
У модернізацію Маловисків-
ського елеватора (ТАС АГРО) 
інвестується більше 1 млн грн 
До початку нового маркетингового сезону 
завершується модернізація Маловисківсько-
го елеватора (Кіровоградська область), інвес-
тиції в який перевищують 1 млн грн. На по-
чатку червня  встановлено новий підйомний 
механізм для розвантаження, відремонто-
вано робочу вежу №4, модернізовано пункт 
попереднього очищення зерна. Сьогодні еле-
ватор має змогу проводити очистку пшениці, 
ячменю і ріпаку, доводячи їх стан до відмін-
ної якості. 
У найближчих планах щодо модернiзації 
підприємства – проведення капітального 
ремонту пункту завантаження вагонів, замі-
на покриття даху зерноскладів та виробни-
чо-технічної лабораторії, інші роботи.  
У 2016-2017 маркетинговому році Мало-
висківський елеватор прийняв на зберіган-
ня майже 55 тис. тонн збіжжя, що на 75% 
більше ніж минулого сезону. Зокрема: 25 
тис. тонн кукурудзи, 15 тис. тонн пшениці, 
9 тис. тонн соняшнику та 5 тис. тонн сої. 

ТОВ «Михайлівське» (ТАС АГРО) 
розпочало заготівлю кормів
Наприкінці травня господарство «Михайлів-
ське» (Вінницька область)  розпочало заготів-
лю твердих кормів. До цього процесу в това-
ристві підходять надзвичайно відповідально, 
адже на тваринницьких фермах збалансова-
ної годівлі потребує  972 ВРХ з яких 516 - дій-
ні корови.  
На сьогодні уже заготовлено та відправлено 
на зберігання 10 тонн сіна і розпочато збір 
сінажу на площі 120 га. Загалом у цьогоріч-
ному сезоні   підприємство планує заготува-
ти 752 тонни сіна, 2744 тонни сінажу та 8234 
тонни силосу. Така кількість і різноманітність 
кормів гарантує комфортне проходження зи-
мового періоду та сприятиме зростанню про-
дуктивності і підвищенню якості продукції 
тваринництва.

ТАС АГРО працює пліч-о-пліч  
з місцевими громадами
Компанія ТАС АГРО  постійно допомагає міс-
цевим громадам облаштовувати благоустрій 
сіл, прибирати прибудинкові території та 
місця загального користування, проводити 
ремонт доріг і тротуарів.  
Так, у селі Свердликове, що на Кіровоградщи-
ні,  грейдером господарства було розрівняно 
більше 70 км сільських і польових доріг. Ок-
рім того, за допомогою  техніки працівники 
підприємства  обкошували  узбіччя, вивози-
ли  сміття,   прибирали прилеглі території. 
До весняного благоустрою активно приєдна-
лися й місцеві мешканці: ідея зробити своє 
село чистішим, затишнішим і комфортнішим 
об’єднала громаду.

№4/4, червень, 2017

НОВИНИ КОМПАНІЇ
ДОСЯГНЕННЯ

Компанія ТАС АГРО отримала 
стовідсоткові сходи зернових
«ВЕСНЯНИЙ ДЕНЬ РІК ГОДУЄ» – ЦЯ ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА ПРИКАЗКА ДОБРЕ ВІДО-
МА ПРАЦІВНИКАМ КОМПАНІЇ ТАС АГРО, ЯКІ РОЗУМІЮТЬ ВАЖЛИВІСТЬ ДОТРИМАННЯ.  
ВСТАНОВЛЕНИХ ТЕРМІНІВ ПОСІВУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА.

ьогорічна посівна стала 
для аграріїв підприємства 
справжнім випробуванням 

на професійність. Погодні умови 
не завжди сприяли якісному прове-
денню весняно-польових робіт, хоча 
господарства були повністю забез-
печені матеріально-технічними за-
собами. Заморозки, що несподівано 
повернулися в Україну після травне-
вих свят, частково пошкодили сходи 
кукурудзи та сої. Не зважаючи на це, 
посівна закінчена успішно. 

«Для посівної компанії 2017 
року було розроблено й успішно 
впроваджено програму технічних 
нововведень які дозволили досягну-
ти максимального результату при 
оптимальних витратах. Насамперед 
мова йде про масштабне застосуван-
ня системи точного землеробства. 
Також ми продовжуємо реалізовува-

ти програму оновлення і вдоскона-
лення техніки. Завдяки злагодженій 
та командній роботі професіоналів 
компанії ТАС АГРО посівну про-
ведено вчасно та якісно,  - розповів 
директор з виробництва ТАС АГРО 
Віктор Зидорович Белкот. 

«На сьогодні у всіх господар-
ствах ТАС АГРО отримано стовід-
соткові сходи зернових та бобових. 
Кукурудза перебуває в фазі 4-6 
листка, соняшник - у фазі – 6-8 лист-
ка, соя - у фазі 2 – 3-трійчатих лист-
ків. Наразі завершуємо обробіток 
фунгіцидами посіви та вносимо мі-
кроелементи. Для оптимізації про-
цесів використовуємо самохідні та 
причіпні оприскувальні агрегати. 
Головне завдання для нас на най-
ближчий час – якісно підготувати-
ся до збору озимини. Посіви цих 
культур уже знаходяться на стадії 

колосіння. Агрономи компанії про-
водять щоденний догляд за схода-
ми і дозріванням зерна. До кінця 
червня за сприятливих погодних 
умов розраховуємо розпочинати 
жнива, тож активно починаємо го-
тувати техніку. Переконаний, що 
гарний старт виробничого сезону 
2017 року дає підстави розрахову-
вати на отримання запланованих 
показників урожайності сільсько-
господарських культур. Але щоб 
сподівання стали реальністю – не-
обхідно натхненно працювати, 
не гаючи жодної погожої днини. 
Ми повинні докласти максимум 
зусиль, аби отримати хороші по-
казники урожайності та закінчити 
поточний сільськогосподарський 
рік з високими результатами», - зі 
знанням справи підсумував Віктор 
Зидорович



ПОДІЯ

Останній дзвоник разом із ТАС АГРО
Н априкінці травня в українських 

школах пролунав останній дзво-
ник, сповістивши про закінчен-

ня ще одного навчального року. Гарний 
настрій, шкільна форма та вишиванки, 
стильні костюми на змужнілих випускни-
ках, стрічки у волоссі дівчат… Останній 
дзвоник – це сумне і радісне свято водно-
час. Радісне – бо для більшості учнів за-
вершився ще один навчальний рік, а сум-
не – тому що шкільний дзвоник пролунав 
востаннє для нинішніх випускників.

Гучно, мелодійно і весело прозвучали 
мелодії останнього дзвоника в селах Він-
ничини, Кіровоградщини, Київщини та 
Чернігівщини. У цей святковий день пред-
ставники господарств компанії ТАС АГРО 
завітали до загальноосвітніх шкіл із щи-
рими словами вітань та цінними подарун-
ками для випускників. Зокрема, з  нагоди 
завершення навчального року агрохол-
динг нагородив 20 випускників-відмінни-
ків електронними книгами і планшетами. 
Крім того, усі випускники отримали від 
ТАС АГРО на згадку про школу канцеляр-
ські набори.  Загальний святковий бюджет  
склав майже 70 тис. грн. 

Редакції нашого видання вдалося 
поспілкуватися з директорами кількох 
загальноосвітніх шкіл, які розповіли про 
постійну підтримку їхніх закладів ком-
панією ТАС АГРО та щиро подякували 
за участь в урочистостях.

Коментар:
Наталія Миколаївна Окрущак, 

Директор Могильненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (Гайворонський район, Кіро-
воградська область)

Цього року путівки у доросле жит-
тя отримали 5 випускників нашого 
навчального закладу. Традиційно уро-
чистості, присвячені святу останнього 
дзвоника,  проходять у нашому селі 
особливо урочисто. У цей день ми під-
биваємо підсумки  навчального року, 
нагороджуємо почесними грамотами 
і подяками найкращих учнів. Агро-
підприємство «Інвестагросервіс» (ТАС 
АГРО), яке є постійним спонсором шко-
ли, також, як і щороку, привітало випус-
кників, підготувавши для них несподіва-
ні сюрпризи. 

Від імені учнів і вчителів хочу ви-
словити щиру подяку директору ТОВ 
«Інвестагросервіс» (ТАС АГРО) Віталію 

Осієвському, який не стоїть 
осторонь проблем, з якими 
стикається сьогодні наш на-
вчальний заклад. Забезпечення  
транспортом для поїздок наших 
школярів на  спортивні змагання, допо-
мога в розчищенні території від снігу,  
виконання поточних ремонтних робіт 
– усім цим ми завдячуємо саме Віталі-
єві Анатолійовичу. Крім цього, окремо 
хочу подякувати Благодійному фонду 
Сергія Тігіпка, за фінансової  підтримки  
якого наша школа оновила матеріаль-
но-технічну базу, а діти отримали мож-
ливість навчатися в комфортних умовах. 

Коментар:
Леонід Степанович Бетлій, Ди-

ректор Сирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
(Врадіївський район, Миколаївська 
область)

Користуючись нагодою, хочу зазна-
чити, що завдяки багаторічній співпраці 

з компанією ТАС АГРО і Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка  в нашій школі 
було втілено чимало корисних проек-
тів і заплановано реалізацію нових ідей. 
Зокрема, якщо раніше завдяки допомозі 
цих організацій ми замінили 67 старих 
дерев’яних вікон на нові енергозберігаю-
чі і провели реконструкцію деяких примі-
щень, то цього року благодійники виділя-
ють нам понад 50 тис грн. на придбання 
стільців, радіоапаратури та тренажерів.

Приємно, що в такий непростий час 
аграрії продовжують підтримувати наші 
ініціативи, турбуючись про   створення 
комфортних умов  для навчання наших 
дітей. Не забули вони про школу і у свя-
то останнього дзвоника, презентувавши 
нашим випускникам цінні подарунки. 
Постійна увага і підтримка спонсорів 
є надзвичайно важливою для нас, тому 
я висловлюю щиру вдячність компанії 
ТАС АГРО та її керівництву. 

Коментар:
Ткалич Світлана Миколаївна, 

Директор Мисайлівського НВК (Бо-
гуславський район, Київська об-
ласть)

Традиційно представники госпо-
дарства «Агро-Богуславшина-Еко» (ТАС 
АГРО) вітають наших випускників зі 
святом останнього дзвоника. Цього-
річ на урочистій лінійці, в присутно-
сті всього педагогічного колективу та 
батьків  директор підприємства вручив 
13 випускникам корисні подарунки, 
а випускниці-відмінниці Владиславі 
Євтушенко  – планшет. Хочу подякува-
ти компанії ТАС АГРО за таку неорди-
нарну ініціативу, яка приємно вразила 
всіх гостей та учасників нашого заходу. 
Добре, що поряд із нами працюють такі 
підприємства, які думають про майбут-
нє і турбуються про підростаюче поко-
ління.



ТАС АГРО підтримує спортивні ініціативи

Відремонтована сцена в Гуменському осередку культури

Електрокардіограф для  
Медвинської дільничної лікарні

С півпраця з компанією ТАС АГРО 
та Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка завжди приносить гро-

маді Гуменської сільради (Вінницька 
область) приємні результати, - вважає 
очільник сільради Олександр Хоменко. 
Голова громади із задоволенням ділить-
ся своїми враженнями від співробіт-
ництва, підкреслюючи, що ТАС АГРО – 
надійний партнер, на підтримку якого 
можна завжди розраховувати. 

— Господарство «Михайлівське» 
(ТАС АГРО) та Благодійний фонд Сер-
гія Тігіпка активно підтримують соці-
альну сферу наших сіл (сільська рада 
об’єднує два села Гуменне і Михайлів-
ка), — розповідає Олександр Івано-
вич. — Так, у квітні аграрії профінан-
сували ремонт сцени  у приміщенні 
місцевого Будинку культури, яка не 
оновлювалась більше сорока років з 
моменту будівництва.  У цій же будів-
лі функціонує й сільська бібліотека. 
Ремонт сцени і всього обладнання був 

необхідний в першу чергу 
через аварійність об’єкту. 

Ми щоразу хвилювалися, щоб застарі-
лі конструкції не травмували наших 
артистів, в тому числі дітей, які часто 
ставлять спектаклі і проводять концер-
ти до різноманітних заходів та свят. 
Тепер у нашому будинку культури, в 
якому напередодні фонд встановив 
нові двері, створено комфортні і без-
печні умови, тому відтепер ми спокій-
но і без зайвих переживань зможемо 
проводити урочистості та святкові за-
ходи. 

Крім того, компанія ТАС АГРО три 
роки поспіль надає фінансову допомо-
гу для проведення ремонтних робіт у 
місцевому дитячому садочку «Пролі-
сок». Зокрема, встановлено енергоз-
берігаючі вінка, придбано пральну 
машину,  замінено дитячі ліжечка і 
шафи для одягу, змонтовано дитячий 
майданчик.

— Не оминає ТАС АГРО увагою й 
потреби освітян, — додає наш співроз-
мовник. — Компанія неодноразово 
надавала кошти на поточні роботи у 
приміщенні школи. Також Благодій-

ний фонд постійно  реалізовує про-
екти з ремонту та оновлення школи. 
Цьогоріч, до прикладу, ми заплану-
вали встановити нові меблі в класах 
початкової школи і придбати до  по-
чатку нового навчального року підси-

лювач та радіомікрофон для музично-
го класу. Відтак хочеться подякувати 
агрохолдингу і Благодійному фонду 
Сергія Тігіпка за всі добрі справи й 
висловити впевненість щодо плідної 
співпраці в майбутньому.

ьогорічний травень для 
жителів села Медвин 
(Богуславський район, 

Київська область) став особливим, 
адже місцевий медичний заклад 
збагатився  довгоочікуваним су-
часним пристроєм для контролю 
роботи серця – електрокардіогра-
фом. Такий потрібний дарунок лі-
карня отримала від Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.

Головний лікар Медвинської 
лікарні Ігор Олександрович Во-
лошин не приховує радості, адже 
медичне обладнання в лікуваль-

ному закладі села майже не онов-
люється. 

«Медвин - одне з найвіддале-
ніших сіл Богуславського району. 
Не всі наші пацієнти мають можли-
вість постійно їздити до районного 
центру, щоб зробити кардіограму. 
Тепер з допомогою цього порта-
тивного і простого у використанні 
апарату, який популярний серед 
лікарів-кардіологів і терапевтів, ми 
робитимемо необхідні процедури 
в селі. Крім електрокардіографа, 
наша лікарня отримала ще й ліки. 
За що ми і наші пацієнти вдячні 

Благодійному фонду», - розповів 
Ігор Олександрович.

«Електрокардіограф – не пер-
ша допомога Медвинській лікарні. 
Ми працюємо системно з цим ме-
дичним закладом протягом п’яти 
років. Тут зібрався дуже хороший 
і професійний колектив фахівців. У 
них є знання, вміння і досвід, про-
те не було відповідного матеріаль-
но-технічного забезпечення. Ми їм 
в цьому допомагаємо і будемо ро-
бити це в подальшому», - розповів 
директор Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка Роман Польовий.

К омпанія ТАС АГРО надає осо-
бливого значення популя-
ризації спорту та здорового 

способу життя, активно підтримуючи 
в сільських громадах аматорські спор-

тивні команди та розвиток спорту. 
Адже заняття спортом, організація різ-
номанітних змагань та чемпіонатів  – 
один із найкращих способів проведен-
ня активного дозвілля.

Протягом кількох років компанія 
ТАС АГРО спільно з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка проінвестували по-
над 1 млн грн на придбання спортивної 
форми та інвентарю, ремонт спортивних 
залів, організацію змагань тощо.

Нещодавно  на центральному район-
ному стадіоні у смт. Новоархангельськ 
Кіровоградської області за підтримки 
ТАС АГРО проводився футбольний Ку-
бок пам’яті Сергія Сурженка – захисни-
ка Вітчизни, який загинув під час прове-
дення антитерористичної операції.  

Враженням від співпраці з агро-
холдингом, який не вперше підтримує 
місцеві спортивні змагання,  поділився  
голова Новоархангельської районної 
федерації футболу Валерій Олександро-
вич Бутенко.  
- Сільський спорт був, є і буде. Однак, 

за нинішніх  умов одного лише ба-
жання та ентузіазму недостатньо, 
потрібно залучатися системною 
підтримкою від соціально відпові-
дального бізнесу. І дуже добре, що 
є компанії і люди, які допомагають 

розвивати спорт,  яким не байдуже, 
чим живуть села. Нам пощастило, 
адже постійно маємо необхідну 
допомогу від господарства ПСП 
«Лан» (ТАС АГРО), яке працює в на-
шому регіоні.. 

Цьогорічно компанія, наприклад, 
допомогла з нагородною атрибутикою 
для спортивного турніру, в якому взяли   
участь 6 команд: «Арсенал» смт. Ново-
архангельськ, «Колос» с.  Торговиця, 
«Хлібороб» с.  Копенкувате, «Україна» 
с. Кальниболот, «Гранд» с. Небелівка і 
«Резерв» с. Нерубайка.  

Переможцями турніру стали фут-
болісти з селища Новоархангельськ, 
яким нагороди вручив директор ПСП 
«Лан»  (ТАС АГРО) Михайло Михайло-
вич Кирстя. 

Головна мета таких заходів – про-
паганда здорового способу життя, під-
вищення зацікавленості дітей та моло-
ді до спорту та  підтримка командного 
духу.

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ



- Синоптики передбачили: літо буде 
коротким, але малосніжним 

***

- А до весілля казав, що готовий  
померти заради мене.

- Ну гаразд, давай сюди твої котлети.

***

- Що таке 90-60-90?
- Їзда повз поліції

***

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: 07.06.2017
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Боремося з колорадським  
жуком народними методами

ГУМОР

- Ти так схудла! Це нова дієта?
- Так, морква, буряк і картопля.

- А що робила, смажила чи варила?
- Копала.

***

Чоловік з дружиною їдуть на автомо-
білі і сваряться. Проїжджають через 

одне село і раптом бачать пару свиней. 
Дружина: - Твої родичі?

- Ага, теща з тестем.

***

Першокласника тягнуть в школу.  
Він у всю упирається і кричить:  

- Одинадцять років! 
За що?!

***

На вулиці сваряться двоє чоловіків:
- Ви – осел!

- Від осла чую!
Перехожий зупиняється:

- Ну навіщо сваритися, якщо ви родичі?

***

З 9 до 11 співробітники працювали,  
не покладаючи рук.  

А потім полагодили інтернет

***

Жінка за кермом обурюється:
- Милий, ти тільки подивися, що витво-
ряє цей божевільний! Він вже п’ять хви-

лин біжить попереду нашої машини! 
Ненормальний! Що йому потрібно?

- Думаю він хоче, щоб ти все-таки 
з’їхала з тротуару.

Циркове шоу для дітей у Свердликовому

ДОБРИЙ ГОСПОДАР 

З а сприяння ком-
панії ТАС АГРО 
в селі Свердли-

кове, що на Кіровоградщині, 
відбулося циркове шоу. Біль-

ше трьохсот свердликівчан і 
мегканців навколишніх насе-

лених пунктів завітали на цю  цікаву і 
незвичну подію. 

«Ми намагалися подарувати дітям 
казку, особливо малечі, яка мешкає в від-
далених селах і позбавлена змоги часто 
відвідувати подібні забави. Мені здаєть-
ся, що нам це вдалося, всі діти були за-
доволені, отримали позитивні емоції та 
враження від феєричного шоу», - зазна-
чив директор ТОВ «Імені Юрія Гагаріна» 
(ТАС АГРО) Михайло Ми-
хайлович Кирстя. 

Б оротьба з колорадським жуком – 
обов’язкове заняття кожного го-
родника, інакше від картопляних 

кущиків залишаться одні обгризені сте-
бла і врожаю, природно, вже не бачити. 

Зазвичай знищують смугастих шкідни-
ків хімічними засобами, але якщо не хо-
четься отруювати свій урожай, ви може-
те боротися з колорадським жуком без 
хімії – народними методами.

МЕТОДИ БОРОТЬБИ:
 Заливаємо 10 стручків червоного 

гіркого перцю, попередньо роз-
різавши їх на кілька частин, 9 лі-
трами гарячої води.  Настоюємо 
кілька годин.  Заливаємо 100 г на-
струганого господарського мила  
1 л води  і нагріваємо на плиті до 
повного розчинення. З’єднуємо 
мило і настій червоного перцю, 
перемішуємо, проціджуємо і об-
прискуємо кущі картоплі зранку. 
Цей засіб відлякує комах і вони не 
відкладають яйця на листя.

 Піввідра листя тополі бальзаміч-
ного заливаємо 10 л води. Доводи-
мо до кипіння і варимо 20 хвилин, 
після чого знімаємо з вогню і дає-
мо настоятися добу. Обприскуємо 

кущі картоплі - і жуки будуть боя-
тися до них підлітати. Для кращо-
го ефекту  додайте до листя 2 кг 
дрібно нарізаної трави полину.

 Відро подрібненої трави чистотілу 
заливаємо окропом і настоюємо 1 
добу, після чого  додаємо ½ шмат-
ка господарського мила, розведе-
ного у воді. Отриманим розчином  
раз на тиждень обприскуємо   кущі 
картоплі.

 Подрібнену траву полину (200 г) 
та склянку попелу заливаємо 5 л 
гарячої води, настоюємо 2-3 годи-
ни, проціджуємо і додаємо 50 г 
розведеного у воді господарсько-
го мила. Після цього обприскуємо 
рослини.

ПОРАДИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Оскільки колорадський жук поїдає і листя 
томатів, для їх обробки користуйтеся кра-
ще народними безпечними методами бо-
ротьби з городніми шкідниками.

• Обробляйте картоплю від колорадського 
жука вранці або ввечері, адже  вдень, особ-

ливо у спеку, випа-
ровування від  от-
руйного розчину 
дуже шкідливі для 
організму.

• Не можна бороти-
ся з колорадським 
жуком хімічними 
препаратами в пе-
ріод цвітіння кар-
топлі і за місяць 
до збирання вро-
жаю.


