
Компанія «ТАС Агро»  
продовжує оновлювати  
сільськогосподарську техніку
Агрохолдинг «ТАС Агро» закупив у березні 
нову сільськогосподарську техніку на суму 
у понад 20 млн грн. Компанія поповнила 
свій технічний парк 20-ма одиницями сіль-
госптехніки, з яких два новітні самохідні 
оприскувачі виробництва компанії CASE і 
два потужних трактори. Придбана сільсько-
господарська техніка уже задіяна на весня-
но-польових роботах. 
«Це – перша із запланованих поставок тех-
ніки для агрохолдингу «ТАС Агро» у цьому 
році. Ми маємо намір спрямувати на онов-
лення технічного парку компанії протягом 
2019 року значні фінансові ресурси, щоб 
забезпечити подальшу ефективну діяль-
ність підприємства. У зв’язку з посиленням 
міграційних тенденцій, нам доводиться мак-
симально підвищувати механізацію вироб-
ничих процесів, активніше застосовувати 
сучасну сільськогосподарську техніку. Но-
вітній самохідний оприскувач CASE, який 
нещодавно було придбано для господарства 
«Агро-Богуславщина-Еко» найближчим ча-
сом почне роботу на полях підприємства. З 
його допомогою ми зможемо завжди вико-
нувати внесення вчасно і з високою точні-
стю. Основні конструктивні особливості, зав-
дяки яким ці обприскувачі виділяються на 
загальному тлі, – це переднє розташування 
кабіни, вдосконалена конструкція штанги, 
тривалий термін служби, зручність обслуго-
вування», – повідомив Дмитро Тюхін, дирек-
тор господарства «Агро-Богуславщина-Еко».

Господарство «Зоря»  
допомагає упорядковувати 
громаду до Великодня
Кожної весни, а особливо до Великодня, чи-
стота та порядок мають бути всюди. Місцеві 
громади взялися прибирати свої вулиці та 
околиці, аби зробити їх гарнішими, оновле-
ними. Не залишилися осторонь цього важ-
ливого процесу й господарства компанії 
«ТАС Агро». Як завжди, вони – перші поміч-
ники сільських рад, підтримали їх технікою, 
матеріалами, коштами. Одне з таких підпри-
ємств ПОП «Зоря», що розташоване у Трос-
тянецькому районі Вінницької області.
«Цьогоріч сільська рада попросили нас допо-
могти з побілкою дерев, ми відразу відгукну-
лися на їхнє прохання і закупили необхідну 
кількість вапна. Якщо необхідно ми даємо 
техніку на цілий день, або навіть на кілька, 
заправляємо її пальним, і громада вже роз-
поряджається на свій розсуд: вивезти сміття, 
привезти якісь матеріали для ремонту тощо. 
Напередодні Великодня сільська рада запла-
нувала генеральне прибирання у Глибочку 
і біля Південного Бугу, ми обов’язково їм у 
цьому допоможемо», – розповів Сергій Тир-
са, керівник господарства «Зоря».
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У зв’язку з погодними умовами, 
весняну посівну кампанію нам 
доведеться проводити у стислі 

терміни, буквально за декілька тижнів. 
Цьогоріч у структуру посівів ми ввели 
нову для компанії яру культуру  – гір-
чицю, яку посіяли на Вінничині і Чер-
нігівщині. Стратегічними ярими куль-
турами в цьому році для «ТАС Агро» 
залишаються кукурудза, під яку відве-
дено 22,5 тис. га, соняшник (15,2 тис. га), 
соя (15,8 тис. га). Під час посівної ча-
стину площ компанія засіє насінням 
власного виробництва, зокрема – сою. 
Техніка для посіву відремонтована і 
підготовлена до проведення робіт, тому 
розраховуємо завершити сівбу ярих 
без відставання від планів», – розповів 
Віктор Белкот, директор з виробництва 
ТОВ «ТАС Агро».

Готуючись до весняно-польових 
робіт, у березні компанія «ТАС Агро» 
оновила свій технічний парк 20-ма 
одиницями нової сільськогосподар-
ської техніки. За рахунок оновлення і 
доукомплектування техніки в компанії 
значно поліпшиться якість висіву і част-
ково зменшиться використання насіннє-
вого матеріалу. Загалом під час посівної 
кампанії агрохолдинг використовувати-

ме 60 одиниць техніки. Очікуємо, що у 
сезоні 2019-2020 ми повторимо рекорд-
ні минулорічні показники, а у деяких 
сегментах навіть перевищимо їх, попри 
примхи погоди. 

«Сподіваємося, цьогорічну посів-
ну кампанію нам вдасться провести 
успішно завдяки злагодженій взаємодії 
усіх підрозділів. Виробничі підрозді-
ли відповідальні за дотримання і чітке 

Компанія «ТАС Агро» розпочала 
весняну посівну кампанію
АГРОХОЛДИНГ «ТАС АГРО» ПРИСТУПИВ ДО СІВБИ ЯРИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 2019 РОКУ. ПІД ЧАС ВЕСНЯНОЇ 
ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ АГРОХОЛДИНГ ЗАСІЄ 56 ТИС. ГА, ЩО МАЙЖЕ НА 3 ТИС. ГА БІЛЬШЕ, НІЖ У МИНУЛОМУ 
РОЦІ. ЦЬОГОРІЧ ПОСІВНА СТАРТУВАЛА ПІЗНІШЕ ЗАПЛАНОВАНИХ ТЕРМІНІВ ЧЕРЕЗ ПРОХОЛОДНУ ПОГОДУ.

«

виконання агротехнологій  – адже це 
важливий аргумент, щоб не тільки сівба 
пройшла успішно, але й врожай був до-
брим. То ж місяць плідної, важливої і 
спільної роботи доведе, що всі ми – від 
керівництва компанії до механізаторів 
на полі – думаємо в одному вірному на-
прямку і працюємо на результат. Саме 
це – запорука майбутнього врожаю», – 
підсумував Віктор Белкот.



ВІСТІ З ПОЛІВ

У господарстві «Агро Вам», що на 
Чернігівщині, повністю гото-
вий машинно-тракторний парк 

та автопарк до початку робіт. На полях 
Ічнянського району, де розташоване 
господарство, сіють кукурудзу на зерно, 
корнаж на корм, а також сою. Цьогоріч 
також було посіяно нові культури – гір-
чицю та віко-овес на сінаж. Частина вро-
жаю підприємства йде на забезпечення 
власної молочної ферми при ПСП «Агро 
Вам». Директор господарства Олександр 
Трипуз почувається впевнено та з раді-
стю ділиться деталями посівної: «Роз-
раховуємо на повне виконання плану 
весняно-польових робіт, згідно з техно-
логією та дотриманням строків сівби. До 
посівної кампанії 2019 року долучилося 
15 постійних робітників господарства. У 
полях зайняті 10 тракторів, серед яких 
John Deere, Т-150, МТЗ-82 та К-701. Також 
використовується спеціальне причіпне 
обладнання, а саме: плуги Челенджер, 
борони БГР-4,2, культиватори, сівалки 
КЛЕН-6, котки КЗК-6. Спеціально під по-
сівну було придбано і оновлено техніку, 
наприклад, ротаційну борону ANTOKS 
та борони СГП-21».

ПСВП «Рутенія-М» розташоване у 
Кривоозерському районі Миколаївській 
області. Зі слів генарального директора 
Південного кластеру Володимира Кра-
вінського, поточний стан посівної ком-
панії на 100% відповідає усім вимогам. 
На полях розпочато весняно-польові 
роботи, під час яких підготовлено вели-
кі площі  – внесено добрива, проведено 
культивацію – під посів зернових куль-
тур. Нещодавно тут розпочали сівбу 
кукурудзи і готуються сіяти соняшник, 
які ефективно вирощуються на полях 
господарства вже багато років. «Пшени-
цю сіють всі, а великі врожаї збирають 
одиниці. Щоб отримати високий уро-
жай пшениці потрібно дотримуватися 
сівозміни, що забезпечить хорошого по-
передника, обов’язково провести необ-
хідний передпосівний обробіток, який 
знищить падалицю та підготує ґрунт, 
а також провести сівбу з оптимальною 
нормою в технологічні строки», – зазна-
чає Володимир Станіславович, директор 
господарства «Рутенія-М». Загалом під 
час проведення весняно-польових робіт 

керівництвом та працівни-
ками підприємства здійсню-
ється повне дотримання та 
виконання поставлених за-
дач, згідно з технологічними 
картами, з метою забезпечен-
ня отримання максимальної 
врожайності в цьому сезоні.

Впродовж багатьох років 
успішного функціонуван-
ня господарства «Сімекс-А-
гро» на полях Вінниччини 
висівають чотири основні 
культури: кукурудзу, озиму 
пшеницю, соняшник та сою. 
Цього року задля розши-
рення діяльності та в якості 
експериментального досві-
ду було посіяно додаткові 
100 га гірчиці. У минулому 
році було засіяно 50 га нуту. 
Генеральний директор ТОВ 
Концерн «Сімекс-Агро» Ігор 
Смаль розповідає: «На сьо-
годні 90% полів підготовле-
ні до повноцінної посівної, 
ми сподіваємося провести 
її у максимально стислі терміни. Вар-
то зазначити, що наші аграрії посіяли 
вже 232 га кукурудзи. Звичайно, багато 
залежить від погодних умов. Я можу 
запевнити, що зі сторони працівників 
докладаються максимальні зусилля». У 

весняно-польових роботах традиційно 
беруть участь усі працівники господар-
ства. З наявної техніки планується задія-
ти шість сівалок: чотири з них сіятимуть 
соняшник та кукурудзу, дві сівалки по-
сіють сою.

На полях підприємств «Лан», «Но-
вий Світ, «Центр-Агро» та «Імені Юрія Га-
гаріна» (Новоархангельський район, Кі-
ровоградська область) протягом восьми 
років традиційно сіють озиму пшеницю, 
ячмінь, соняшник та кукурудзу. Із нових 
культур цього року планують вирощу-
вати високоолеїнові гібриди соняшнику. 
Посівна була розпочата в оптимальні 
строки, а стовідсоткова готовність техні-
ки дозволяє очікувати від цього сезону 
високу врожайність. До виробничого 
процесу долучилося майже 60 праців-
ників господарств. У польових роботах 
задіяно сім одиниць імпортної техніки 
та 12 одиниць вітчизняної. Напередо-
дні посівної було модернізовано висівні 
агрегати та закуплено ротаційні борони, 
змішувачі маточного розчину, системи 
автоматичного водіння та мотопомпи, 
а також GPS-навігатори паралельного 
водіння. Генеральний директор госпо-
дарств Новоархангельського району 
Дмитро Тюхін розповідає: «У 2019 році 
ми розраховуємо провести комплекс 
весняно-польових робіт у оптимальні 
терміни з додержанням всіх технологіч-
них параметрів. Очікуємо позитивний 
результат по врожайності всіх засіяних 
сільськогосподарських культур».

Підприємства Богуславського райо-
ну Київської області повністю готові до 
весняно-польових робіт. Обробіток та 
посів полів ТОВ «Агро-Богуславщина- 
Еко» відбувається в заплановані строки. 
Аграрії вже 10 років займаються виро-
щуванням озимої пшениці, кукурудзи, 
соняшнику та сої, кормових культур для 
власної тваринницької ферми. У цього-
річній посівній задіяно 50 працівників, 
що обробляють землю на майже 30 трак-
торах та двох оприскувачах. До нового 
сезон було переобладнано одну сівалку 
та встановлено автопілот на трактори. 

Таким чином, можна стовідсотко-
во стверджувати, що аграрії ТОВ «ТАС 
Агро» повністю забезпечені усіма не-
обхідними ресурсами для успішного 
проведення весняно-польових робіт. 
Технічні можливості агрохолдингу доз-
воляють оперативно впоратися з посів-
ною 2019 року, що також виступає чи-
малою гарантією отримання гарного та 
якісного врожаю.

Весняна посівна на полях компанії «ТАС Агро» у розпалі
ПОСІВНА – ЦЕ СПРАВЖНІЙ ПОКАЗНИК ВЕСНИ. АДЖЕ БЕРЕЗЕНЬ МИНУВ У ХОЛОДІ ТА ПОДЕКУДИ СНІГАХ, А КАЛЕН¬ДАР, ЯК ЗАВЖДИ, ЗБРЕХАВ ПРО 
ВЕСНУ. А ОТ ПОСІВНА – ЦЕ СПРАВЖНЯ ОЗНАКА ТОГО, ЩО ВЕСНА ВЖЕ ТУТ. МІЖ ТИМ, КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» МОЖЕ ОДНОЗНАЧНО СТВЕРДЖУВАТИ 
ПРО СВОЮ ПОВНУ ГОТОВНІСТЬ ДО ПОСІВНОЇ. СПЕЦІАЛІСТИ АГРОХОЛДИНГУ ЗАПЕВНЯЮТЬ, ЩО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ НА ПОЛЯХ АГРОХОЛ-
ДИНГУ ПРОХОДЯТЬ ЗА СПРИЯТЛИВИХ ПОГОДНИХ УМОВ ТА ВІДПОВІДНО ДО АГРОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ.



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

господарства компанії «ТАС Агро» та Бла-
годійний фонд Сергія Тігіпка реалізову-
ють амбітну програму 
«Сільська медицина», 
у рамках якої на по-
треби закладів охоро-
ни здоров’я за останні 
роки виділено мільйо-
ни гривень. Ми не раз 
розповідали вам про 
те, як за фінансування 
компанії та Благодій-
ного фонду реалізову-
валися проекти, спря-
мовані на покращення 
умов перебування па-
цієнтів у медичних за-
кладах, на підвищення 
якості надання медич-
них послуг та забезпе-
чення необхідними медикаментами. 

Складна соціально-економічна ситуа-
ція в Україні навряд чи колись дозволить 

орічно компанія «ТАС 
Агро» спільно з Благодій-
ним фондом Сергія Тігіпка 

інвестує мільйони гривень в освітню сфе-
ру на територіях своєї присутності. Пере-
важно йдеться про навчальні заклади, у 
яких здобувають необхідні знання сільські 
діти. Саме таким закладам найскладніше 
самотужки придбати нове обладнання, 
комп’ютери, сучасну муль-
тимедійну дошку, а іноді 
навіть холодильники і по-
суд для шкільної їдальні. 
Адже ми переконані, що 
діти  – це наше майбутнє. 
І це не просто слова, за 
ними  –  постійна увага та 
надійна підтримка. Тому 
представників компанії 
часто можна побачити у 
дитсадочках і школах  –  і 
на свята, і під час ремонтів 
вони постійно спілкуються 
з керівниками шкіл, щоб 
знати потреби цих закладів 
і бути в курсі нагальних справ. 

У 2019 році компанія «ТАС Агро» про-
довжує підтримку освітніх закладів з но-
вою силою і енергією. Одним із перших 
проектів, які було реалізовано цьогоріч, 
придбання морозильної камери для Зозів-
ської ЗОШ (Липовецький район, Вінниць-
ка область). 

повністю компенсувати витрати на повно-
цінну роботу лікарень та закладів освіти 
за рахунок державного фінансування. 
Тому без допомоги благодійних фондів 
ФАПам, школам та дитячим садкам не 

обійтися. Благодійний фонд Сергія Тігіпка 
має на меті зберегти і зміцнити здоров’я 
жителів місцевих громад шляхом реаліза-

 «У березні в нашій школі трапилася неочікувана 
і прикра подія, вийшла з ладу стара морозильна каме-
ра, у якій зберігалися продукти для столової. Потрібно 
було оперативно вирішувати питання і купувати нову, 
адже продукти не можуть довгий час зберігатися без 
охолодження. Першими, до кого ми звернулися, була 
компанія «ТАС Агро», де нас запевнили, що вирішать 
нашу проблему. Не пройшло і тижня, як новенька моро-

зильна камера була доставлена до нашого 
освітнього закладу», –  розповіла Ольга По-
бережець, директор Зозівської ЗОШ. 

 «Хочу сказати, що це не перший про-
ект реалізований компанією «ТАС Агро» 
для нашого освітнього закладу. Впродовж 
п’яти років для школи було придбано 
комп’ютерну техніку і спортивне облад-
нання, замінено вікна і частково онов-
лено обладнання у столовій на загальну 
суму майже 200 тисяч гривень. Хоча наша 
школа й потребує всебічної підтримки, 
зокрема фінансування ремонтних робіт, 
ми вирішили, що цьогоріч для розвитку 
освіти потрібно вкладати кошти не в сті-
ни, а в сучасне обладнання, яке допомо-

же зробити процес навчання сучаснішим, активнішим, 
ефективнішим. Тому до початку нового навчального 
року ми спільно з аграріями оновимо комп’ютерне об-
ладнання. Впевнена, що разом з компанією «ТАС Агро» 
і Благодійним фондом Сергія Тігіпка, які стали нашими 
надійними партнерами, ми й надалі ефективно вирішу-
ватимемо актуальні питання розвитку сільської осві-
ти», –  доповнила Ольга Володимирівна.

ції соціальних програм, які спрямовані на 
підвищення соціального статусу медично-
го працівника та покращення рівня медич-
ної апаратури. Протягом квітня-травня 
медичні установи більше 30-ти місцевих 
громад отримують необхідні медикамен-
ти і обладнання на загальну суму – понад 
500 тис. грн. Одними із перших практичну 
допомогу отримали ФАПи села Нова Гре-
бля і Дружне, що на Вінниччині. 

На території Дружненської сільської 
ради (Калинівський район, Вінницька об-
ласть) ефективно функціонує ФАП, який 
обслуговує жителів села. Щодня поріг за-
кладу переступає не менше 10 пацієнтів. 
Хтось із них звертається через хворобу, 
інші – щоб поміряти тиск, зробити карді-
ограму чи профілактичне щеплення. «Від-
верто кажучи, наш заклад, як і інші сільські 
медичні установи, тримається на плаву 
завдяки всебічній підтримці та допомозі – 
від сільської ради, місцевих підприємців, 
спонсорів, орендарів землі,  – коментує 
голова громади Наталія Малогулко. – Так, 
щорічно ми намагаємося виділяти кошти 
із сільського бюджету, але цього не завжди 

вистачає. Нагальним питанням залишало-
ся придбання медичних препаратів. Із цим 
проханням ми звернулися до компанії 
«ТАС Агро» та Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка. Аграрії, як завжди, не відмовили 
і забезпечили нас медикаментами. Ми 
дуже вдячні всім нашим помічникам, які 
не залишаються байдужими до проблем 
медичної галузі. Переконана, що 2019 рік 
принесе нам гарні результати співпраці з 
компанією «ТАС Агро», і ми виконаємо усі 
заплановані проекти».

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Нові книги  
для підростаючого покоління

Корисний і необхідний подарунок  
для Зозівської школи

Д ля компанії «ТАС 
Агро» та Благодій-
ного фонду Сергія 

Тігіпка підтримка та розвиток 
освіти завжди були і зали-
шаються пріоритетними на-
прямками соціальної роботи. 
Незважаючи на технічний 
прогрес, книги були і зали-
шаються джерелами знань 
для підростаючого 
покоління. Тому 
для бібліотеки 
села Козинці (Ли-
повецький район, 
Вінницька область) 
було виділено кош-
ти для поповнення 
бібліотечних фон-
дів сучасною укра-
їнською літерату-
рою.

«Ми завжди 
підтримуємо розвиток моло-
ді, а особливо такі акції, адже 
виховувати у дітей любов до 
справжніх українських книг, 
розвивати мислення за їх до-
помогою – це важливий крок 
до формування всебічно роз-
виненої особистості та здоро-

вого суспільства», – зазначив Ігор Смаль, 
генеральний директор підприємства 
«Сімекс-Агро» («ТАС Агро»). 

«Нам подобається, окрім читання літе-
ратури за шкільною програмою, для влас-
ного розвитку ще читати й інші цікаві кни-
ги, обговорювати їх зміст з друзями. Не 
вірте тим, хто каже, що молодь не читає! 
Просто ми не завжди читаємо те, що є в на-
вчальних програмах. Якщо б було у біблі-

отеках більше нової цікавої літератури, ми 
б із задоволенням її читали», –  говорять 
юні читачі. 

По закінченні процесу передачі книг 
на баланс сільської бібліотеки молоді чита-
чі одразу заходилися розглядати нові над-
ходження, виставлені на стелажах: яскраві 
книги підтримують інтерес до читання.

Відновлюємо освітлення у селах
Ж ителі українських сіл, як ніхто інший, розуміють, 

наскільки комфортніше на вулиці, коли у темну 
пору доби горить світло. Також відомо, що пога-

но освітлені вулиці – причина дорожньо-транспортних пригод. 
Освітлені вулиці у населених пунктах – складова комфорту і 
безпеки людей у темний час доби. 

 Кардинально вдалося змінити ситуацію із зовнішнім освіт-
ленням у селі Очеретня (Погребищенський район, Вінницька 
область) за допомоги компанії «ТАС Агро» та Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка. У рамках співпраці із місцевим самовря-
дуванням підприємство надало спонсорську допомогу для за-
купівлі опор та спеціально обладнаних енергоефективних ву-
личних світильників. 

Більше 30-ти місцевих громад отримали  
від компанії «ТАС Агро» медикаменти

 «Для встановлення вуличних ліх-
тарів у населених пунктах коштів дер-
жбюджету не вистачає, тому ми вирі-
шили силами агрохолдингу допомогти 
мешканцям Очеретні отримати омріяне 
освітлення, аби створити спокійну ат-
мосферу на вулицях нашого села. Освіт-
лена вулиця – це та часточка комфорту, 
якої раніше люди в селі були позбавлені. 
Освітлення тут не було уже давно, але на-
разі виникла потреба зробити для місце-
вих жителів «білі ночі», і нам спільними 
зусиллями вдалося це реалізувати. Тепер 

вулиця знову радує світлом, і в цьому 
нам допомогла компанія «ТАС Агро». Як 
і в багатьох інших справах, про які з щи-
рою вдячністю згадують в Очеретні»,  – 
повідомив Володимир Кулик, сільський 
голова Очеретні. 

Компанія «ТАС Агро» займає ключову 
позицію у сільськогосподарській діяльно-
сті регіону і ніколи не залишається осто-
ронь актуальних проблем громади, адже 
лише в дружній співпраці, взаємодопомозі 
будується світле майбутнє регіонів та пер-
спективні успіхи держави в цілому.



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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Великдень 2019 – історія та традиції святкування

В еликдень, або Христове Воскре-
сіння  – одне з найдавніших і 
найважливіших християнських 

свят, що було встановлене на честь Во-
скресіння Ісуса Христа. Щороку дата 
Великодня може випадати на різні дні й 
місяці, оскільки обчислюється за місяч-
но-сонячним календарем. У 2019 Велик-
день припадає на 21 квітня в західному 
християнстві і на 28 квітня – у східному.

До Великодня віруючі готуються впро-
довж Великого посту, який є одним із найсу-
воріших постів у році. Його тривалість пов’я-
зана з тим, що Ісус провів у пустелі 40 днів. 
Люди вірять, що за ці дні людська душа по-
винна вшанувати страждання, які пережив 
Ісус Христос. Протягом Великого посту ві-
руючі відмовляються від того, що віддаляє їх 
від Господа, очищають тіло і душу, моляться.

Останній тиждень перед Великоднем 
називається Страсна Седмиця, або Страс-
ний Тиждень. Особливо важливими вважа-
ються останні три дні перед Великоднем –  
Великі четвер, п’ятниця і субота. Кожного 
з цих днів на церковних службах читають 
уривки з Євангелія, що розповідають про 
страждання Христа. 

Страсний Четвер, або Чистий Чет-
вер –  це день, коли Ісус разом зі своїми 
учнями під час Таємної Вечері розділив 
останню трапезу. Віруючі цього дня на-
магаються висповідатися й причаститися. 
Поряд з очищенням душі, в четвер перед 
Великоднем прийнято очищати і навко-
лишній простір. У цей день влаштовують 
генеральне прибирання, викидають не-
потрібні речі, перуть одяг і миють посуд. 
Також у Чистий четвер прийнято готувати 
їжу, фарбувати яйця і пекти паски. Важли-
во, щоб великодні ласощі були приготов-
лені з чистими, добрими помислами.

Страсна П’ятниця  – найсуворіший 
і найскорботніший день Великого посту. 
Що можна робити у Страсну П’ятницю? 
Цього дня віруючим варто утримуватися 
від вживання їжі до скоєння церковного 
обряду винесення Плащаниці  – шматка 
тканини, в яку було загорнуто тіло Христа 
після зняття з хреста. Після цього обряду 
можна їсти лише хліб і пити тільки воду.

Велика субота –  останній день перед 
Великоднем. Для християн це одночасно і 
скорботний, і радісний день: Ісус Христос 
ще лежить у труні, але все вже сповнене пе-
редвеликодньою радістю його Воскресіння.  

Пасхальна Служба Божа триває всю 
ніч. Її урочистий момент настає опівно-
чі, коли священик сповіщає: «Христос 
воскрес!», а всі присутні відповідають: 
«Воістину воскрес!». Після служби почи-
нається процес освячення обрядових пас-
хальних страв: пасок, яєць, м’яса, ковбас, 
масла, риби та інших страв. Господині 
приносять на освячення красиві коши-
ки з продуктами, прикрашені вишитими 

ЩОБ ПАСКА ВДАЛАСЯ: 
НАЙКРАЩИЙ ВЕЛИКОДНІЙ 

РЕЦЕПТ 
До Великодня залишилось небагато 

часу, і саме час обрати свій рецепт ідеаль-
ної паски. Нехай ваша великодня випічка 
стане окрасою святкового столу!

Складові:
Борошно – 400-600 г
Молоко –  250 мл
Дріжджі –  35 г 
Цукор –  1 склянка
Ванільний цукор 
Вершкове масло –  125 г
Яйця –  4 шт.
Сіль
Родзинки –  30 г 
Цукати –  30 г
Спосіб приготування:
Робимо опару для тіста: молоко підігрі-

ваємо до 36°C. Розчиняємо в молоці пресо-
вані дріжджі та додаємо цукор і борошно. 
Замішуємо опару, накриваємо її рушником 
і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. 
Робимо перший заміс тіста для паски. Роз-
топлюємо вершкове масло та охолоджуємо 
його. Яйця поділяємо на білки та жовтки. 
Жовтки збиваємо з цукром, а білки до щіль-
ної піни. Коли опара збільшиться вдвічі, до-
даємо до неї ванільний цукор, сіль, жовтки 
з цукром, борошно та білки. Замісіть тісто. 
В кінці додайте розтоплене вершкове мас-
ло і вимішуйте тісто доти, поки воно не 
почне легко відлипати від рук. Накрийте 
тісто рушником і залиште в теплому місці 
на одну годину. Тісто має зрости у 2-3 рази.

Родзинки та цукати для паски замочує-
мо на 5-10 хвилин у теплій воді. Обсушуємо 
їх на паперовому рушнику.

Робимо другий заміс тіста для паски. 
У тісто, яке підійшло, додаємо родзинки, 
цукати і ретельно перемішуємо, щоб вони 
розподілилися по всьому тісту. Змащуємо 
форми для випікання маслом і викладаємо 
в них тісто, заповнюючи форми на третину. 
Ставимо форми з тістом у тепле місце на 
30 хвилин.

Коли тісто заповнить практично всю 
форму, змащуємо його зверху збитим 
жовтком для глянцевого блиску. Прикра-
шаємо традиційну паску виробами з тіста 
у вигляді троянд і листя. Прикраси з тіста 
змащуємо збитим білком. Ставимо паски в 
духовку і випікайте 40 хвилин при темпе-
ратурі 180°C.

РЕЦЕПТ ГЛАЗУРІ ДЛЯ ПАСКИ 
НА ОСНОВІ БІЛКІВ 

Це рецепт повітряної та солодкої гла-
зурі для паски, що не буде обсипатися. 
Пасочки з такою помадкою виглядають як 
карамельки! 

Складові: 
Яєчні білки – 2 шт.
Цукор 100 г
Вода 100 мл
Кілька крапель лимонного соку 
Спосіб приготування: 
Воду і цукор змішати та зварити з 

них густий сиропчик. Відокремити яєчні 
білки від жовтків, білки поставити в мо-
розилку на 10 хвилин для охолодження. 
Збити білки до густої білої піни. Щоб 
перевірити, чи достатньо густо збилися 
білки, слід перевернути тарілку догори 
дном: якщо збиті білки не випадають, то 
потрібна консистенція досягнута. Збива-
ючи, треба тонким струменем поступово 
додавати в білки цукровий сироп. Про-
довжувати збивати суміш доти, поки си-
роп не охолоне. 

Важливо! Сироп треба додавати 
плавно і повільно, якщо влити його відра-
зу до білків, то глазур не вийде. 

Як тільки збита суміш з сиропом і біл-
ками охолоне, нею можна починати зма-
щувати великодні паски. До глазурі можна 
додати кокосову стружку, кунжут або ме-
лені горішки.

рушниками і свічками. Після цього люди 
розходяться по домівках, і починають 
«розговлятися». За Великоднім святковим 
столом збирається вся родина. В першу 
чергу, за традицією, їдять писанки. Потім 
всі куштують по шматочку паски і ласують 
іншими стравами.

З метою виховання громадян–па-
тріотів, захисників державної 
незалежності та територіальної 

цілісності України як високоморальних 
особистостей, які плекають українські 
традиції, духовні цінності, володіють від-
мінними знаннями, вміннями та навичка-
ми, здатні реалізувати свій потенціал в 
умовах сучасного суспільства на території 
Іваньківської ЗОШ (Липовецький район, 
Вінницька область) було проведено рай-
онний захід –  військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»).

Компанія «ТАС Агро» підтримала проведення  
військово - патріотичної гри «Сокіл»

У грі взяли участь 11 роїв, які пред-
ставляли 12 закладів освіти Липовеччини. 
Діти взяли участь в урочистостях і про-
вели кілька видів змагань. Із старшоклас-
никами у зборах брали участь вчителі 
фізкультури. Приємно, що присутній дух 
суперництва запалював та надихав дітей 
на перемогу. У перший день змагань на 
захід прибули перший заступник голови 
райдержадміністрації Ольга Дмитрів та 
заступник голови районної ради Руслан 
Танасюк, вони пораділи та повболівали 
за дітей. Також на свято завітали пред-

ставники господарства ТОВ 
Концерн «Сімекс-Агро», які 
підтримали бойовий дух 
учасників гри та посприяли 
тому, щоб діти відпочили та 
розважились після виснаж-
ливих змагань.

За підсумками прове-
дених змагань, перемогу 
здобула Липовецька школа 
№1, друге місце посіла Лука-
шівська школа і третє місце 
зайняла Іваньківська школа.


