
«ТАС Агро» інвестує 
в оновлення техніки 
для тваринництва
Упродовж квітня 2019 року 
агрохолдинг «ТАС Агро» поно-
вив свій технічний парк чотир-
ма новими одиницями кормоз-
биральної техніки. Компанія 
купила три сучасні причіп-
ні косарки та граблі Samasz 
Poland для Чернігівського та 
Київського регіонів. Придбан-
ня техніки здійснено згідно 
з  виробничими потребами у 
якісній заготівлі кормової бази 
у весняно-літній період. Адже 
якість кормів суттєво впливає 
на рівень продуктивності тва-
рин. 
«Компанія «ТАС Агро» приді-
ляє велику увагу розвитку мо-
лочного скотарства. Ця черго-
ва поставка техніки надійшла 
до агрохолдингу в рамках 
інвестиційного плану на по-
точний рік. Таким чином від 
початку цього року компанія 
отримала вже майже 30 нових 
одиниць техніки: трактори різ-
них потужностей, самохідні 
обприскувачі, а також причіп-
ну ґрунтообробну сільгосптех-
ніку, автомобільний транспорт 
і спецтехніку», — розповів 
Дмитро Шелудько, головний 
технолог з виробництва.

Агрохолдинг  
«ТАС Агро» завершив  
весняну посівну  
кампанію
Не дивлячись на подекуди 
несприятливі погодні умови, 
компанія «ТАС Агро» заверши-
ла весняну посівну, провівши 
її в технологічно оптимальні 
строки. У середині квітня ми 
розпочали посів кукурудзи і 
на початку травня завершили, 
засіявши 22,5 тис. га. Також 
у середині травня завершено 
посів соняшнику. У третій де-
каді травня закінчили сівбу 
сої. Перші посіви уже дали 
дружні сходи. Наразі ж здійс-
нюється догляд за посівами, 
щоб закласти міцний фунда-
мент для отримання високої 
урожайності у новому сезоні. 
Наступним етапом сезону для 
агрономів та механізаторів 
компанії стане підготовка до 
жнив-2019.

№5/5, травень, 2019

НОВИНИ КОМПАНІЇ

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

М и живемо у непростий 
час — відлуння війни не по-
лишає нашу країну до цього 

часу,  — каже директор господарства 
Ігор Смаль. — Тому ми хотіли внести 
крихту радості, щастя в серця людей, 
щоб вони відчули, що їхнє життя про-
довжується, щоб отримали насолоду від 
святкового концерту». 

Щирими оплесками дякували гляда-
чі калинівським артистам за їхні виступи.

«Дуже гарний концерт, — не стри-
мує свого захоплення Галина Андріюк, 
пенсіонерка, колишній директор сіль-

ського будинку куль-
тури. — Щиро вдячні 
господарству «Надія 
Агро» за організацію 
такого святкового 
дійства».

Задоволені кон-
цертом і у селі Друж-
не де також зібралися місцеві жителі, 
щоб послухати відомий за межами об-
ласті ансамбль. 

«Незважаючи на хорошу погоду і 
весняно-польові роботи на городах, ми 
виділили час для того, щоб послухати 

Святкові концерти  
до Дня Перемоги
ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ І ЗУСТРІЧЕЙ З ОРЕНДОДАВЦЯМИ — НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА РОБОТИ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО». 
БЕЗКОНФЛІКТНЕ ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ СИТУАЦІЙ, КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ — ЦЕ СТИЛЬ СПІЛКУВАННЯ АГРОХОЛ-
ДИНГУ. КОМПАНІЯ ЗАВЖДИ ВІДКРИТА ДО ПОЗИТИВНОГО ДІАЛОГУ З ГРОМАДАМИ, МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ ТА СВОЇ-
МИ ПАЙОВИКАМИ, АДЖЕ ПРАЦЮЄ ПРОЗОРО, У МЕЖАХ ЧИННИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАДЛЯ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. ПІДТВЕРДЖУЮЧИ ЦІ ПРИНЦИПИ, НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПЕРЕМОГИ ЗА ПІДТРИМКИ 
КОМПАНІЇ У СЕЛАХ НОВА ГРЕБЛЯ І ДРУЖНЕ БУЛО ПРОВЕДЕНО СВЯТКОВІ КОНЦЕРТИ.

« відомий колектив 
з Калинівки. Тим 
більше, що такі за-
ходи відбуваються 
у нас дуже рідко. 
Побаченим і по-
чутим ми дуже за-
доволені. За дві 

години ми встигли і поплакати, і пове-
селитися. Дякуємо господарству «Надія 
Агро» за можливість культурно відпо-
чити і послухати професійний колек-
тив», — задоволено розповіла Ніна Гор-
батюк, жителька села Дружне. 



В се менше і менше з кожним ро-
ком стає ветеранів Другої сві-
тової війни, учасників бойових 

дій. З кожним роком все далі від нас 
той пам’ятний День Перемоги. Кожного 
року напередодні Дня Перемоги у ком-
панії «ТАС Агро» склалася чудова тради-
ція. Представники господарств агрохол-
дингу вітають тих, хто був очевидцями 
та учасниками тієї страшної війни. При-
вітання від аграріїв отримали жителі сіл 
Вінниччини, Чернігівщини, Київщини, 
Миколаївщини, Кіровоградщини. Серед 
них — інваліди Другої світової війни, 
солдатські вдови, а також особи, прирів-
няні до учасників бойових дій. 9 травня 
Україна відзначає День Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. Крім 
того, в 2015 році в Україні з’явився День 
пам’яті і примирення, який відзначаєть-
ся 8 травня. Саме українські ветерани 
зробили значний внесок у перемогу в 
Другій світовій, тож День перемоги над 
нацизмом викарбований у національній 
пам’яті не одного покоління. У це свято 
ми вшановуємо ветеранів та бажаємо 
всім миру та злагоди.

Підприємства агрохолдингу «ТАС 
Агро» щороку вітають ветеранів Другої 
світової війни з Днем Перемоги. Цього-
річ компанія виділила близько 40 тисяч 
гривень сільським радам та ОТГ у п’яти 
областях України, де власне і працює 
компанія. Кошти витратили на надання 
матеріальної допомоги ветеранам у ви-
гляді продуктових наборів та на прове-
дення урочистостей до пам’ятної дати 
серед жителів сіл України. Адже День 
Перемоги над нацизмом був і залиша-
ється не тільки великим святом, а й хо-
рошим приводом сказати слова подяки 
тим, хто відстояв мир на рідній землі 
для майбутніх поколінь. 

У Кіровоградській області Новоа-
рхангельського району в складі «ТАС 
Агро» працюють господарства «Імені 
Юрія Гагаріна», «Лан», «Новий Світ» та 

«Центр-Агро». Інспектори по паях та ге-
неральний директор кластеру Дмитро 
Тюхін особисто навідалися до кожного 
ветерана, аби поспілкуватися та вручи-
ти подарунок — продуктовий набір із 
найнеобхіднішим. Завітали аграрії до 
сіл Тернівка та Свердликове, а також 

міста Новоархан-
гельськ. Дмитро 
Тюхін поділився 
з нами своїми 
думками стосов-
но Дня Перемоги 
над нацизмом та 
власного ставлен-
ня до ветеранів: 
«Ми повинні по-
стійно пам’ятати 
про героїв вій-
ни, ветеранів, які 
принесли мир 
на нашу землю і 
своєю волею, ха-
рактером вибо-
роли перемогу, 
що була, напевне, 
найскладнішою 
за всю історію 
людства». 

Напередодні 
пам`ятного свята 
Дня Перемоги, 
представники гос-
подарств «Інвес-
тагросервіс» та 
«Казавчин-Агро» 
(Гайворонський 
район, Кірово-
градська область) 
побували в гостях 
у ветеранів вій-

ни-учасників бо-
йових дій. Агра-
рії подякували 
ветеранам 
сіл Каза-
в ч и н , 
Вікни-

но, Бандурове, 
Покровське, Мо-
щене і Могильне 
за ратний подвиг 
у роки війни та 
вручили їм про-
дуктові набори. 
Ветерани розпо-
віли, як тепер їх 
турбують фронто-
ві рани, адже вік 
у більшості з них 
вельми поваж-

ний, тому головними серед привітань 
від представників господарств були по-
бажання міцного здоров’я та бадьорості, 
сімейного затишку й заслуженої поваги 
від оточуючих. Попри хвороби і вік, пе-
режиті важкі випробування у роки вій-
ськової юності і післявоєнної відбудови, 
ветерани не втратили оптимізму. Деякі 
й досі тримають господарство і трудять-
ся в міру своїх сил.

ТОВ «Надія Агро» також не могло 
залишитися осторонь святкування 74-ї 
річниці Перемоги над нацизмом. Окрім 
традиційного привітання продуктовими 
наборами ветеранів Калинівського ра-
йону (Вінницька область), господарство 
долучилося до урочистостей на честь 
пам’ятної дати 8 та 9 травня. Директор 
господарства Ігор Смаль та представни-
ки ТОВ «Надія Агро» приєдналися до 
покладання живих квітів до пам’ятнику 
Невідомому солдату. «День Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні — 
це день, який завжди викликає почуття 
світлої радості, безмежної гордості за 
наш народ та гіркий сум водночас. Бага-
то років минуло від незабутнього трав-
ня 1945 року, але й сьогодні ваш подвиг 
залишається невичерпним джерелом 
справжнього патріотизму», — зазначив 
у своїй промові  Ігор Вікторович. Таким 
чином, аграрії віддали данину поваги 
предкам, які загинули в тяжкій боротьбі 
з нацизмом. 

Господарство «Норок» (Врадіїв-
ський район, Миколаївська область) та-
кож приєдналося до святкових заходів 
з нагоди Дня пам’яті та примирення і 
74-ї річниці перемоги над нацистськими 
загарбниками у Другій світовій війні. 
Такі урочисті заходи відбулись по всій 
Україні, аби віддати належну шану та 
висловити вдячність ветеранам Другої 
світової війни. Інспектори по паях та ди-
ректор господарства завітали до ветера-
нів села Сирове аби привітати їх з Днем 
Перемоги над нацизмом у Європі. Ди-
ректор ПП «Норок» Валентин Ткаченко 
особисто поспілкувався з ветеранами, 
він висловив їм глибоку подяку від імені 
всіх аграріїв господарства. «Воїни-виз-
волителі та трудівники тилу беззасте-
режно стали на захист Батьківщини за 
можливість жити і працювати на вільній 
землі. Тому у ці пам’ятні дні вся повага, 
вдячність та вшанування належить слав-
ним ветеранам Другої світової війни», 
— розповів Валентин Ткаченко. 

9 травня таїть в собі гіркоту за бага-
томільйонні життя солдатів та простих 
громадян, покладені на  вівтар пере-
моги. Друга світова війна — свідчення 
прояву патріотизму, великих чеснот вої-
нів-українців, що боролися проти нациз-
му. За важких умов панування тоталітар-
ної системи, ціною незчисленних втрат 
вони змогли захистити свій дім і Бать-
ківщину. Жива пам’ять про такі події є 
застереженням для будь-якої країни, 
прикладом збереження незалежності, 
громадянського миру, єдності та злаго-
ди у суспільстві. Компанія «ТАС Агро» 
бажає всім ветеранам та громадянам 
нашої держави 
мирного неба, 
нехай сьогодні 
ваше буття 
буде ща-
с л и в и м , 
а здо-
ров’я  – 
міцним.

«ТАС Агро» привітала ветеранів з Днем Перемоги



П роблема функціонування ме-
дичних закладів у громадах  — 
одне з найбільш болючих 

питань для місцевої влади. Заради част-
кового вирішення цієї проблеми ком-
панія «ТАС Агро» та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка надають системну допо-
могу ФАПам, амбулаторіям і лікарням 
у сільській місцевості. На потреби сіль-
ських закладів охорони здоров’я за ос-
танні роки виділено мільйони гривень. 
Ми не раз розповідали вам про те, як за 
фінансування аграріїв втілювалися про-
екти, спрямовані на покращення умов 
перебування пацієнтів у медичних за-
кладах та на підвищення якості надання 
медичних послуг. У цьому номері газети 
ми також зупинимося на розповіді про 
реалізовані проекти. 

Активно програма підтримки закла-
дів охорони здоров’я від Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка діє у Новоархан-
гельському районі Кіровоградської об-
ласті. Так, нещодавно компанія «ТАС 
Агро» і благодійний фонд спрямува-
ли кошти на чергові важливі проек-
ти. Йдеться, зокрема, про закупівлю 
комп’ютерної техніки для Новоархан-

гельського центру первинної допомоги 
та придбання медикаментів для медич-
них закладів району. 

Козаченко Ярослав, директор Но-
воархангельського ЦПМСД: «У зв’язку 
з реформуванням сфери охорони здо-
ров’я, перед багатьма медичними закла-
дами України постало питання забезпе-
чення комп’ютерним устаткуванням. 

Адже у більшості випадків районні ме-
дичні установи не мали в наявності по-
трібної техніки. Подібною була ситуація 
й у нашому закладі. Важливо, що наразі 
ми обслуговуємо районний центр і меш-
канців кількох навколишніх сіл. Одним 
з важливих нововведень стало створен-
ня бази пацієнтів у спеціальній програ-
мі, дані з якої пересилаються на вищі 

рівні, онлайн-консультації з лікарем 
тощо. Саме для цих потреб компанія 
«ТАС Агро» придбала нам два ноутбуки 
і принтер. Окрім комп’ютерної техніки, 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка заку-
пив медикаменти для семи сільських 
ФАПів Новоархангельського району. За 
це ми дуже вдячні компанії та сподіває-
мося на подальшу співпрацю».

Підтримуємо розвиток 
сільського спорту

Оновили паркан навколо 
кладовища

О дним з пріоритетних напрям-
ків соціальної політики ком-
панії «ТАС Агро» є підтримка 

спортивних ініціатив у селах, де веде 
господарську діяльність агрохолдинг. 
Щороку агропідприємства компанії 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка інвестують сотні тисяч гри-
вень у сільський спорт. Починаючи 
від фінансування турнірів, змагань, 
придбання спортивного інвентарю для 
футбольних, волейбольних, баскет-
больних команд, ремонту спортзалів 
і до благоустрою стадіонів. У травні 
цього року Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка надав чергову допомогу для 
юних спортсменів з села Лимани, Ві-
товського району Херсонської області. 
Для них було виділено 55 тис. грн для 
придбання двох каркасно-надувних 
байдарок. 

У кожному номері нашої газети 
можна прочитати інформацію 
про те, як місцеві громади спіль-

но з агропідприємствами компанії «ТАС 
Агро» та Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка реалізовують соціальні проекти, 
спрямовані на покращення інфраструк-
тури та благоустрою. Сьогодні пропо-
нуємо Вашій увазі чергову позитивну 
інформацію про співпрацю з місцевими 
громадами. Йдеться про проект зі вста-
новлення парканів навколо кладовища 
у селі Круподеринці (Погребищенський 
район, Вінницька область). На реаліза-
цію цього проекту компанія направила 
50 тис. грн. 

«У селі Круподеринці, що входить 
до складу нашої Павлівської сільради, 
за кошти Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка було встановлено нову огорожу 
на кладовищі. Цей проект я планував 

«Придбання байдарок — перший 
етап співпраці нашого навчального за-
кладу з Благодійним фондом Сергія Тігіп-
ка. Для Лиманівської школи це — дуже 
значний подарунок, адже у місцевому 
бюджеті завжди не вистачає коштів на 
придбання спортивного інвентарю, і ця 
стаття бюджету традиційно фінансується 
по залишковому принципу. Після отри-
мання нових байдарок наші спортсмени 
зможуть показувати кращі результати на 
змаганнях. Водні види спорту дуже по-
ширені у нас на Півдні, і навіть у скрутні 
часи тут тренувалося багато спортсменів. 
До спортивної секції постійно приходять 
молоді спортсмени, що не може не раду-
вати, бо свідчить про те, що байдарка — 
цікавий та затребуваний вид спорту в 
селі. Приємно, що аграрії нам не відмо-
вили! Дякуємо за приємний подарунок і 
сподіваємося на плідну співпрацю».

реалізувати уже декілька років підряд, 
проте завжди не вистачало коштів. По-
стійно виникали якісь нагальні про-
блеми, які потрібно було вирішувати в 
першу чергу. Цьогоріч ми з представ-
никами компанії «ТАС Агро» виріши-
ли завершити облагородження кладо-
вища. Адже кілька років тому ми уже 
спільними зусиллями встановили при 
вході на цвинтар металеві ковані воро-
та. Тепер настала черга другого етапу. 
Кладовище на сьогодні виступає од-
ним із облич села. Адже сюди на свята 
приходять десятки і сотні родичів, які 
з’їжджаються з усіх куточків України і 
навіть з закордону. Ми вдячні компанії 
«ТАС Агро» за допомогу. Сподіваємося, 
що цьогоріч аграрії направлять кошти 
ще й на інші заплановані проекти», — 
розповів Василь Мельник, голова Пав-
лівської сільської ради.

Медикаменти для кожного села
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
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Травень землю гріє: народні 
прикмети та повір’я

М ісяць символізує буйний 
ріст трав. Вважають, що наз-
ва «май» українського похо-

дження. В Україні під цим словом розу-
міють уквітчання землі квітами, гілками 
та зіллям. Назву «травень» в Україні ос-
танній місяць весни отримав у ХХ сто-

літті. До речі, близькі за походженням 
назви і в багатьох інших слов’янських 
народів. Наприклад, у болгар та чехів 
це — «травен», сербо-хорватів — «тра-
вень», словацьке «травен» означає чер-
вень, словенські «малі травен» стосуєть-
ся квітня, а «великі травен» — власне 
травня. Поруч із назвами «травень» і 
«май» у деяких регіонах України були 
й свої місцеві назви — «пісенник», «мі-
сяць-громовик», «травник» тощо. Діа-
лектному слову «травник», що побутува-
ло на Поліссі, передував давній звичай 
наших предків. Ще язичники вважали, 

що лише травневі лікарські рослини ма-
ють чудодійні лікувальні властивості.

Якщо травень холодний, то не будеш 
голодний — рік буде хлібородний.

Травень холодний — посів ярини  
ранній.

Як у травні дощ не впаде, то і золо-
тий плуг не виоре.

Дощ у травні — врожай справний.

Як у травні дощ і грім — буде радість 
людям всім.

Як випадуть у травні три добрих 
дощі, то вродить хліба на три роки.

Сухий і теплий май — скупий буде 
врожай.

Як сухий май, то гроші на хліб дбай.

Якщо в травні часті зірниці — буде 
добрий урожай.

В компанії ТАС АГРО існує гарна 
традиція вітати пайовиків поваж-
ного віку із ювілеєм. 

17 травня своє 90-річчя відзначала 
Олександра Миколаївна Мартіян, яка 
живе у селі Слобідка (Талалаївський 
район, Чернігівська область). Олексан-
дра Миколаївна дуже любить людей та 
прагне більше спілкуватися з оточуючи-

К рім традиційного привітально-
го проекту до Дня Перемоги, 
господарства компанії «ТАС 

Агро» спрямовують кошти на поточ-
ні ремонти та реставрацію меморіалів 
Слави. Цей рік не став винятком. За 
фінансової підтримки підприємства 

«Агро-Богуславщина-Еко» (ТАС Агро) 
було облагороджено пам’ятник визво-
лителям у селі Щербашенці (Богуслав-
ський район, Київська область). 

Вітаємо з ювілеєм!День матері разом з ком-
панією «ТАС Агро»

ми. Але, нажаль, вона проживає у відда-
леному куточку села, де немає сусідів. 
В гості до іменинниці завітали дирек-
тор ТОВ АФ «Обрій LTD» та інспектори 
по паях з сюрпризом від компанії ТАС 
АГРО. Аграрії з радістю поспілкувалися 
з Олександрою Миколаївною про її до-
вге життя, послухали цікавих історій та 
потішили ювілярку подарунками.

«Компанія «ТАС Агро» щороку 
проявляє таку ініціативу, — розповідає 
голова Щербашенської сільради Мико-
ла Стеценко. — Цьогоріч до свята ми 
покращили стан меморіалів у нашому 
селі. Декілька днів поспіль тут працю-
вала будівельна бригада господарства, 
спочатку було демонтовано мармурові 
плити, укріплено основу пам’ятника, а 
потім встановлено їх заново на місце. 
Також подарунки від аграріїв отрима-
ли солдатські вдови та учасники війни, 
оскільки ветеранів Другої світової у нас, 
на жаль, не залишилося. Вдячні компа-
нії за допомогу!». 

Подяку на адресу «ТАС Агро» висло-
вив і Михайло Совенко, голова Мисай-
лівської сільської ради. За його словами, 
аграрії всебічно підтримують соціальну 
сферу та благоустрій сіл, де орендують 
земельні наділи. «З представниками 
«Агро-Богуславщина-Еко» (ТАС Агро) та 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка ми 
давно і плідно співпрацюємо, — комен-
тує наш співрозмовник. — Нещодавно 
компанія скерувала кошти на придбання 
медикаментів для місцевого ФАПу. Крім 
цього, на 2019 рік у нас заплановано ре-
алізувати масштабний і амбітний проект 
зі встановлення сміттєвих контейнерів». 

К ожного року в другу неділю 
травня в Україні святкують між-
народний День матері. Цього 

року це свято припало на 12 травня. В ос-
танні роки це свято стало дуже популяр-
ним в Україні, тому все більше українців 
планують заздалегідь, як по-особливому 
привітати рідну людину. 

Різні народи та культури здавна ша-
нували Берегиню-Мати. Першими про-
тотипами Дня матері вважають грецькі 
містерії на честь Великої матері богів. 
Тоді до неї зверталися із проханням про 
багатий врожай, народження спадкоєм-
ців і дякували за те, що вона дала рані-
ше. Для офіційного ж закріплення свята 

матері дуже багато зробила мешканка 
США Анна Джарвіс. У 1907 році вона 
виступила з ініціативою заснувати день, 
коли американці могли би вшановувати 
своїх матерів. Незабаром свято розшири-
ло свої кордони. Після Першої світової 
війни День матері почали святкувати в 
інших країнах, насамперед — у європей-
ських. Серед українців ще у 1928 День 
матері вперше намагалися запровадити 
представниці Союзу українок Канади. 
Саме вони запропонували офіційно вша-
новувати матерів. 

Компанія «ТАС Агро» з повагою ста-
виться до Дня матері, адже це дійсно 
особливе свято. Саме в цей день можна 
ще раз нагадати найдорожчій людині, як 
ви її цінуєте і любите. Тому генеральний 
директор ТОВ Концерн «Сімекс-Агро» 
Ігор Смаль разом з інспекторами по паях 
завітали до старших жінок сіл, на полях 
яких працює «ТАС Агро». На честь свята 
команда господарства привітала жінок 
продуктовими наборами та щирими сло-
вами. Дуже важливо було провести цей 
день разом зі справжніми матерями, що 
з радістю поділилися з аграріями своїми 
історіями життя. 

«Мама  це найдорожче і світле, що є 
на світі. Вона завжди радіє успіхам своїх 
дітей, підтримує їх у важку хвилину, завж-
ди щиро переживає за кожен пройдений 
крок. Немає людини ближчої і ріднішої. 
На честь Дня матері ми вирішили приві-
тати наших пайовиків корисними пода-
рунками, що точно стануть у нагоді. Ми 
ще раз вітаємо всіх матерів з цим світлим 
святом!», — підсумував генеральний ди-
ректор ТОВ Концерн «Сімекс-Агро». 

Відновлено пам’ятник  
до Дня Перемоги


