

для нього практично немає гербіцидів, і він 
дуже повільно росте. Не менш важливими 
для отримання гарного урожаю є погодні 
умови під час його збору. Крім цього, нут 
є найбільш посухостійкою рослиною се-
ред бобових, він дає стійкі врожаї в умовах 
спекотного клімату. Водночас культура є 
досить холодостійкою, сходи витримують 
короткочасні приморозки. Одним із най-
сприятливіших регіонів для вирощування 
цієї культури є Вінницька область», – роз-
повів Віктор Зидорович Белкот, директор з 
виробництва компанії «ТАС Агро». 

Бобові культури нині користуються 
великим попитом у всьому світі. За ста-
тистикою, світова площа посівів нуту ста-
новить близько 10 млн га. Італійці, напри-
клад, використовують його в кулінарії, 
філіппінці роблять з нього морозиво, а 
ізраїльтяни – смажені фрикадельки «фа-
лафель», і навіть нутове молоко. Особли-
вою популярністю нут користується в кра-
їнах Близького сходу. Нут є надзвичайно 
корисним і має ті ж амінокислоти, яких 
немає в жодній іншій рослині. Також він 
не викликає алергії, як приміром, соя, го-
рох чи квасоля. Поживні речовини нуту 
добре перетравлюються, тож його можна 
вживати замість м’яса.

ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО І РЕЗУЛЬТАТИВНО

ТОВ Концерн «Сімекс-Агро» – піонер з 
вирощування нуту на Вінничині

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Щиро вітаємо Вас  
із Днем Перемоги!
Міцного здоров’я Вам, чудового настрою  
в цей святий і сумний для всіх нас день. 
Хай не болять Ваші рани, хай щастя  
і радість не переводяться у Ваших оселях. 
Пишаємося тим, що Ви зробили  
для Перемоги!
З повагою!
Компанія ТАС Агро!



Т радиційними для аграрі-
їв «ТАС Агро» є зустрічі з 
громадами для підведення 

підсумків роботи у минулому році і об-
говорення подальшої співпраці. Керів-
ники господарств звітували перед пайо-
виками про минулорічну врожайність, 
напрямки поточних інвестицій, рівень 
сплати податків і детально зупинялися 
на виплатах орендної плати, яка зазви-
чай є однією з найвищих у регіонах 
діяльності. Із короткої інформації, яку 
надавали представники компанії, учас-
ники зустрічі довідалися про соціальну 
політику агрохолдингу, про діяльність 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка, про 
умови фінансування соціальних проек-
тів, спрямованих на підтримку освіти, 
культури, медицини, благоустрою та 
інфраструктури сільських населених 
пунктів. 

«Соціальний бюджет компанії фор-
мується ретельно, з урахуванням потреб 
пайовиків та площі орендованих угідь, – 
наголосив Роман Польовий, директор 
Благодійного фонду. – Така система роз-
поділу дає можливість фінансувати пер-
шочергові потреби пайовиків – жителів 
місцевих громад. Йдеться, наприклад, 
про допомогу, яку Компанія надає сво-
їм орендодавцям на поховання. Також 
обов’язковими статтями витрат є при-
дбання новорічних подарунків для уч-
нів, привітання першокласників з Днем 

знань та учасників бойових дій – з Днем 
Перемоги». 

Словом, соціальну політику агропід-
приємства та БФ вибудовують згідно з 
вимогами часу, у тісній взаємодії з орга-
нами місцевого самоврядування та акти-
вом сільських громад.

Активно до розмови долучалися 
представники місцевої влади, які від-
значали, що є багато різних проблем, 
які неможливо вирішити одноосібно і 
одразу. І якщо потрібно зробити щось 
значиме та, відповідно, вартісне, зазви-
чай доводиться звертатись за допомо-
гою до спонсорів, зокрема до орендарів 
землі. Проте для реалізації будь-якої 
справи спершу треба провести обгово-

рення з громадою, визначити першо-
чергові проблеми, виготовити проек-
ти, прорахувати кошторис і лише тоді 
розпочинати втілювати плани в життя. 
Саме за такої чіткої, зрозумілої і про-
зорої схеми системно працюють ком-
панія «ТАС Агро» і Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка.

Гарним підсумком у подібних зу-
стрічах став коментар Романа Польово-
го на зборах у Парафіївській громаді, що 
у Чернігівській області: «Компанія «ТАС 
Агро», будучи одним з лідерів агропро-
мислового комплексу України, якісно 
втілює у життя принципи соціальної 
відповідальності бізнесу. Агрохолдинг 
і Благодійний фонд завжди відкриті до 

конструктивного діалогу з місцевими 
громадами. Доказом цьому є десятки 
проведених зустрічей. Ми працюємо 
прозоро, дотримуючись усіх законодав-
чих норм. Пайовик для нас насамперед є 
партнером, з яким треба чесно будувати 
відносини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в укладених договорах орен-
ди. Ми сумлінно підходимо до питання 
сплати податків та соціальних зобов’я-
зань. Так, у минулому році підприєм-
ства компанії «ТАС Агро» сплатили по-
над 150 млн грн податків до бюджетів 
усіх рівнів. Левова частина цих коштів 
спрямовуватиметься до регіональних 
бюджетів на покращення рівня життя в 
сільських місцевостях». 

Конструктивні діалоги з пайовиками і місцевими громадам
УПРОДОВЖ БЕРЕЗНЯ-КВІТНЯ 2018 РОКУ ПРЕДСТАВНИКИ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» І КЕРІВНИЦТВО СТРУКТУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НЕОДНО-
РАЗОВО БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБОРАХ З ПАЙОВИКАМИ ТА МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ЖИТЕЛІ СІЛ, У ЯКИХ 
ПРАЦЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА АГРОХОЛДИНГУ, УЖЕ ДАВНО ПЕРЕКОНАЛИСЯ, ЩО ОКРІМ ПОТУЖНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, АГРАРІЇ 
КОМПАНІЇ ЧІТКО ДОТРИМУЮТЬСЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. КЕРІВНИЦТВО І ПРАЦІВНИКИ ГОСПОДАРСТВ ЗАВЖ-
ДИ ВІДКРИТІ ДО КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ З СІЛЬСЬКИМИ ГРОМАДАМИ, МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ ТА СВОЇМИ ОРЕНДОДАВЦЯМИ.

ВІСТІ З ПОЛІВ

В есна для кожного аграрія – осо-
блива пора, тому що від резуль-
татів роботи в цей час залежить 

майбутній урожай і прибутки підпри-
ємства. Ретельно закладаючи кожне 
зернятко в землю, ми закладаємо фун-
дамент стабільного розвитку на цілий 
сезон. Навіть народна мудрість з цього 
приводу говорить: що посієш, те й пож-
неш. 

Не дивлячись на пізню і прохолодну 
весну, на полях компанії «ТАС Агро»  – 

гаряче. На сьогодні аграрії вже заверши-
ли сівбу ярого ячменю, гороху, одноріч-
них трав, на черзі – соняшник. Активно 
йде підготовка ґрунту під сою, куку-
рудзу на силос та на зерно. Ще низку 
сільськогосподарських культур розпоч-
нуть сіяти вже незабаром. Також три-
ває внесення добрив та засобів захисту 
рослин. Цьогоріч роботи побільшало, 
адже репутація надійного орендаря та 
партнера робить свою справу  – компа-
нія стабільно збільшує земельний банк. 
Незважаючи на складнощі, агрохолдинг 
має певні переваги перед невеликими 

землевласниками: завдяки широкій ге-
ографії розташування його підрозділів, 
агровиробники «ТАС Агро» можуть 
гнучко переорієнтувати посівну кампа-
нію, додавши обсяги посіву в регіонах із 
більш сприятливими умовами за раху-
нок скорочення їх у районах, де погода 
не дозволяє працювати. За сприятливих 
погодних умов посівну кампанію у «ТАС 
Агро» планують завершити до 10 травня.

Під час весняної посівної кампанії 
агрохолдинг планує засіє 56 тис. га, що 
більше на 10%, ніж у минулому році. 
Цьогоріч посівна стартувала пізніше за-

планованих термінів, у зв’язку із пізнім 
початком весни. Проте у компанії «ТАС 
Агро» впевнені  – сівбу ярих культур 
вдасться здійснити в оптимальні агро-
технологічні строки. Передусім, завдяки 
злагодженій роботі усіх ланок виробни-
чого блоку і професійній та відповідаль-
ній роботі співробітників.

«Через погоду весняну посівну 
кампанію нам доведеться проводити 
у стислі терміни. Ми скоригували свої 
плани і спеціально збільшили в струк-
турі посівних площ компанії частку 
ранніх зернових. Нам також вдалося 
оперативно законтрактувати додаткову 
ґрунтообробну техніку і сівалки, тому 
розраховуємо завершити сівбу ярих без 
відставання від плану», – прокоментував 
Віктор Белкот, директор з виробництва 
«ТАС Агро».

Стратегічними ярими культурами в 
цьому році для агрохолдингу залиша-
ються соняшник, під який відведено 20 
тис. га, кукурудза (17 тис. га), соя (17 тис. 
га). Уже традиційно в структурі посівних 
площ компанії також присутній горох (3 
тис. га). Під час посівної-2018 незначну 
частину площ буде засіяно «екзотич-
ною» для України культурою  – нутом. 
Готуючись до весняних польових ро-
біт, у березні компанія поповнила свій 
технічний парк декількома одиницями 
нової техніки. Зокрема, було придбано 
обприскувач, навісне і причіпне ґрунто-
обробне обладнання.

Посівна в компанії «ТАС Агро» триває згідно плану



Оновлені зручні ліжечка для дитячого садочка

Благодійна допомога Зозівському медичному пункту

Допомагаємо ремонтувати сільські дороги

С ьогодні більшість дитячих садоч-
ків, особливо в сільській місце-
вості, зіштовхується з безліччю 

проблем, які потребують системного та 
оперативного вирішення. Серед них – 
застаріла матеріально-технічна база, від-
сутність необхідної техніки, обладнання, 
доступу до Інтернету, недосконале на-
вчально-методичне забезпечення (брак 
дидактичних матеріалів, розвивальних 
ігор та іграшок), неякісна організація 
харчування, неналежні санітарно-гігіє-
нічні умови тощо. Зазвичай дошкільні 
навчальні заклади самостійно шукають 
шляхи подолання поточних проблем, 
залучаючи для цього батьків, або кошти 
місцевих бюджетів. Проте є проекти, які 
можна реалізувати лише з допомогою 
спонсорів і благодійників. 

Значну підтримку дитячим садочкам 
надають агропідприємства компанії «ТАС 
Агро» та Благодійний фонд Сергія Тігіпка. 
Зокрема, у квітні аграрії вкотре відгукну-
лися на звернення Дибинецької сільської 
ради (Богуславський район, Київська 
область) і придбали зручні високоякісні 

ліжечка для місцевого дитячого садочка, 
загальною вартістю понад 40 тис. грн. 

Лідія Сидорівна Рудено, завідувач 
ДНЗ с. Дибенці, розповіла: «Наразі в 
нашому дошкільному навчальному за-
кладі виховується 32 дитини. Працюють 
дві різновікові групи. Щодня колек-
тив закладу спільно з місцевою владою 
та батьками намагаються створювати 
для малечі комфортні умови. У цьому 

процесі вагому підтрим-
ку надає підприємство 
«Агро-Богуславщина-Еко» 
та Благодійний фонд Сер-
гія Тігіпка. У березні аграрії 
перерахували майже 45 тис. 
грн для придбання нових 
ліжечок у спальну кімнату. 
Своїми силами цей проект 
ми не могли реалізувати 
багато років, хоча потреба 
в оновленні меблів турбува-
ла нас постійно. Тепер наші 
дітки зможуть комфортно 
відпочивати під час тихої 
години. Крім того, коштом 

сільської ради плануємо придбати якісні 
ортопедичні матраци. Додам, що раніше 
компанія вже скеровувала фінансування 
для придбання ігрового куточка, спор-
тивного інвентарю та посуду для нашо-
го закладу. Щиро дякуємо підприємству 
«Агро-Богуславщина-Еко» («ТАС Агро») 
та Благодійному фонду за систематичну 
підтримку й за те, що турбуються про на-
ших діток».

«Хотілося б розпочати із слів подя-
ки на адресу представників підприєм-
ства «Агро-Богуславщина-Еко» («ТАС 
Агро») та Благодійному фонду Сергія 
Тігіпка. Як сільський голова Дибенець, 
я щодня бачу реальну картину того, з 
якими потребами зіштовхується со-
ціальні заклади нашої громади і чого 
нам бракує. Донедавна ми не мали 
додаткових можливостей допомагати 
школі, медичному закладу і дитячому 
садочку, але з приходом відповідаль-
ного агропідприємства ситуація кар-
динально змінилася. Завдяки компанії 
«ТАС Агро», у нас встановлено вулич-
ні тренажери, огороджено кладовище, 
відремонтовано амбулаторію, забезпе-
чуються поставки медикаментів. Заува-
жу, що компанія не вперше приділила 
увагу нашим маленьким односельча-
нам. Традиційно аграрії презентують 
дітлахам солодощі до новорічних свят, 
допомагають з продуктами харчування 
і організовують розваги до дня села», – 
розповів Володимир Іванович Шнурен-
ко, сільський голова Дибенець.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

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

господарства компанії «ТАС Агро» та 

Д ля агропід-
приємств 
компанії «ТАС Агро» пріори-

тетним напрямком соціальної політики 
є фінансова підтримка капітальних та 
поточних ремонтів сільських доріг і шля-
хів районного значення. Компанія спря-
мовує кошти на те, щоб покращити стан 
дорожнього покриття в селах. Ця робота 
проводиться без винятку у всіх регіонах 
діяльності агрохолдингу. Минулого року 
господарство «Сімекс-Агро» («ТАС Агро») 
виділило понад 200 тис. грн на придбан-
ня щебеню та його транспортування для 
підсипки доріг у селах Козинці та Іваньки 
Липовецького району Вінницької області. 

Деталями співпраці з інвесторами по-
ділилися очільники деяких сіл. 

Віктор Іванович Петрюк, голова Кози-
нецької сільської ради: «Фактично кожне 
українське село сьогодні зіштовхується з 
проблемою якості доріг. А все тому, що 
капітальні ремонти транспортних арте-

Благодійний фонд Сергія Тігіпка реа-
лізовують амбітну програму «Сільська 
медицина», у рамках якої на потреби за-
кладів охорони здоров’я за останні роки 
виділено мільйони гривень. Ми не раз 
розповідали вам про те, як за фінансуван-
ня компанії та Благодійного фонду реа-
лізовувалися проекти, спрямовані на по-
кращення умов перебування пацієнтів у 
медичних закладах, на підвищення якості 
надання медичних послуг та забезпечен-
ня необхідними медикаментами. 

Складна соціально-економічна си-
туація в Україні навряд чи колись дозво-
лить повністю компенсувати витрати на 
повноцінну роботу лікарень за рахунок 
державного фінансування. Тому без допо-
моги благодійних фондів ФАПам, школам 
та дитячим садкам не обійтися. 

Благодійний фонд Сергія Тігіпка має 
мету зберегти і зміцнити здоров’я жите-
лів місцевих громад шляхом реалізації 
соціальних програм, які спрямовані на 
підвищення соціального статусу медич-

рій здебільшого проводилися десятки 
років тому. Зараз же їхня вартість, напев-
но, не по кишені жодній сільській скарб-
ниці. Тому громади для покращення ста-
ну покриття зазвичай залучають кошти 
спонсорів та соціально відповідального 
бізнесу. Ми пішли аналогічним шляхом. 
Частину коштів для ремонту виділили з 
сільського бюджету, частину  – на при-
дбання щебеню і транспортування його 
до села  – спрямував наш орендар, під-
приємство «Сімекс-Агро» («ТАС Агро») та 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка. Таким 
чином, вдалося здійснити підсипку най-
більш проблемних ділянок на вулицях 
нашої громади. Крім того, аграрії не лише 
славляться допомогою на дороги, вони 
оплатили нам придбання ігрового май-
данчика для дітей, допомагали місцевій 
школі і дитячому садочку. Систематично 
компанія підтримує медичну сферу, забез-
печуючи амбулаторію медикаментами, 
спеціалізованим обладнанням. Дякуємо 

ного працівника та покращення рівня ме-
дичної апаратури.

Вже протягом кількох років компа-
нія «ТАС Агро» спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка надає допомогу 
багатьом селам Липовецького району 
Вінницької області. За минулі роки в 
Зозівський ФАП було закуплено фельд-
шерську сумку, інгалятор, електрофорез, 
компресор для стоматологічного устат-
кування. Крім цих пристроїв, лікарня от-
римує щорічне оновлення медикаментів 
для населення.

Сімейна медсестра Віра Миколаївна 
Агапова дуже вдячна і не приховує радо-
сті, адже медичне обладнання в лікуваль-
ному закладі села майже не оновлюється. 
Також висловлює подяку і стоматолог 
Микола Миколайович Шевчук за компре-
сор, який став джерелом високоякісного 
стисненого чистого повітря. 

Крім цього, аграріям і благодійникам 
дуже вдячні пацієнти, які не завжди ма-
ють змогу поїхати у районну лікарню. І 

«ТАС Агро» за те, що не стоять осторонь 
потреб і проблем села та його жителів».

Сергій Іванович Соболь, сільський го-
лова Іваньківської громади: «На території 
нашої сільської ради за останні роки знач-
но погіршився стан дорожнього покрит-
тя. Для того, щоб бодай частково залатати 
проблемні ділянки, ми вирішили засипа-
ти їх щебеневою сумішшю. Придбати її 
допомогло підприємство «Сімекс-Агро» 
(«ТАС Агро») та 
Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка. До-
дам, що ці аграрії 
не тільки справно 
обробляють наші 
земельні паї, а й на-
дають нам система-
тичну допомогу, ми 
маємо повне взає-
морозуміння зпред-
ставниками компа-
нії. Минулого року 

для чого так далеко їхати, коли в селі пра-
цює фельдшерський пункт. Тут зібрався 
дуже хороший і професійний колектив 
фахівців, які завжди готові допомогти 
будь-якій людині в селі. Благодійний 
фонд працює систематично з цим медич-
ним закладом і буде робити це й надалі.

«Упродовж останніх п’яти років у на-
шому населеному пункті компанія «ТАС 
Агро» інвестувала більше 300 тис. грн на 
вирішення різноманітних соціальних про-
ектів. Допомога сільській амбулаторії – це 
лише незначна частина роботи. Так, у 
школі замінено майже усі вікна і встанов-
лено тренажери; для дитячого садочка 
придбано меблі, встановлено котел і по-
даровано електроплиту з духовкою; для 
сільської ради оновлено обрядову залу і 
частково профінансовано електрифікацію 
села. Без допомоги аграріїв ми б не реалі-
зували й половини того, що сьогодні пра-
цює для задоволення потреб наших жи-
телів»,  – розповів Олександр Борисович 
Мельничук, сільський голова Зозова.

за допомогою Благодійного фонду було 
придбано і встановлено дитячий майдан-
чик. У майбутньому плануємо придбання 
обладнання для підтримки в належному 
стані системи вуличного освітлення, буді-
вельних матеріалів для ремонту будинку 
культури та обладнання для школи. Пе-
реконаний, що ми й надалі плідно співп-
рацюватимемо, адже сьогодні українське 
село потребує всебічної підтримки».



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: 27.04.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Компанія «ТАС Агро» надала 
церквам паски до Великодня 

Дитячий майданчик  
у селі Медвин

Компанія «ТАС Агро» виконує 
соціальні угоди з пайовиками

Великдень святкують у всьому 
світі. Великдень – особливе 
свято для кожного з нас. Воно 

завжди приходить навесні, коли від 
зимового сну пробуджується природа. 
Разом з нею пробуджуємося й ми: до 
любові, милосердя, поваги. Світле Во-
скресіння прийнято наповнювати до-
брими справами. Тому уже традицій-
но напередодні Пасхи представники 
агропідприємств компанії «ТАС Агро» 
передають смачні паски для місцевих 
церков. У 2018 році ми не стали зміню-
вати традиції.

К омпанія ТАС Агро радує жите-
лів громад не лише виробничи-
ми досягненнями, але й чудови-

ми соціальними проектами. Цього разу 
за підтримки компанії та Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка було відкрито дитя-
чий майданчик у селі Медвин (Богуслав-
ський район, Київська область).

Окрім урочистої частини місцевих 
дітлахів приїхали розважати фантастич-
ні герої  мультфільму Фіксики. Радості 
малечі не було меж, тематичні конкурси 
і завдання додавали азарту. Наприкінці 
заходу кожен відвідувач майданчику от-
римав від веселих аматорів солодкий по-
дарунок – морозиво.

До реалізації цього чудового проек-
ту у більшості сільських громад не було 
встановлено ані майданчиків, ані спеці-
ально облаштованих для дитячого відпо-
чинку місць. Тому дошкільнята і школя-
рі були позбавлені можливості активно 
проводити своє дозвілля та розвиватись. 
Проте за підтримки компанії «ТАС Агро» 
ситуація змінилася. 

Враженнями з нами поділилася Світ-
лана Анатоліївна Плаксун, голова Мед-
винської об’єднаної громади (Богуслав-
ський район Київська область): 

«Завдяки фінансовій підтримці Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка та спри-
яння компанії «ТАС Агро» у селі Медвин 
з’явився новий дитячий майданчик. Ска-

Г осподарства компанії «ТАС 
Агро», працюючи у п’яти регіо-
нах України, чітко дотримуються 

соціальних угод з пайовиками. Кожної 
весни техніка агропідприємств обро-
бляє городи місцевих жителів, прово-
дить оранку і культивацію присадибних 
ділянок. У деяких регіонах пайовикам 
виплачують грошову компенсацію за 
оранку. З приходом компанії на краще 
змінюється і ставлення до громад, на 

території яких господарства обробля-
ють землі. Керівники підприємств нала-
годжують співпрацю з головами сіл та 
місцевими жителями. Адже вони добре 
розуміють, що не можна лишатися осто-
ронь тих проблем, котрі на сьогодні тур-
бують їхніх пайовиків та й всіх інших 
жителів громад.

Одне з таких господарств «Каза-
вчин-Агро» (Гайворонський район Кіро-
воградська область), яке протягом п’яти 
років входить до компанії «ТАС Агро». 
Керівник підприємства Володимир Пе-
трович Овчарук розповів: «Дбаючи про 
свій добробут і про хороший результат 
нашої основної роботи, ми не можемо 
бути байдужими до проблем сіл і гро-
мад, де обробляємо землю. Ми добре 
розуміємо, як зараз непросто сільським 
громадам, без належної підтримки дер-
жави, вирішувати щоденні насущні соці-
альні питання, як-то – ремонти дитячих 
садочків, закладів культури, проведення 
сільських свят та навіть розчищення від 
снігу доріг у селі. Після приходу компа-
нії «ТАС Агро» соціальна робота з пайо-
виками стала систематизованою та ще 

жу без перебільшення, що він є одним 
із найкращих, які я зустрічала у сусідніх 
селах, як за розмірами, так і за відвіду-
ванням. Адже щодня тут проводять своє 
дозвілля місцеві діти. Коли на початку 
року до нас завітали представники Благо-
дійного фонду із запитанням, куди краще 
направити соціальні кошти, якій сфері 
допомогти, я відразу запропонувала, щоб 
проект був спрямований на підтримку 
дитинства – так виникла ідея споруджен-
ня дитячого майданчика. За короткий 
термін ми заключили договір з підряд-
ником – кам’янським підприємством, яке 
виготовляло устаткування. Фонд оплатив 
його послуги у розмірі 25 тис. грн, і нам 

привезли готові каруселі і гірку. Встанов-
лювали майданчик за кошти сільського 
бюджету та за допомогою господарства 
«Агро-Богуславщина-Еко» («ТАС Агро»), 
яке працює у нашому населеному пунк-
ті. Хочу подякувати керівництву компанії 
та Благодійному фонду за те, що тепер у 
центрі нашого невеликого села створено 
справжній оазис для дитячого відпочин-
ку. Сподіваюся, що в майбутньому разом 
з «ТАС Агро» ми продовжимо реалізову-
вати корисні для села та його мешканців 
проекти. Адже дитячий майданчик став не 
єдиним подарунком для нашої громади. 
За кошти підприємства було поставлено 
медикаменти у місцевий ФАП, закуплено 
меблі у дитячий садочок та школу». 

й підсиленою діяльністю Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка».

Ми розглядаємо кожне звернення 
про допомогу, намагаємося вишукувати 
можливість і допомагати всім, хто до нас 
звертається. Більше того, у наших планах, 
окрім основної нашої діяльності, – отри-
мання гарних врожаїв. Завжди не на ос-
танньому місці – допомога громадам у 
вирішенні тих чи інших проблем. Такі 
принципи роботи в усьому агрохолдин-

гу. Ми швидко знайшли спільну мову з 
керівництвом місцевих громад і допома-
гатимемо кожному населеному пункту.

Співпраця з пайовиками налагодже-
на таким чином, щоб максимально за-
довольнити власника земельних наділів 
у його потребах. Керівництво господар-
ства завжди йде назустріч пайовикам і 
допомагає вирішувати багато звичних 
проблем, як-от обробіток городів. Для 
прикладу, можна назвати лише один по-
казник – у середньому близько 50 соток 
городу пайовикам виорюють чи культи-
вують безкоштовно. 

Добре дбають у господарстві і про 
своїх працівників. Кожен отримує до-
стойну офіційну зарплату, повний соці-
альний пакет. Окрім того, господарство 
преміює своїх трудівників з нагоди свят 
за добросовісне ставлення до роботи. 
Подальшу свою діяльність господарство 
планує з урахуванням того, що буде і на-
далі підтримувати місцеві громади, допо-
магати жителям сіл, де обробляє землю, 
вирішувати важливі питання, щоб грома-
ди не просто існували і виживали, а роз-
вивалися і процвітали.


