
ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко» 
завершила посів ярих культур
10 травня в господарстві «Агро-Богуславщи-
на-Еко» завершили сівбу ярих культур. Цьо-
го року на полях підприємства було посія-
но 2 852 га кукурудзи, 2 905 га соняшнику, 
2 226 га сої, та 576 га. гороху. 
«Незважаючи на непрості погодні умови 
під час цьогорічної посівної кампанії (три-
валі низькі температури на початку весни, 
відсутність опадів у другій половині квіт-
ня та нічні заморозки на початку травня), 
нам вдалося здійснити посів ярих культур 
в оптимальні агротехнологічні строки. Пе-
редусім цього вдалось досягти завдяки 
злагодженій роботі усіх ланок виробничо-
го блоку нашого господарства. Також під 
поточний весняно-польовий сезон ми якіс-
но відремонтували сільськогосподарську 
техніку. Завдяки використанню новітньої 
техніки нам вдалося цього року 100% площ 
засіяти із застосуванням найсучасніших 
технологій, що дозволило максимально 
ефективно використати добрива та насін-
ня», – прокоментував посівну кампанію 
Дмитро Олександрович Тюхін, директор 
господарства «Агро-Богуславщина-Еко».

Маловисківський елеватор 
готується до початку нового 
маркетингового року
До початку нового маркетингового сезону 
завершується модернізація Маловисків-
ського елеватора («ТАС Агро»), який розта-
шований у Кіровоградській області. Загаль-
на потужність елеватора з одноразового 
зберігання становить 32 тис. тонн. На тери-
торії елеваторного комплексу розміщені 
10 складів підлогового типу зберігання. Усі 
складські приміщення механізовані - облад-
нані системою верхніх і нижніх галерей.
Сьогодні елеватор має змогу проводити 
очистку пшениці, ячменю і ріпаку, доводя-
чи їх стан до відмінної якості. На 1 червня 
елеватор зберігає 5 800 тонн зерна залишку 
2017 року, проте великими темпами про-
довжується відвантаження соняшнику. До 
першого липня елеватор буде готовий до 
прийому нового врожаю. 
У травні відбувалася модернізація елеватор-
них візків для збільшення приймання зер-
на. У червні будемо проводити аспірацію 
сушки. Також плануємо замінити два верти-
кальних транспортери для підйому зерна. 
Проводимо середній ремонт зерноскладів. 
Готуємося до атестації лабораторії. Завер-
шили ремонт адміністративної споруди
У 2017-2018 маркетинговому році Мало-
висківський елеватор прийняв на зберіган-
ня майже 35  тис. тонн збіжжя. Зокрема: 
19 тис. тонн кукурудзи, 5 тис. тонн пшениці, 
6 тис. тонн соняшнику та 1 тис. тонн сої., та-
кож було прийнято незначну кількість го-
роху і ячменю.
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Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

Т радиційно напередодні 
відзначення величного 
Дня Перемоги компанія 

«ТАС Агро» долучилася до привітан-
ня ветеранів Другої світової війни, 
що мешкають у підопічних селах. 
Пакунки із продуктовими наборами 
спеціалісти господарств агрохолдин-
гу привезли дідусям та бабусям до 
дому.

Друга світова війна закінчилась 
73 роки тому, але спогади про ті дале-
кі події й досі відгукуються болем у 
серці кожного українця. Неймовірно 
важким був шлях до мирних днів, до 
того часу, як відгриміли останні залпи 
тієї війни над нашою країною. Міль-
йони наших предків пришвидшува-
ли довгоочікуваний День Перемоги 
ціною власного життя. Серед тих, хто 
вижив, – більшість отримали численні 
травми.

З кожним роком очевидців тих 
страшних подій стає все менше. Діду-
сів та бабусь, що відвоювали нам мир, 
сьогодні залишилися одиниці. Сивочо-
лі та водночас героїчні – вони потребу-
ють сторонньої допомоги та підтрим-
ки, чим їх ніколи не обділяє компанія 
«ТАС Агро». На жаль, ми лише зараз, 
відчувши крихкість миру, стали по-ін-

шому сприймати вислів – «Аби не було 
війни», які ось уже восьмий десяток 
років лунають з уст ветеранів. Ми зро-
зуміли, що честь і слава, здобуті наши-
ми дідами та прадідами, — священні 
навіки. 

Коментарі
Валентина Карлівна Степанова, го-

лова Тернівської сільської ради (Кіро-
воградська область):

«Традиційно до Дня Перемоги в 
нашому селі проходить чимало захо-
дів  — мітинги-реквієми, покладання 
квітів до пам’ятника, тематичні концер-
ти. Крім того, представники підприєм-
ства «ТАС Агро» завжди презентують 
адресні подарунки нашим ветеранам. 
Цей рік теж не став винятком. Хоча, 
на жаль, ветеранів у нас залишилося 
дуже мало, тому вітали також осіб, які 
мають статус інвалідів війни, учасників 
бойових дій, солдатських вдів — разом 
5 людей. Їм до свята Перемоги аграрії 
вручили продуктові набори. Всі вони 
щиро вдячні за увагу, а ми дякуємо 
кожному з них за внесок у Велику Пе-
ремогу!»

Галина Василівна Артеменко, голо-
ва Саварської сільської ради (Київська 
область):

«День Перемоги, мабуть, єдине свя-
то, у якому радість змішується з сумом 
та гіркотою. І скільки б часу не мину-
ло — так буде завжди. Сумно ще й тому, 
що з кожним роком у вічність відходять 
наші ветерани. Ми шануємо кожного 
з тих, хто пройшов горнило страшної 
війни, — солдатських вдів, дітей війни, 
учасників бойових дій тощо. Адже всі 
вони зберегли та відбудували Україну, 
виховували дітей, забезпечили наше з 
вами майбутнє. Цьогоріч разом з пред-
ставниками підприємства «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» («ТАС Агро») ми при-
вітали осіб, які мають статус ветеранів. 
Ми дуже вдячні всім тим, хто не забуває 
про визволителів, зокрема й аграріям».

Валентина Іллівна Хачко, голова 
Гришинської сільської ради (Чернігів-
ська область):

«Друга світова війна залишила бо-
лісний слід у кожній українській роди-
ні. З фронту не повернулися сотні тисяч 
синів, батьків, братів. Не повернулося з 
поля бою й чимало наших земляків. У 
нашому селі до цього свята традиційно 
відбуваються тематичні заходи. Цього-
річ було проведено мітинг, біля памят-
ника  та пригощали дітей солодощами. 
Дякуємо аграріям за таку турботу і під-
тримку нашим ветеранам».

ТАС Агро привітала 
ветеранів з 

Днем Перемоги



ВІСТІ З ПОЛІВ

В есна – завжди гаряча пора для 
всіх аграріїв, адже ще не всти-
гли закінчитися посівні роботи, 

як вже потрібно розпочинати заготівлю 
якісних кормів для тварин на зиму. Для 
великої рогатої худоби у період, коли 
немає доступу до зеленого корму, тради-
ційно використовують сіно, сінаж, силос 
та корнаж. Цієї весни погодні умови, як 
ніколи, посприяли ефективній заготівлі.

З метою створення міцної кормової 
бази для годівлі великої рогатої худо-
би у зимовий період у сільськогоспо-
дарських підприємствах, які входять до 
агрохолдингу «ТАС Агро», розпочато за-
готівлю грубих кормів. Вдало проведена 
заготівля – це конкурентна перевага на 
ринку молока. Для отримання високої 
продуктивності від тварин потрібні якіс-
ні корми, які можливо отримати тільки 
при дотриманні технології їх заготівлі.

Так, вже розпочато заготівлю кормів 
для великої рогатої худоби в усіх госпо-
дарствах компанії – ТОВ «Рось», ТОВ 
СОП «Михайлівське», ТОВ «АГРО ВАМ», 

ТОВ АФ «Обрій ЛТД», ТОВ «Надія Агро», 
ТОВ «Обрій». Саме ці господарства без-
посередньо займаються тваринництвом. 
Загалом у компанії утримують більше 
4457 голів великої рогатої худоби, з яких 
2324 голів – дійне стадо. Заготівля гру-
бих кормів відкриває широкий простір 
для креативного підходу. Важливу роль 
відіграють природно-кліматичні умови, 
типи ґрунтів та їхня родючість. Проте 
не менш вагомим фактором є догляд за 
кормовими угіддями. 

Цього року в господарствах плану-
ють закласти 12396 т сінажу, 2540 т сіна, 
30570 т силосу, 2537 т корнажу. Перший 
укіс буде проведено на площі 1003 га на 
сінаж, а інші укоси – на сіно. Всього під 
багаторічні трави в компанії відведено 
873 га. 

Отримання якісного сіна також за-
лежить від терміну скошування рослин. 
Для проведення ефективної заготівлі 
кормів цього року компанія «ТАС Агро» 
придбала  високовиробничу кормозаго-
тівельну техніку, яка дозволяє збирати 

корми в оптимальні фази вегетації, що 
сприяє отриманню високої молочної 
продуктивності і рентабельності молоч-
ного скотарства.

У цьому році було придбано триме-
трову косарку дискову з ротором ком-
панії SаMASZ (Польща) та граблі дворо-
торні причіпні, виготовлені компанією 
KUNH (Франція). Компанія також залу-
чає орендовану техніку. Цьогоріч сучас-
на техніка показує ефективну та еконо-
мічну роботу під час заготівлі кормів. 
Так, причіп Teleliner HTS 24.07 від ком-
панії Annaburger Nutzfahzeug GmbH до-
помагає господарству ТОВ «Надія Агро» 
в кормозаготівлі. Його потужність з пе-
ревезення зеленої маси вологістю 70% 
становить 22-25 т, що дає можливість 

замінити 4 вантажні автомобілі мар-
ки «КамАЗ» та одного фронтального 
навантажувача. Коштовна високопро-
дуктивна техніка швидко окупається за 
рахунок зниження втрати поживних ре-
човин кормів, зменшення витрат праці 
під час заготівлі кормів та підвищення 
якості кормів і продуктивності тварин.

Одним з основних принципів еконо-
мічної доцільності є зниження собівар-
тості продукту за рахунок збільшення 
обсягів його виробництва. Це правило 
цілком можна застосувати і до одного з 
головних продуктів тваринництва – мо-
лока, оскільки його ціна майже наполо-
вину залежить від вартості кормів. Та-
ким чином розумна та якісна заготівля 
рослинних кормів дозволяє забезпечити 
одночасно високу продуктивність, низь-
ку собівартість і відмінну якість молока. 

«Ми надзвичайно відповідально під-
ходимо до заготівлі кормів, адже 50% 
собівартості молока — корми. Якщо ми 
хочемо вплинути на надої і собівартість, 
то варто почати саме з ефективної підго-
товки до заготівлі кормової бази. Заго-

тівля грубих кормів — це відповідаль-
ний процес, від якого напряму залежать 
майбутні надої. Під час заготівлі кожен 
окремий фактор, який не вдалося спро-
гнозувати, може мати негативний вплив 
на загальний результат. Замало мати 
хорошу техніку. Потрібно ще мати спе-
ціалістів і навчити людей працювати з 
нею, чітко прописати посадові обов’язки. 
Коли маєш надійну техніку і професій-
них спеціалістів, то з цими двома скла-
довими можна вибудувати ефективну 
кормозаготівлю. У компанії «ТАС Агро» 
якісно налагоджена технічна складова і 
робота з співробітниками, тому ми впев-
нені у високих результатах», — зауважив 
Дмитро Шелудько, головний технолог 
виробництва в тваринництві «ТАС Агро»

«У подальшому компанія «ТАС Агро» 
планує і надалі розширювати напрямок 
молочного тваринництва. З цією метою в 
холдингу проходить реорганізація і опти-
мізація виробничих процесів, ведуться 
поточні ремонти та реконструкції тварин-
ницьких приміщень. Ми постійно намага-
ємося не стояти на місці, впроваджуючи 
новітні технології та вивчаючи передо-
вий досвід. У тваринницьких комплексах 
компанії створюються комфортні умови 
утримання тварин завдяки оптимально-
му мікроклімату в приміщеннях, відпо-
відного освітлення та забезпечення пого-
лів’я якісним поживним кормом і чистою 
свіжою водою в достатній кількості. Адже, 
як говорить народна мудрість: молоко у 
корови на язику. Разом з цим підприєм-
ство турбується і про покращення сані-
тарно-побутових умов праці персоналу 
тваринницьких ферм і підвищенню їх со-
ціальних гарантій. Сьогодні ми маємо всі 
необхідні знання, можливості й фінансові 
ресурси для ефективного розвитку тва-
ринницького напряму в компанії», – під-
сумував Дмитро Шелудько.

Розпочинаємо заготівлю кормів

«ТАС АГРО» працює пліч-о-пліч 
з місцевими громадами

К омпанія «ТАС Агро», окрім по-
тужної виробничої діяльності, 
веде відкриту та чесну співп-

рацю з пайовиками, вчасно та в повно-
му обсязі сплачує податки у місцеві та 
державний бюджети, інвестує кошти в 
соціальну сферу десятків сіл. Агрохол-
динг постійно допомагає місцевим гро-
мадам облаштовувати благоустрій сіл, 
прибирати прибудинкові території та 
місця загального користування, прово-
дити ремонт доріг і тротуарів. 

Так, у селі Могильне, що на Кірово-
градщині, за сприяння компанії «ТАС 
Агро» було проведено ремонт під’їзної 
дороги до населеного пункту. 

Сьогодні сільгоспвиробники – чи 
не єдині, хто турбується про село. Не-
мало коштів вкладає компанія «ТАС 
Агро» спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка у розвиток Могильного, 
де орендує землі. За соціальною уго-
дою – це близько 75 тисяч гривень, а 
поза нею вже й із ліку збилися. Хочеть-
ся, щоб у селі і школа була впорядкова-
ною, і садочок, і заклад культури. На ці 
потреби протягом останніх пяти років 
інвестовано майже 500 тис. грн. Цьо-
горіч заплановано відновити кабінет 
хімії для школярів. На ремонт дороги 
компанія «ТАС Агро» виділила 75 тисяч 
гривень.

«Цінність рослин-
них кормів в тому, 
що в них міститься 
безкош тов на енергія 
сонця. Це вигідно»

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВІДОМА В РЕГІОНАХ ГОСПО
ДАРЮВАННЯ НЕ ЛИШЕ ВИСОКИМИ ВРОЖАЯМИ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, СОНЯШНИКУ, БОБОВИХ. 
ДОБРЕ РОЗВИНУТЕ У ГОСПОДАРСТВАХ АГРОХОЛ
ДИНГУ Й ТВАРИННИЦТВО, ЗОКРЕМА МОЛОЧНЕ 
СКОТАРСТВО. В ТОЙ ЧАС, КОЛИ БІЛЬШІСТЬ ВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ 
НАМАГАЮТЬСЯ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО НА ЗЕМЛЕРОБ
СТВІ, У «ТАС АГРО» ІНВЕСТУЮТЬ У ТВАРИННИЦЬКУ ГАЛУЗЬ, ВБАЧАЮ
ЧИ У ЦЬОМУ ПЕРСПЕКТИВУ. ВИСОКОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБ НИЦ
ТВА МОЛОКА ГОСПОДАРСТВО ДОСЯГЛО, НАСАМПЕРЕД, ЗАВДЯКИ 
ВІДНОСНО ВИСОКІЙ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ, ДОТРИМАННЮ ВИМОГ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЙОГО ВИРОБНИЦТВА, ВИСОКІЙ ЯКОСТІ МОЛОКА, А ТАКОЖ 
ВІДНОСНО НИЗЬКІЙ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОДУКТУ.



Медикаменти для кожного села

У травні Всеукраїнський благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка виділив 
більше 300 тис. грн на забезпечен-

ня лікарськими засобами 65 сільських рад у 
різних регіонах України. Представники Бла-
годійного фонду спільно із співробітниками 
компанії «ТАС Агро» розвезли по місцевих 
громадах найнеобхідніші медикаменти для 
лікарень, амбулаторій і ФАПів. Це не перша і 
не одноразова подія, така акція є постійною. 
Протягом цього року Благодійним фондом 
заплановано провести ремонт у кількох лі-
карських установах: замінити вікна та двері, 
провести утеплення, встановити відповідне 
обладнання й устаткування.

З метою підтримки фельдшерсько-а-
кушерських пунктів та амбулаторій у 
сільській місцевості агропідприємства 
компанії «ТАС Агро» та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка щорічно реалізують програ-
му «Сільська медицина», у рамках якої на 
потреби сільських закладів охорони здо-
ров’я за останні роки виділено мільйони 
гривень. Так, нещодавно аграрії спряму-
вали кошти на чергові важливі проекти. 
Йдеться, зокрема, про масштабний проект 

закупівлі лікарських засобів для десятків 
сільських медичних закладів та придбан-
ня будівельних матеріалів для проведення 
капітального ремонту у фельдшерсько-а-
кушерському пункті с. Стара Талалаївка 
(Талалаївський р-н, Чернігівська обл.). Бю-
джет витрат компанії та благодійного фон-
ду становить майже 360 тис. грн.

Олексій Сергійович Корнелюк , голов-
ний лікар Новогребельської амбулаторії 
(Калинівський район, Вінницька область):

«У зв’язку з реформуванням сфери 
охорони здоров’я перед багатьма медич-
ними закладами українських сіл постало 
питання забезпечення медикаментами. 
Адже більшість жителів сіл – це люди похи-
лого віку, які постійно потребують медич-
ної допомоги. Придбати дорогі лікарські 
засоби спроможні далеко не усі жителі на-
шої громади. Сьогодні наша амбулаторія 
обслуговує майже 2000 осіб. Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка щорічно систематич-
но забезпечує наш заклад медикаментами 
і спеціалізованим обладнанням. Цьогоріч 
закуплено ліків на 5 000 грн. За це ми дуже 
вдячні компанії «ТАС Агро». На сьогодні 

завдяки такій допомозі наші пацієнти ма-
тимуть змогу отримувати необхідну допо-
могу в повному обсязі, не турбуючись про 
наявність того чи іншого препарату». 

Василь Петрович Покришка, голова 
Староталалаївської сільської ради: 

«Приміщенню фельдшерсько-акушер-
ського пункту в селі Слобідка (входить до 
складу сільської ради) — понад 30 років. 
Наразі заклад обслуговує 270 осіб. Спіль-
ними зусиллями громади та сільської вла-
ди ми намагаємося підтримувати будівлю 
в належному стані, створювати комфорт-
ні умови для пацієнтів. Проте взимку в 
медичному закладі відбулось замикання 
електропроводки, і пожежа майже зни-
щила цей об’єкт. Ми звернулися до під-
приємства «Обрій LTD» («ТАС Агро») за 
підтримкою. Аграрії не відмовили, спільно 
з Благодійним фондом Сергія Тігіпка ви-
діливши кошти на придбання необхідних 
будівельних матеріалів. Виконання робіт 
було сплачено з сільського бюджету. У 
результаті реалізовано важливу справу — 
відновлено будівлю ФАПу та проведено 
благоустрій прилеглої території».

«З сільськими медичними закладами 
наш фонд співпрацює більше чотирьох 
років, і нам приємно бачити, як змінилося 
ставлення лікарів, працівників і місцевих 
жителів до нашої діяльності. Але на енту-
зіазмі та допомозі одних лише благодій-
ників стан медичної галузі кардинально 
не змінити. Хронічний дефіцит медич-
них кадрів на селі став вже притчею во 
язицех, адже не бажають випускники ме-
дичних вузів їхати працювати в сільську 
місцевість. Низький рівень оснащеності 
медустанов у сільських районах, неадек-
ватна сучасному життю зарплата молодо-
го спеціаліста, відсутність житла – усе це 
не сприяє появі фахівців та закріпленню 
кадрів. Робота Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка має системний характер і не 
обмежується передачею лише медичних 
препаратів. Ми допомагаємо в ремонті, 
придбанні обладнання, меблів та устатку-
вання. Всі ці заходи здійснюються відпо-
відно до спільного чітко затвердженого 
плану і залежать від потреб сільської гро-
мади», – розповів директор Благодійного 
фонду Роман Польовий.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Найкраще для наймолодших Сучасні меблі для школярів 
села ЯланецьУ 2017 році компанія «ТАС АГРО» 

спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка встановила 25 ди-

тячих майданчиків у сільських громадах. 
Загальний бюджет проекту становить 
майже 1 млн грн. Цьогоріч приємну тра-
дицію для сільської малечі продовжено з 
новими силами й енергією. 

До реалізації цього чудового проек-
ту у селі Лозувата (Липовецький район, 
Вінницька область) не було встановлено 
ані майданчиків, ані спеціально облаш-

тованих для дитячого відпочинку місць. 
Тому дошкільнята і школярі були поз-
бавлені можливості активно проводити 
своє дозвілля та розвиватись. Проте за 
підтримки компанії «ТАС Агро» ситуація 
змінилася. «Одним із перших дитячий 
майданчик у 2018 році було встановлено 
саме у нашому селі, завдяки фінансовій 
підтримці Благодійного фонду Сергія Ті-
гіпка та сприяння компанії «ТАС Агро», – 

Ф актично в кожному номері 
нашої газети ми розповідаємо 
про проекти, які реалізову-

ються за фінансової участі компанії ТАС 
Агро та Благодійного фонду Сергія Тігіп-
ка у школах і дитячих садочках, розташо-
ваних на території підопічних сіл госпо-
дарств агрохолдингу.

Сьогодні пропонуємо 
Вашій увазі чергову пор-
цію добрих справ, реалізо-
ваних за нашої підтримки 
та з думкою про поколін-
ня, що підростає. Зокрема, 
йдеться про придбання 
меблів у школу села Яла-
нець (Бершадський ра-
йон, Вінницька область).

«Наша загальноос-
вітня школа збудована 
чотири десятиліття тому. 
Розрахований заклад на 
одночасне навчання 400 дітей, проте 
сьогодні школу відвідує 150 учнів. Ра-
ніше сільського бюджету вистачало на 
поточну підтримку функціонування на-
вчального закладу, кошти з державного 
бюджету виділялися лише на заробітну 
плату вчителів. Тому до появи в нашо-
му селі Благодійного фонду в школі 
були старі та незручні радянські меблі, 
дерев’яні вікна, через які постійно віяло 

враженнями з нами поділилася голова 
сільської ради Тетяна Петрівна Бурячок, 
зазначивши: –  Скажу без перебільшення, 
що він є одним із найкращих, які я зустрі-
чала у сусідніх селах, як за розмірами, так 
і за відвідуванням. Адже щодня тут прово-
дять своє дозвілля десятки діток – жителів 
нашого села. Коли минулого року до нас 
завітали представники Благодійного фон-
ду із запитанням, куди краще скерувати 
соціальні кошти, якій сфері допомогти, я 
відразу запропонувала, щоб проект був 
спрямований на підтримку дитинства  – 
так виникла ідея спорудження дитячого 
майданчика. За короткий термін ми за-
ключили договір з підрядником – кам’ян-
ським підприємством, яке виготовляло 
устаткування. Фонд оплатив його послуги 
у розмірі 35 тис. грн, і в кінці 2017 року 
нам привезли готові каруселі, гойдалки і 
гірку. Встановлювати майданчик виріши-
ли навесні за кошти сільського бюджету. 
Хочу подякувати керівництву компанії та 
Благодійному фонду за те, що тепер у цен-
трі нашого села створено справжній оазис 
для дитячого відпочинку. Сподіваюся, що 
в майбутньому разом з «ТАС Агро» ми 
продовжимо реалізовувати корисні для 
села та його мешканців проекти. Адже у 
2017 році дитячий майданчик став не єди-
ним подарунком від компанії для нашої 
громади. За кошти фонду і господарства 
«Сімекс Агро» (ТАС Агро) було реалізова-
но проект з освітлення села», – з задово-
ленням розповіла Тетяна Петрівна.

вітром і холодом, дірявий спортивний 
інвентар. Сьогодні ж наш освітній заклад 
наче отримав нове дихання, а вчителі 
впевнено дивляться у майбутнє і не тур-
буються про буденні речі. У 2017 році за 
фінансового сприяння фонду ми придба-
ли парти для дітей молодших класів. На 

2018 рік у нас спільно з аграріями запла-
новано реалізувати масштабний проект 
для обладнання першого класу сучас-
ними меблями та якісною технікою. Від 
себе особисто, від педагогічного та учнів-
ського колективів дякую Благодійному 
фонду та компанії «ТАС Агро» за допомо-
гу і підтримку нашої школи», – з радістю 
розповів Валентин Васильович Олійник, 
директор Яланецької ЗОШ.



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: 28.05.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

«ТАС АГРО» СЕРЕД КРАЩИХ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ
Компанія «ТАС Агро» увійшла до сотні найкращих 
аграрних підприємств України у 2018 році.

Н ещодавно у Києві, в Національ-
ній філармонії України, відбу-
лася церемонія нагородження 

представників аграрної еліти України.
Провідний аграрний журнал з де-

сятилітньою історією «The Ukrainian 
Farmer», у рамках проекту «100 найкра-
щих і найефективніших аграрних під-
приємств України», визначив перемож-
ців за результатами роботи 2017 року у 
15 номінаціях, серед яких: «Диверсифі-
кація виробництва», «Надійність і ста-
більність», «Вертикальна інтеграція», 
«Розвиток інфраструктури», «Соціальна 
відповідальність», «Потужний розви-
ток», «Інноваційність», «Технічне пере-
озброєння», «Власна торгова марка», 
«Модернізація виробництва», «Удоско-
налення технології», «Визнання колег», 
«Нарощення експорту» та інші. Нагоро-
ду від «The Ukrainian Farmer» отримала 
і компанія «ТАС Агро», яку відзначили в 
номінації «Потужний розвиток». «Ця на-
города – свідчення наполегливої роботи 
компанії в цілому та кожного працівни-
ка зокрема. Ми щороку вдосконалюємо 
не лише своє виробництво, а й співпра-
цю з громадами на місцях, – зазначила 
генеральний директор компанії «ТАС 
Агро» Ірина Вершеліс. – Минулий рік 
став для компанії відправною точкою із 
впровадження інновацій. До управлін-
ня агрохолдингом приступила коман-
да професіоналів зі значним досвідом 

роботи в агросекторі. Компанія розпо-
чала впровадження системи точного 
землеробства, що дозволило підвищити 
урожайність та мінімізувати негативний 
вплив на навколишнє середовище. При-
ємно, що наша робота гідно оцінена. 
Така відзнака зобов’язує і далі розвива-
тися та працювати на благо людей».

Компанія ТАС Агро 
вітає школярів з  
останнім дзвоником

Підводимо підсумки  
конкурсу разом!

О сь і пролунав останній дзвоник 
у багатьох школах України, що 
сповіщає випускникам про по-

чаток нового, дорослого та самостійно-
го життя, нові вершини і досягнення, а 
школярам  – про початок чудового від-
починку на літніх канікулах, сповненого 
яскравих вражень.

Традиційно представники  госпо-
дарств компанії привітали школярів і 
випускників з останнім дзвоником. 

З року в рік компанія «ТАС Агро» 
допомагає закладам освіти України, да-
руючи спортивний інвентар та методич-
ні матеріали, оснащуючи класи комп’ю-
терною та мультимедійною технікою, 
ремонтуючи навчальні класи і кабінети. 

У продовж березня-травня 2018 
року компанія «ТАС Агро» про-
водила конкурс на оригіналь-

не використання логотипу компанії. В 
результаті ми отримали від вас багато 
чудових виробів з використанням ло-
готипу компанії. Для визначення пере-
можців ми проводимо відкрите голосу-
вання. 

Усім охочим долучитись до вибору 
переможця необхідно завітати на офі-
ційну сторінку компанії «ТАС Агро» у 
мережі Фейсбук і поставити вподобання 
до світлини виробу, який вам найбільше 
сподобався. Голосування продовжувати-
меться до 15.06.2018 року. Переможцем 
конкурсу буде той виріб, який набере 
найбільшу кількість ваших вподобань. 

Давно та систематично співпрацює ком-
панія і Благодійний фонд Сергія Тігіпка 
із майже сотнею шкіл тих населених 
пунктів, де розташовані господарства 
компанії. Результатом такої багаторіч-
ної благодійної діяльності є, звичайно, 
високі успіхи учнів підшефних шкіл 
компанії у навчанні.

Керівництво «ТАС Агро» від щи-
рого серця вітає всіх учнів зі святом та 
висловлює вдячність вчителям і батькам 
за неоціненний внесок у виховання май-
бутнього покоління українців. Бажаємо 
випускникам впевненості у власних си-
лах та наполегливості у досягненні мети, 
а тим, у кого свій останній дзвоник ще 
попереду, – гарного літнього відпочинку.

ВІТАЄМО

Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/tasagro/


