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В умовах пандемії контроль за на-
лежним виконанням робочих 
процесів було суттєво посилено. 

Щодня здійснюється температурний 
контроль персоналу, який залучений у 
проведенні польових робіт. Загалом за-
провадження карантинних заходів не 
вплинуло на посівну кампанію негатив-
но, адже компанія була повністю готова 
до початку весняно-польових робіт. Так, 
станом на початок сезону було закупле-
но та отримано всі необхідні матеріаль-
но-технічні ресурси, паливно-мастильні 
матеріали, а техніку своєчасно відре-
монтовано. 

Цьогоріч компанія «ТАС Агро» 
планує збільшення площ до посіву 
під кукурудзу до 37  000  га. Відповід-
но буде зменшено площі посіву сої 
до 5 500  га. Соняшником планується 
засіяти 15 000 га, а під ярий ріпак від-
вели понад 1 000 га. Директор з вироб-
ництва агрохолдингу Віктор Белкот 
розповідає: «Кліматичні умови цьо-
горічної весни змушують комплексно 
підходити до весняно-польових робіт, 
щоб оптимально провести посів. Де-

фіцит вологи найбільше вплинув на 
південний та центральний регіони, 
більш стабільна ситуація спостеріга-
ється на Заході та Півночі України. 
Нетипові перепади температури нега-
тивно впливають на озимі культури, 
тим самим вони затримують темпи по-
сіву ярових. Але в будь-якому випадку, 
господарства компанії «ТАС Агро» пов-
ністю оснащені та готові до проведен-
ня посівної навіть за таких скрутних 
погодних умов. Головним завданням 
на сьогодні є правильне та ефективне 

проведення польових робіт в режимі 
дотримання правил карантину».

Компанія «ТАС Агро» не може доз-
волити ризикувати життям і здоров’ям 
своїх працівників. Тому увесь колектив, 
який задіяний у виробничих процесах 
на полі, або ж у зв’язку з посадовими 
обов’язками, не може залишатися вдо-
ма, проінструктований щодо дотриман-
ня правил поведінки під час пандемії 
коронавірусу, забезпечений захисними 
масками, рукавичками та засобами де-
зінфекції.

На полях «ТАС Агро»  
стартувала весняна посівна 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» СТАРТУВАЛА ПОСІВНА КАМПАНІЯ. СПРИЯТЛИВІ ПОГОД-
НІ УМОВИ ДОЗВОЛИЛИ РОЗПОЧАТИ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ ЗГІДНО ІЗ ЗАПЛАНОВАНИМИ 
ТЕРМІНАМИ НАВІТЬ ВСУПЕРЕЧ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ.

Компанія «ТАС Агро» 
виконує угоди перед 
пайовиками
Господарства компанії «ТАС Агро», 
працюючи у п’яти регіонах України, 
чітко дотримуються соціальних угод 
з пайовиками. Кожної весни техніка 
агропідприємств обробляє городи 
місцевих жителів, проводить оранку і 
культивацію присадибних ділянок. У 
деяких регіонах пайовикам виплачу-
ють грошову компенсацію за оранку. 
Керівники підприємств налагоджу-
ють співпрацю з головами сіл та міс-
цевими жителями. Адже вони добре 
розуміють, що не можна бути осто-
ронь тих проблем, які  сьогодні тур-
бують їхніх пайовиків та й всіх інших 
жителів громади.
Протягом квітня на підприємстві 
«ТАС Агро Південь» (Гайворонський 
район, Кіровоградська область) па-
йовикам було безкоштовно виорано 
близько 100 присадибних ділянки. 
Загалом для задоволення потреб па-
йовиків працювали 4 трактори і ме-
ханізатори. Співпраця з пайовиками 
налагоджена таким чином, щоб мак-
симально задовольнити власника зе-
мельних наділів у його потребах.

Агрохолдинг «ТАС Агро» 
оновлює літні загони на 
тваринницьких фермах
Сьогодні у господарствах компанії 
«ТАС Агро» проводиться інтенсивна 
робота з підготовки та ремонту літніх 
таборів і загонів для утримання всіх 
груп тварин. Завершення ремонтних 
робіт та оновлення майданчиків пла-
нується реалізувати в найкоротші 
строки. В таких літніх загонах твари-
ни будуть утримуватися впродовж 
шести-семи місяців. Це дозволить 
гармонійно збалансувати витрати на 
обслуговування між сезонами. 
До підготовки літніх таборів для 
тварин приступили ферми компанії 
«ТАС Агро» на територіях Київської, 
Вінницької та Чернігівської облас-
тей. «Тварини постійно отримують 
моціон, що позитивно впливає на 
їхнє здоров’я. Крім того, свіже по-
вітря й сонячне світло якісно впли-
вають на молочну продуктивність і 
процес відтворення. Все це безумов-
но сприяє формуванню у тварин ба-
жаних якостей у процесі онтогене-
зу»,  — зазначає головний технолог 
з виробництва компанії «ТАС Агро» 
Дмитро Шелудько.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВИДІЛИЛА 8 МЛН ГРН ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ!

Вітаємо зі Світлим  
Христовим Воскресінням!

Світла і добра,  
благополуччя  

і процвітання,  
віри та любові вам.  
Миру і щастя дому  

вашому, вам та вашим  
рідним і близьким.

Христос Воскрес!



КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВИДІЛИЛА 8 МЛН  ГРН ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ!
Компанія «ТАС Агро» підтримує місцеві громади 
в боротьбі з пандемією короновірусу
КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ОДНІЄЮ ІЗ ПЕРШИХ У РЕГІОНАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАЛА НАДАВАТИ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ ТА МЕДИЧНИМ УСТА-
НОВАМ ДОПОМОГУ ДЛЯ ПРОТИДІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ. ВПРОДОВЖ МІСЯЦЯ АГРОХОЛДИНГ СПІЛЬНО З 
БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ СЕРГІЯ ТІГІПКА ВИДІЛИЛИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ РІЗНОМАНІТНИХ ПРОЕКТІВ 8 МЛН ГРН. РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛЕННЯ 
КОШТІВ БУЛО ПРИЙНЯТО У ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД, РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ГО-
СТРО ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕГУЛЯРНИХ ПОСТАВОК НАГАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, МЕДИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

П опри карантин та обмежувальні 
заходи короновірусна інфекція 
стрімко поширюється. Щодня 

зростає рівень захворювання COVID-19 
серед українського населення. Найбіль-
шу кількість інфікованих зафіксовано 
у Чернівецькій, Тернопільській, Іва-
но-Франківській областях і в місті Київ. 
Загальна кількість інфікованих станом 

на 10 квітня перетнула позначку у дві 
тисячі. Державної підтримки лікарень 
у регіонах України не вистачає, швид-
ко закінчуються медичні препарати та 
засоби індивідуального захисту, гостро 
відчувається дефіцит вкрай важливих 
під час зростаючої пандемії товарів. Ме-
дичні установи потребують додаткової 
допомоги та матеріальної підтримки з 
боку соціально відповідального бізнесу, 
тому «ТАС Агро» та Благодійний Фонд 
Сергія Тігіпка направили всі можливі 
ресурси на допомогу регіонам, де ком-
панія провадить свою діяльність. 

Сьогодні ці кошти вкрай необхідні 
лікарням, адже вони не були готові до 
стрімкого розвитку вірусної епідемії 

та не мають достатньої кількості апара-
тів для штучної вентиляції легень, екс-
прес-тестів на короновірусну інфекцію, 
захисних костюмів та масок, розчинів 
для дезінфекції тощо. По різних регі-
онах України «Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка» було розповсюджено 
200 тисяч медичних масок. Такі маски 
утримують до 90% мікрочастинок пилу 

та повітряно-крапельних сумішей, довго 
служать та щільно прилягають до облич-
чя. Також Благодійний фонд долучився 
до придбання апаратів штучної вентиля-
ції легень та супутніх медичних товарів і 
препаратів у регіонах діяльності компа-
ній групи «ТАС». 

Компанія «ТАС Агро» забезпечила 
багаторазовими масками, дезінфекцій-
ними засобами та захисними костю-
мами лікарні, ФАПи та амбулаторії у 
Київській, Вінницькій, Миколаївській, 
Кіровоградській та Чернігівській облас-
тях. Крім цього, господарство «ТАС Агро 
Північ», яке діє на території Чернігів-
ської області забезпечило Талалаївську 
центральну районну лікарню ще і меди-

каментами, які заклад охорони 
здоров’я потребував у зв’язку 
з поширенням захворюваності 
на короновірус. Головний лікар 
Талалаївської лікарні Анатолій 
Михайлюк розповів: «Зараз усі 
зусилля держави зосереджені в 
областях-осередках інфікування 
COVID-19, тому в інших регіонах 
відчувається дефіцит медичних 
препаратів та засобів індивіду-
ального захисту. На наше про-
хання господарство «ТАС Агро 
Північ» придбало та доставило 
до лікарні замовлені медика-
менти. Оскільки конкретного 
препарату від короновірусу досі 
не існує, було вирішено попов-
нити запаси ліків для симпто-
матичної терапії, наприклад, 
для боротьби з підвищеною 
температурою, проти кашлю, 
дихальної недостатності тощо. 
Серед них: «АЦЦ», «Інфулган», 
«Левофлоксацин», «Пульмікорт» 

та інші. Ми дякуємо за те, що компанія 
«ТАС Агро» своєчасно відгукнулася на 
наше прохання та оперативно забезпе-
чила заклад стратегічними препаратами 
та іншими необхідними товарами». 

Директор ТОВ «ТАС Агро Північ» 
Анатолій Коваль особисто долучився 
до процесу розповсюдження багатора-
зових масок, засобів дезінфекції та ін-
формаційних плакатів серед медичних 
пунктів Талалаївського району Чернігів-
ської області. Харківська сільська голова 
Галина Фесак була щиро вдячна госпо-
дарству за вкрай необхідні та дефіцитні 
сьогодні медичні маски. «Приємно, що 
«ТАС Агро Північ» не залишилися осто-
ронь проблем села Харкове та попіклу-
валося про наш захист. Медичні маски, 
які ми отримали від господарства є дуже 
своєчасною та потрібною допомогою. 
Наша громада вдячна за підтримку у ці 
складні часи пандемії коронавірусу», — 
поділилася Галина Миколаївна. 

Також співробітники господарства 
впродовж квітня займаються доставкою 
продуктів малозабезпеченим пайови-
кам та пайовикам похилого віку. Про-
дукти тривалого зберігання є необхід-
ними товарами в умовах оголошеного 
в країні карантину, але не кожен може 
собі дозволити придбати їх. Тому ін-
спектори по паях відвідали пайовиків у 
селах Стара Талалаївка, Слобідка, Хари-
тонівка, Макаренкове, Малі Бубни, Гав-
рилівка та інших. 

Нещодавно підприємством «ТАС 
Агро Південь» було надано цільову 
допомогу Гайворонській центральній 
районній лікарні, яка опікується села-
ми Гайворонського району Кіровоград-
ської області. Медичний заклад отри-
мав матеріальну підтримку в розмірі 

80 000 гривень. Ці кошти було виділено 
задля того, аби лікарня мала змогу са-
мостійно придбати не лише вкрай не-
обхідні в умовах пандемії препарати, а 
й поновити запаси засобів індивідуаль-
ного захисту для лікарів. Крім цього, в 
закладі гостро постало питання недо-
стачі паливно-мастильних матеріалів 
для здійснення виїздів до хворих, але 
завдяки підтримці «ТАС Агро Південь» 
це питання було вирішено. 

Голова Гайворонської районної ради 
Дмитро Грабовий підтримав ініціативу 
місцевих аграріїв: «Господарство «ТАС 
Агро Південь» робить добру справу, 
фінансово підтримуючи Гайворонську 
лікарню. Як відомо, в Кіровоградській 
області вже зафіксовані перші випадки 
зараження, тому наш центральний ме-
дичний заклад має бути готовим та пов-
ністю забезпеченим всіма необхідними 
препаратами та засобами захисту. Гайво-
ронська громада не вперше співпрацює 

з «ТАС Агро Південь» та Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка, мені приємно ро-
зуміти, що такий великий агрохолдинг 
не забуває та піклується про наш регіон 
вже багато років. Завдяки стабільній під-
тримці компанії «ТАС Агро» ми можемо 
бути впевненими у наступному дні». 

Окрім наданої Гайворонській лікар-
ні фінансової допомоги, підприємство 
займається організацією постачання 
спеціальних захисних костюмів для ліка-
рів, медичних масок та рукавичок, засо-
бів дезінфекції тощо. Перераховані ме-
дичні товари також розповсюджуються 
серед амбулаторій та ФАПів району. Вже 
забезпечені масками та дезінфікуючими 
засобами такі села:  Могильне, Мощене, 
Казавчин та інші. Спеціалісти «ТАС Агро 
Південь» щоденно спілкуються з пайо-

Талалаївська районна лікарня (Чернігівська область)

Гайворонська районна лікарня (Кіровоградська область)

село Яланець (Вінницька область)



КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВИДІЛИЛА 8 МЛН  ГРН ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ!
виками компанії, допомагають пайови-
кам похилого віку та малозабезпеченим 
пайовикам продуктовими наборами. 

Волонтерську місію підтримки лі-
карень, амбулаторій та ФАПів Криво-
озерського району Миколаївської 
області взяло на себе господарство 
«РУТЕНІЯ-М». Підприємством було 
надано допомогу Кривоозерській цен-
тральній районній лікарні у вигляді 
багаторазових медичних масок, засобів 
індивідуального захисту та розчинів для 
дезінфекції. Також медичні товари, які 
сьогодні є одними з найнеобхідніших, 
були доставлені у ФАПи та амбулато-

рії сіл Очеретня, Бурилове, Тридуби та 
Сирово. Директор ПСВП «РУТЕНІЯ-М» 
Анатолій Молодецький наголошує, 
що підтримка рідної громади сьогодні 
стала найважливішою місією аграрі-
їв. Господарство має змогу допомогти 
опорному медичному закладу району 
та робить усе можливе, аби люди почу-
валися у безпеці. 

«РУТЕНІЯ-М» співпрацює з медич-
ними закладами в Кривоозерському 
регіоні не вперше. Співпрацю з ФАПом 
у селі Очеретня господарство розпоча-
ло ще в 2014 році, коли на прохання ме-
диків було замінено вікна у медпункті. 
Крім того, для Очеретнянського ФАПу 
щороку закуповувалися медикаменти, 
тому і зараз підприємство не залиши-
лося осторонь. «У цей скрутний час 
наше господарство намагається допо-

могти своєму регіону, адже ми уже ба-
гато років працюємо на цій землі. За-
для протидії розповсюдженню вірусу 
серед населення, ми об’єдналися з ра-
йонною лікарнею, ФАПами та амбула-
торіями прилеглих сіл. Попри дефіцит, 
ми забезпечили їх засобами особисто-
го захисту та антисептиками, тому що 
підтримка нашого господарства розпо-
всюджується на кожного жителя Крио-
воозерщини»,  — запевнив директор 
«РУТЕНІЯ-М» Анатолій Молодецький. 

До пайовиків похилого віку, які про-
живають у селі Очеретня також завітали 
співробітники підприємства, які доста-

вили людям корпо-
ративну газету та 
продуктові набори. 
В умовах карантину 
та режиму ізоляції 
важливо допомагати 
людям і словом, і ді-
лом. Тому господар-
ство «РУТЕНІЯ-М» 
ретельно підійшло 
до питання забезпе-
чення сіл та власних 
пайовиків необхідни-
ми товарами. 

Директор ТОВ 
«ТАС Агро Захід» 
Ігор Смаль особи-
сто навідався до всіх 
лікарень, які входять до Вінницького 
регіону діяльності компанії. Перши-
ми багаторазові маски та дезінфікуючі 
засоби отримали лікарі Липовецької 
центральної районної лікарні. Голов-
ний лікар Олександр Дмитрук з радістю 
прийняв допомогу від господарства та 
висловив вдячність за турботу та увагу 
до медичного закладу: «Зважаючи на 
сьогоднішню ситуацію в світі та стрім-
ке поширення короновірусної інфекції 
COVID-19 в Україні, медичні заклади по-
требують додаткової підтримки, яку, на 
жаль, не завжди може забезпечити дер-
жава. У Він ницькій області уже виявили 
зараження короновірусом в обласному 
центрі та у 16-ти із 27 районів. Тому Ли-
повецька лікарня має бути оснащена 
засобами індивідуального захисту та 
іншими медичними товарами, аби мати 

змогу прий мати та лікувати потенцій-
них інфікованих громадян». 

Також під час розповсюдження засо-
бів індивідуального захисту та антисеп-
тиків було відвідано Погребищенську 
та Калинівську центральні районні лі-
карні. Інформаційними плакатами для 
протидії розповсюдження короновірусу 
та багаторазовими масками із засобами 
дезінфекції було забезпечено ФАПи, ам-
булаторії та медичні пункти у Вінниць-
кому, Липовецькому, Калинівському та 
Погребищенському районах. Ініціатива 
з розповсюдження продуктових наборів 
була успішно втілена і на територіях ді-

яльності «ТАС Агро Захід». Інспектори 
по паях навідалися до малозабезпече-
них пайовиків та пайовиків похилого 
віку в селах Нова Гребля, Дружне, Ми-
хайлівка, Білашки, Павлівка, Зозів, Ко-
зинці, Славна та інших. 

Завдяки підтримці ТОВ «ТАС Агро 
Центр» у Новоархангельському районі 
Кіровоградської області було виріше-
но питання фінансування і медичного 
забезпечення центральної районної лі-
карні. 

«Сьогодні система охорони здо-
ров’я в регіонах України не може повні-
стю протистояти короновірусу. На мою 
думку, всі, хто мають змогу, повинні 
об’єднатися і надати підтримку нашим 
медикам, які опинилися з цією вели-
чезною проблемою сам на сам. Госпо-
дарства компанії «ТАС Агро» роблять 
добру справу фінансово підтримуючи 
Новоархангельську лікарню, виділив-
ши 50 тис. грн. Окрім фінансової допо-
моги від аграріїв, наша лікарня отрима-
ла медичних препаратів на таку ж суму. 
Новоархангельська громада не впер-
ше співпрацює з «ТАС Агро» та Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка, мені 
приємно розуміти, що такий великий 
агрохолдинг не забуває та піклується 
про наш регіон і сільські громади вже 
багато років», — розповів голова Ново-
архангельської райдержадміністрації 
Олександр Маличенко. 

Сьогодні наша держава переживає 
складний період, люди вимушені дотри-
муватися ізоляції, а карантинні заходи 
вплинули не тільки на навчальні та ро-
бочі процеси, а й на життя цілих міст та 
областей. Компанія «ТАС Агро» нама-
гається підтримувати як регіони своєї 
діяльності, так і пайовиків, адже саме у 
таких ситуаціях необхідно проявляти 
людяність. 

«ТАС Агро» чітко дотримується 
усіх карантинних правил МОЗ Украї-
ни, на господарствах агрохолдингу діє 
контроль за температурою співробіт-
ників, працівників забезпечують засо-
бами індивідуального захисту та анти-
септиками. 

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ЗАКЛИКАЄ: ПРИ ПЕРШИХ СИМПТОМАХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗА-
ХВОРЮВАНЬ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ СВОЄМУ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ. ЗАЛИ-
ШАЙТЕСЯ ВДОМА! САМОІЗОЛЯЦІЯ – ЦЕ НАЙДІЄВІШИЙ СПОСІБ УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ ТА 

РІДНИХ ВІД ІНФІКУВАННЯ КОРОНОВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ COVID-19.

Липовецька районна лікарня (Вінницька область)

Парафіївська громада (Чернігівська область)

Новоархангельська районна лікарня (Кіровоградська область)

Кривоозерська районна лікарня  
(Миколаївська область)

село Очеретня  
(Миколаївська область)

Богуславський район  
(Київська область)



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: 15.04.2020
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Дитячий майданчик у селі Глибочок відкрито
алізований проект аграріїв і Благодійно-
го фонду Сергія Тігіпка у селі Глибочок. 
За останні п’ять років компанією «ТАС 
Агро» було інвестовано більше 500 тисяч 
гривень. Ремонтували школу, закупову-
вали медикаменти, оновили центральну 
площу тощо. Я вдячна усім, хто долучив-
ся до цього проекту: небайдужим місце-

вим підприємцям та усім односельчанам, 
які доклали власних сил для обладнання 
дитячого майданчика. Разом можна бага-
то зробити! У громаді – понад 50 діток до 
10 років. І вони, і їхні батьки особливо за-
доволені. У нашому селі дуже потрібний 
був майданчик, бо село розвивається, 
багато молодих сімей, у яких є дітки. Це 

гарний зачин у громаді, далі ще щось 
інше збудуємо. Ми впораємось, і усе до-
бре буде в нашій країні», — підсумува-
ла Валентина Григорівна.

Оптимістичний настрій передався 
багатьом жителям Глибочок: раділи, що 
вдалося здійснити задумане, і вся грома-
да стала учасником цієї справи.

«Ми підтримали ініціативу місцевої 
громади,  – зазначив заступник дирек-
тора «ТАС Агро Південь» Михайло Ба-
рабаш.  – Сьогоднішнє свято відкриття 
зібрало багато дорослих і дітей. Віднині 
цей майданчик стане головним осеред-
ком села. Тепер батьки будуть точно зна-
ти, де шукати своїх дітей. Дітей прошу 
берегти майданчик, бо багато зусиль зо-
середжено на його будівництво. Добре, 
коли в громади активні і діяльні керівни-
ки, які прагнуть розвивати власне село. 
Сподіваюся, щороку у Глибочку буде 
нове відкриття, нова гарна подія. Актив-
ність і небайдужість громади допоможе 
реалізувати ще багато справ для рідного 
села разом із компанією «ТАС Агро».

О дним із пріоритетів діяльності 
компанії «ТАС Агро» є підтрим-
ка підростаючого покоління, 

нашого майбутнього. На ці проекти 
інвестуються мільйони гривень. Тому 
нещодавно у селі Глибочок (Тростя-
нецький район, Вінницька область) 
було урочисто відкрито новий дитячий 
майданчик. Віднині у невеличкому селі 
діти зможуть активно проводити до-
звілля на новенькому майданчику. До 
облаштування відпочинкової зони для 
малечі долучився Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка.

Дитячий майданчик розмістили біля 
сільського будинку культури. Сільський 
голова Валентина Горбань власноручно 
доєдналася до облаштування дитячої 
зони, бо їй небайдуже, як живе село і 
його жителі. Вона уже не перше скли-
кання очолює громаду.

«Ще є багато цікавих задумок!,  – 
стверджує голова громади. – Далі буде-
мо намагатися працювати для рідного 
села. Адже майданчик – не перший ре-

ТАС Агро і Райфайзен  
об’єднують зусилля заради Вас

ОТРИМУЙТЕ ОРЕНДНУ ПЛАТУ 
за Ваш земельний пай НА БАНКІВСЬКУ КАРТКУ

- Загублену або викрадену пла-
тіжну картку можна протягом 
кількох хвилин заблокувати, а 
втрачену готівку уже не повер-
неш;

- Платіжна картка захищена 
ПІН-кодом, який відомий лише 
Вам;

• SMS-інформування про зарахуван-
ня коштів.

• Кредит готівкою:
 До 25 000 грн за наявності пенсій-

них надходжень;
 Максимальний строк – до 48 місяців.
• 7% річних на залишок по рахунку;
• Можливість зняти та поповнити 

кошти у будь-який момент;
• Вклад можна оформити в Інтер-

нет-банкінгу Raiffeisen Online;

• Робити платежі на користь фізич-
них і юридичних осіб;

• Відкрити та поповнювати депозит;
• Переказати кошти з вкладу «Уні-

версальний» на свій картковий ра-
хунок;

• Переказати кошти з картки на 
картку;

• Отримати кредит та погашати кре-
дитну заборгованість;

• Управляти картковими лімітами.

Чому орендну плату за пай краще 
отримувати на кредитну картку?

 Гроші приходять миттєво, Вам не потрібно стояти у черзі або 
чекати листоношу. Кошти зараховуються на картку у той день, 
коли компанія здійснює переказ;

 Кошти доступні без обмежень та цілодобово. Ви зможете зня-
ти готівку у всіх банкоматах України та відділеннях Укрпошти. 
Також карткою можна розраховуватися у магазинах, апте-
ках, Інтернеті;

 Відсутня прив’язка до Вашого місцеперебування. Ви можете 
зняти готівку, не прив’язуючись до місця реєстрації та прожи-
вання. Це можна зробити у будь-якому населеному пункті по 
всій Україні;

 На картковий рахунок можна отримувати будь-які виплати — 
пенсію чи орендну плату, також легко отримувати перекази 
від родичів та близьких.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ КОМПАНІЇ «ТАС Агро»

Переваги використання банківських карт
Щоб отримати кредитну картку, Вам не потрібно їхати до відділення 
банку — співробітники «Райффайзен Банк Аваль» приїдуть до Вас, 
щоб особисто відкрити рахунок.

БЕЗПЕЧНО – можливість контролю руху коштів 
через систему sms-інформування.

ЛЕГКО – зняття готівки у мережі банкоматів «Райф-
файзен Банку Аваль» або інших банків на території Укра-
їни та закордоном цілодобово.

ЗРУЧНО – можливість розрахуватись у торговель-
них мережах та Інтернеті без комісій, здійснювати платежі 
та перекази за допомогою Інтернет-банкінгу, зокрема 
оплачувати рахунки за комунальні послуги та поповнюва-
ти мобільний телефон.

- Власник зможе самостійно кон-
тролювати виплати за карткою, 
встановити ліміт використання 
коштів, що не дозволить витра-
тити велику суму грошей;

- Власник рахунку зможе відкри-
ти додаткову картку для членів 
родини або довіреної особи. 
Додаткова картка дає можли-
вість користуватися коштами з 
карткового рахунку клієнта.


