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С таном на 1 травня підрозділи ком-
панії «ТАС Агро» завершують вес-
няну посівну. Загалом площі, від-

ведені під посів «цариці полів», склали 
35 тис. га. До завершення наближається 
і сівба соняшнику, який загалом у струк-
турі посівних площі «ТАС Агро» займає 
14 тис. га. Також розпочато посівну сої, з 
5500 га запланованих площ вже засіяно 
18%. Повне завершення посівної кампа-
нії планується до 12 травня. Директор 
з виробництва «ТАС Агро» Віктор Бел-
кот розповідає: «Цьогорічні кліматич-
ні умови заведено вважати складними, 
але на посівну кампанію вони вплинули 
позитивно. Стабільному темпу посіву 
сприяла суха погода, яка не стримува-
ла повноцінне проведення щоденних 
робіт. Але дефіцит запасів ґрунтової во-
логи та значний перепад добових темпе-
ратур продовжуємо спостерігати у бага-
тьох областях України, що є негативним 
фактором для подальшого розвитку рос-
лин. Можна також стверджувати, що за-
провадження карантину не зашкодило 
весняно-польовим роботам «ТАС Агро». 
На щастя, ніхто з наших фахівців не був 
інфікований коронавірусом. Для цього 
компанія прийняла низку спеціальних 
застережних мір, серед яких розповсю-
дження засобів індивідуального захисту 
серед працівників, забезпечення людей  
розчинами для дезінфекції, запрова-
дження контролю температурного ре-
жиму на господарствах та перед вихо-
дом у поле тощо». 

«У поточному сезоні посівну кампа-
нію нам вдалось провести у близькі до 
оптимальних строки, незважаючи на те, 
що проходила вона із певними пауза-
ми, спричиненими погодними умовами. 
Вже традиційно можу сказати, що цьому 
сприяла в першу чергу злагоджена робо-
та всієї професійної команди «ТАС Агро», 
як виробничої, так і адміністративної, чіт-
ке планування всіх робіт, а також гарна 
підготовка техніки до весняно-польових 
робіт, здійснена в період міжсезоння. Та-
кож не останню роль відіграло суттєве 
підвищення продуктивності праці внас-
лідок вдосконалення системи мотивації 
виробничого персоналу, і звісно ж по-
дальший рух у напрямку автоматизації 
та діджиталізації всіх виробничих проце-
сів. Сподіваємося надалі погодні умови 
не завадять рослинам розвиватися зара-
ди отримання очікуваного врожаю»,  — 
прокоментував Віктор Белкот. 

Також зазначимо, що попри трудно-
щі, пов’язані з карантином, виробництво 
у компанії «ТАС Агро» працює в штатно-
му режимі. Усі весняно-польові роботи, 
зокрема посівна кампанія, проходять 
у заплановані терміни. Агрохолдинг 
повністю забезпечений запчастинами, 
насінням, мінеральними добривами та 
технікою для запланованих потреб. Ка-
дрове забезпечення також перебуває на 
належному рівні завдяки дотриманню 
всіх заходів безпеки для працівників в 
умовах карантину.

«Для своєчасного старту посівної, 
а також для підвищення ефективності 
весняно-польових робіт на початку се-
зону ми отримали кілька поставок нової 
техніки, що допомогло нам своєчасно 
впоратися з усім запланованим. Чергові 
поповнення технічного парку компанії 
плануємо також на літо й осінь», — під-
сумував Віктор Белкот.

Компанія «ТАС Агро»  
завершує весняну посівну

«ТАС Агро Захід»  
здійснили посів ярого 
ріпаку
У зв`язку із несприятливими погод-
ними умовами, недостатньою кіль-
кістю поживної вологи для сходів 
озимого ріпаку та забезпечення до-
статньої врожайності, було у госпо-
дарстві «ТАС Агро Захід» було при-
йнято рішення для пересіву озимого 
ріпаку ярим. Сівбу здійснено на пло-
щі 450 га. Ярий ріпак успішно культи-
вують у зонах, ризикованих для виро-
щування озимого ріпаку. Він є також 
доброю страховою культурою, позаяк 
у роки, коли озимий ріпак вимерзає, 
його площі мож¬на пересівати ріпа-
ком ярим. 
Як правило, ріпак висівають на тому 
ж полі не раніш як за чотири роки. 
При розміщенні ріпаку після ріпаку 
урожай насіння знижується на 25% 
порівняно з урожаєм у сівозміні. Од-
нак через те, що раніше на цих землях 
взагалі не сіяли цієї культури, може-
мо очікувати на вдалий врожай. По-
сів проводився на території Погреби-
щенського району, що на Вінниччині.

Господарство  
«Яланецьке» завершило 
сівбу соняшнику
У господарстві «Яланецьке» (ТАС 
Агро) завершився посів соняшни-
ку. На підприємстві з 13 по 18 квітня 
тривали роботи, пов’язані з посівом 
цієї олійної культури: боронування, 
культивація, прикочування, внесення 
засобів захисту рослин. Як і планува-
ли, сіяти почали після 10 квітня, бо до 
того часу в Вінницькій області була 
досить прохолодна погода. Весна, 
хоч і була рання, але нічні замороз-
ки на ґрунтах спостерігалися досить 
часто. Під соняшником у господар-
стві відвели 1 200 га. На посівній було 
задіяно три одиниці техніки, для по-
сіву використовувалися олійні сорти 
соняшнику. Зараз культура розвива-
ється відповідно до агрономічного 
календаря. 
Враховуючи продовження каран-
тину, пов’язаного з розповсюджен-
ням COVID-19, в цьому й в інших 
господарствах агрохолдингу польо-
ві роботи проводять, дотримуючись 
рекомендацій медиків про засоби 
індивідуального захисту. Усі механі-
затори, як і інші працівники, забезпе-
чені масками, рукавичками та анти-
септиком.

НОВИНИ КОМПАНІЇ
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Святкування Великодня  
разом з компанією «ТАС Агро»
ВЕЛИКДЕНЬ, АБО ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ — ОДНЕ З НАЙДАВНІШИХ І НАЙВАЖЛИВІШИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ, ЩО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 
НА ЧЕСТЬ ВОСКРЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА. ЩОРОКУ ДАТА ВЕЛИКОДНЯ МОЖЕ ВИПАДАТИ НА РІЗНІ ДНІ Й МІСЯЦІ, ОСКІЛЬКИ ОБЧИСЛЮ-
ЄТЬСЯ ЗА МІСЯЧНО-СОНЯЧНИМ КАЛЕНДАРЕМ. У 2020 РОЦІ СВЯТО ПРИПАЛО НА 19 КВІТНЯ ЗА СХІДНИМ КАЛЕНДАРЕМ. В УКРАЇНІ ТРА-
ДИЦІЙНО В НІЧ ПЕРЕД СВІТЛИМ ВОСКРЕСІННЯМ ХРИСТОВИМ ВІРЯНИ ЙДУТЬ ДО ЦЕРКВИ НА ПАСХАЛЬНЕ БОГОСЛУЖІННЯ. ПРОТЕ У 2020 
РОЦІ ЧЕРЕЗ ПРОДОВЖЕННЯ КАРАНТИНУ ЛЮДЯМ ДОВЕЛОСЯ УТРИМАТИСЯ ВІД ВІДВІДУВАННЯ ХРАМІВ.

Г осподарства «ТАС Агро» взяли на 
себе місію забезпечити найбільш 
вразливі у період ізоляції верстви 

населення великодніми подарунками. 
До світлого свята Великодня компанія 
«ТАС Агро» вирішила попіклуватися 
про пайовиків похилого віку та соціаль-

но незахищених власників земельних 
ділянок. Тому керівництвом компанії 
було прийнято рішення розповсюдити 
серед відповідних груп пайовиків свят-
кові паски, аби люди могли відсвятку-
вати Воскресіння Христове належним 
чином. 

Оснащені засобами індивідуального 
захисту спеціалісти господарства «ТАС 
Агро Південь» поздоровили з прийдеш-
нім Великоднем соціально незахищених 
пайовиків у селах Могильне, Вікнено, 
Мощене та Казавчин, що знаходяться у 
Гайворонському районі Кіровоградської 
області. Люди з радістю прийняли по-
дарунки, адже здавна святкова паска є 
символом присутності Бога у житті всіх 
людей. Її солодкість, здоба і краса симво-
лізують співчуття, милосердя та турботу 
Творця про кожного. 

Пайовик «ТАС Агро Південь» Галина 
Бабійчук з села Могильне поділилася з 
нами своїми враженнями від подарунка: 
«Приємно, коли орендар приділяє увагу 

своїм пайовикам, це значний плюс. З та-
кими аграріями справді можна працю-
вати, знаходити спільну мову і шляхи 
вирішення будь-яких ситуацій. Красно 
дякуємо за те, що не забуваєте у час ка-
рантину, та за великодні пасочки». 

У селах Нова Гребля та Дружне Ка-
линівського району Вінницької області 
пайовиків похилого віку привітали пра-
цівники господарства «Надія-Агро», яке 
належить до Західного кластеру «ТАС 
Агро». Сонячного дня напередодні свята 
Воскресіння Христового інспектори по 
паях завітали до людей зі щирими поз-
доровленнями та подарунком у вигляді 
смачної паски. «Величезна подяка «ТАС 
АГРО» за великодню випічку! Сьогодні 
не знаєш чи зможеш придбати собі до 
столу паску, не кажучи вже про те, щоб ку-
пити для неї усі продукти. Мені приємно, 
що нас, пайовиків, чують і намагаються 
допомогти у вирішенні різних питань на-
віть у такий складний час. «На дія- Агро» 
та «ТАС Агро»  — надійні підприємства, 
вони постійно щось добре роблять для 
села, школи та садочку, нашого єдиного 
ФАПу. На цьогорічний Великдень компа-
нія вкотре довела свою відповідальність, 
молодці!», —- з радістю розповіла нам 
пайовик ТОВ «Надія- Агро» Галина Ан-
дріюк з села Нова Гребля. 

Директор Центрального кластеру 
«ТАС Агро» Дмитро Тюхін також долу-

чився до розповсюдження великодніх 
подарунків серед стареньких та соціаль-
но незахищених пайовиків господарств 
Новоархангельського відділення. Разом 
з інспекторами по паях він із задоволен-
ням допоміг розносити святкові паски до 
домівках пайовиків із селища Новоархан-
гельськ та сіл Тернівка, Свердликівка, Ко-
пенкувате, Мартинівка тощо. Директор 
кластеру з готовністю відповідав на пи-
тання пайовиків та поспілкувався з людь-
ми про карантин та його вплив на роботу 
«ТАС Агро». Розмова заспокоїла багатьох 
людей, адже у складний час у багатьох 
з’являються сумніви, а великодній пода-
рунок додав святкового настрою. 

Одна з пайовиків ТОВ «Ім. Ю. Га-
гаріна» Марія Лазарук розповідає: «У 
такі моменти я бачу, що компанія «ТАС 
Агро» насправді турбується про своїх 
пайовиків та громаду в цілому. Я гар-
но знаю наших інспекторів та кожно-
го року чекаю їх в гості на Великдень. 
Вони завжди розповідають останні но-
вини та можуть відповісти на мої пи-
тання. Дуже приємно, що навіть зараз 
про нас дбають, а директор особисто 
спілкується з людьми. Дякуємо, що не 
забуваєте!». 

Чимало орендодавців «ТАС 
Агро» — це старенькі самотні люди, які 
не в змозі самотужки випекти здобу до 



КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ВИДІЛИЛА 15 МЛН  ГРН ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ!
свята. Тому смачні паски від 
компанії стали гарним допов-
ненням великоднього столу. 
Важливим моментом було 
й те, що представники гос-
подарств, серед яких і «ТАС 
Агро Північ», особисто доста-
вили здобу в кожну хату. Так, 
інспектори по паях завітали 
до осель пайовиків з сіл Стара 
Талалаївка, Харкове, Слобід-
ка, Харитонівка, Макаренко-
ве, Малі Бубни, що на Черні-
гівщині. «Від себе особисто та 
від всієї своєї родини хочемо 
подякувати підприємству 
«ТАС Агро Північ», праців-
никам, керівництву, нашому 
інспектору по паях за приві-
тання з Великоднем, за пасоч-

ку, яку нам подарували та за стабільну 
підтримку пайовиків підприємства і 
наших сіл. Приємно розуміти, що наш 
орендар піклується про нас, завжди го-
товий вислухати та допомогти», — ви-
словив свою вдячність пайовик госпо-
дарства Іван Ведмідь із села Гаврилівка. 

Великдень є найбільш шанованим, 
урочистим і радісним святом у церковно-
му календарі. Цьогоріч свято Воскресін-
ня Христового припало на час каранти-
ну, тому українці, як і весь світ, відзначає 
його вдома. Компанія «ТАС Агро» попі-
клувалася про найбільш вразливі вер-
стви  населення та забезпечила соціально 
незахищених пайовиків, зокрема похи-
лого віку, великодньою випічкою. Адже 
святкова паска є одним з головних атри-
бутів великоднього столу, що символізує 
присутність Бога у житті людей. 

Медикаменти 
для Дружненського ФАПу

Відремонтували міст 
у селі Свердликове

Н аразі поширення короновірус-
ної інфекції COVID-19 в Україні 
та світі продовжується. Більше 

300 випадків коронавірусу зафіксовано 
й у Вінницькій області. Всі зусилля соці-
ально відповідальних підприємств зараз 

зосереджені на допомозі місцевим гро-
мадам. Зокрема у Калинівському районі 
громади, як ніколи потребують додатко-
вої допомоги аграріїв, адже стан та го-
товність до пандемії медичних закладів, 
на жаль, є недостатнім та залишає бажа-
ти кращого.  

Місію підтримки лікарень, амбула-
торій, ФАПів і сільських рад взяло на 
себе господарство «ТАС Агро Захід», 
яке входить до складу агрохолдингу 
«ТАС Агро». Днями представники ком-
панії «ТАС Агро» завітали до ФАПу села 
Дружне, куди доставив засоби індиві-
дуального захисту та медикаментами. 
Зокрема лікарськими засобами першої 
необхідності, жарознижуючими та зне-
болювальними препаратами, медични-
ми масками та рукавичками. Голова села 

К оли мова заходить про дорож-
ню інфраструктуру, то ця тема 
болюча для багатьох сільських 

населених пунктів. Розуміючи, що 
люди, які проживають тут, заслугову-
ють на нормальні умови життя, агра-
рії компанії «ТАС Агро» на територіях 
своєї присутності беруть на себе від-
повідальність і фінансують проекти, 
пов’язані з благоустроєм та ремонтом 
доріг.

Попри  карантинні заходи у дер-
жаві, підприємство «ТАС Агро Центр» 
відгукнулося на прохання жителів села 
Свердликове і допомогло відремонту-
вати міст через річку. На потрібні ре-
монтні заходи компанія виділила тех-
ніку, матеріали і спеціалістів.

«Спрямовані підприємством «ТАС 
Агро Центр» («ТАС Агро») ресурси на-
дали можливість відремонтувати 30 
квадратних метрів мосту, розширити 
його і значно укріпити. Від сьогодні 
жителі села добиратимуться до грома-
ди, не хвилюючись про свою безпеку. 

Дружне, Наталія Малогулко була щиро 
вдячна господарству за вкрай необхідні 
сьогодні медичні засоби. «Лише «ТАС 
Агро Захід» не залишилися осторонь 
проблем села Дружне та попіклувало-
ся про наш захист. Медикаменти, які 

ми отримали від господарства, є дуже 
своєчасною та потрібною допомогою, 
адже через ажіотаж і дефіцит придбати 
їх у вільному доступі майже неможливо. 
Наша громада вдячна за підтримку у ці 
складні часи. Ми також сподіваємося на 
подальшу допомогу в протидії розпов-
сюдження вірусу».

Директор «ТАС Агро Захід» Ігор 
Смаль наголосив, що підтримка місце-
вих громад сьогодні стала найважливі-
шою місією аграріїв, навіть незважаю-
чи на розпал весняно-польових робіт. 
Господарство має змогу забезпечити 
опорний медичний заклад району най-
необхіднішими в умовах пандемії коро-
навірусу товарами та робить це — пер-
шим одразу відгукнулося на прохання 
лікарні.

Ми намагалися якнайшвидше прове-
сти усі ремонтні роботи, щоб не затя-
гувати процес. Адже через міст прохо-
дить головна вулиця села, яка зв’язує 
весь населений пункт. Міст не ремон-
тувався багато десятиліть, перекриття 
і опори перебували у поганому стані. 
Крім цього, погіршував можливості 
для ремонтних робіт складний рельєф, 
тому що природно там спуск з гори і 
по «щербатому» полотну, або точніше 
сказати за його відсутності, транспорт 
постійно піддавався небезпеці. Через 
відсутність ремонту міст напевно б за-
валився, що могло б призвести до тра-
гічних наслідків. Адже цією дорогою 
курсує й шкільний автобус. Тепер, я 
впевнений, жителі села Свердликове 
переконалися, що ми виконуємо свої 
зобов’язання, а не лише обіцяємо, як 
інші господарства. Ми всі є свідками 
того, що «ТАС Агро» — соціально від-
повідальна компанія, яка підтверджує 
це справами», — зазначив Дмитро Тю-
хін, директор ТОВ «ТАС Агро Центр».



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: 05.05.2020
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

- фінансова допомога закладам 
охорони здоровя України для 
придбання апаратів штучної 
вентиляції легень та іншого 
медичного обладнання;

- придбання цифрового рентген 
апарату, десяти багатопараме-
тричних моніторів пацієнта і 
аналізатор

5,5
млн грн 

- забезпечення засобами 
індивідуального захисту, без-
контактними термометрами 
співробітників та пайовиків 
компанії;

2,5
млн грн 

- придбання необхідних медика-
ментів, багаторазових захисних 
костюмів, рукавичок і респірато-
рів для медичних установ

1,5
млн грн 

3,5
млн грн 

- матеральна допомога соціально 
незахищених пайовиків компанії 
"ТАС Агро", забезпечення 
медичними масками, дезинфек-
торами, продуктовими наборами

2,0
млн грн 

15
млн грн

З ТУРБОТОЮ ПРО ВАС!

ДОЛАЄМО COVID-19 РАЗОМ!
уже спрямовано:


