
Компанія «ТАС Агро» 
привітала соціально  
незахищених пайовиків 
із Великоднем
Великдень  – одне з найвизначніших 
народних свят, яке впродовж багатьох 
століть займає на території України 
одне з найпочесніших місць. Із соняч-
ним настроєм і щирою вірою у найкра-
ще приходить до нас це свято. Щороку 
напередодні Великодня підприємства 
компанії «ТАС Агро» спільно з Благо-
дійним фондом Сергія Тігіпка вітають 
соціально-незахищених пайовиків 
агрохолдингу смачними подарунка-
ми – пасками. 

Це гарна традиція, у якій  — повага й 
шана до людей, ще одна нагода зустрі-
тися, сказати добрі слова і побажати 
всього найкращого. Тож від села до 
села пайовики «ТАС Агро» отримува-
ли пасхальні презенти. Загалом вели-
кодню здобу отримали понад 10 тисяч 
пайовиків. Крім того, самотні жителі 
підопічних сіл одержали ще й продук-
тові набори. Загальний бюджет витрат 
компанії на привітання орендодавців з 
Великоднем склав майже 300 тис грн. 
Безперечно, це значна сума, але та ра-
дість, яку демонстрували люди у роз-
мові, слова подяки, сказані від серця, не 
виміряєш жодними мільйонами, вони 
й справді безцінні.

Представники компанії почули чимало 
слів подяки від зворушених пайовиків. 
«Уже не перший рік ми здаємо паї в 
оренду компанії «ТАС Агро». І щиро 
вдячні за те, що щороку перед Вели-
коднем отримуємо паски. У тому, що 
подарувати і як це зробити — високий 
рівень поваги компанії до орендодав-
ців, яка не лише вміє ефективно госпо-
дарювати, а й про людей не забуває. У 
цей світлий Великодній час ми щиро 
бажаємо всім миру, радості, благопо-
луччя. Щоб щедрими були врожаї, а 
люди жили в злагоді, шануючи історію 
рідного краю, бо в цьому — сила роду 
українського» - висловили подяку жи-
телі села Глибочок (Вінницька область).

Візит аграріїв напередодні свята Вели-
кодня дуже порадував матусю, адже 
добрі слова і подарунки люблять усі, 
але люди похилого віку сприймають 
таку увагу по-особливому щемливо. 
Ненька зі сльозами радості на очах 
приймала смачну пасочку від компанії 
«ТАС Агро». Спасибі орендарям за та-
кий неочікуваний візит, за подаровані 
хвилини радості, яких так не вистачає 
нашим пенсіонерам у дні бурхливого 
сьогодення», - написала слова вдячно-
сті Віра Цимбалюк, пайовик ТОВ «ТАС 
Агро» із села Чайки (Київська область).

№5/5, травень, 2021

НОВИНИ КОМПАНІЇ

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

9 травня в Україні відзначають 
День перемоги над нацизмом. 
Ще живі серед нас ветерани, 

які воювали на фронтах, несли службу 
в армії, хтось став з примусу окупантів 
остарбайтером, є діти, чиїх батьків за-
брало лихоліття. Усі вони, кого торкну-
лася чорним крилом війна, гідні нашої 
пам’яті. Україна була одним із театрів, 
де відбувалися найзапекліші бойові дії 
Другої світової. Варто зазначити, що 
Україна з усіх країн світу зазнала най-
більших втрат за роки тієї війни. За 
різними оцінками, в Україні загинули 
від 8 до 10 мільйонів людей, з них ци-
вільного населення близько 5 млн, 2,2 
мільйона було вивезено на примусові 
роботи до нацистської Німеччини, 10 
мільйонів втратили притулок. На ціл-
ковиті руїни було перетворено понад 
700 міст та селищ міського типу, майже 
30 тисяч сіл.

За доброю традицією напередодні 
святкування Дня перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні керівники 
регіональних структурних підрозділів 
ТОВ «ТАС Агро» відвідали ветеранів, 
щоб привітати їх із знаменною подією 
в історії нашої країни, висловити подя-
ку і шану за їх мужність і стійкість на 
фронті, самовіддану працю в тилу. Крім 
того, Компанія направляла кошти на 
придбання вінків для покладання до ме-
моріалів Слави та братських могил. За-
гальний бюджет витрат на привітальний 
проект до 9 травня у регіонах діяльності 
склав понад 100 тис. грн

«Щороку до дня Перемоги на тери-
торії нашої сільради проходять заходи 

із вшанування подвигу Ветеранів Дру-
гої світової. Адже з фронтів тієї війни не 
повернулося понад півтори сотні наших 
односельців. Та й живих ветеранів у нас 
уже не зосталося. Тому основна увага 
була зосереджена на ремонті Меморіалу 
Слави і пам’ятника Невідомому Солдату 
в селі Ісайки та пам’ятника Невідомому 
Солдату в селі Яцюки Ісайківського ста-
ростинського округу Київської області. 
Дуже приємно, що компанія «ТАС Агро» 
відгукнулося на наше прохання, адже 
ремонт даних пам’ятників потребував 
значних фінансових видатків та фахівців 
відповідного напрямку роботи. Велике 
людське вам спасибі. Наш святий обов’я-

зок – піклуватися про ветеранів війни та 
берегти світлу пам’ять про їх мужність, 
відвагу та самопожертву. Поки ми пам’я-
таємо – поки вони живі! – наголосила Га-
лина Василівна, староста села Ісайки.

Цього року, як і роками раніше, на-
передодні 9 травня генеральний дирек-
тор «ТАС Агро Центр» Дмитро Свояк зі 
смачними гостинцями і привітаннями 
відвідав ветерана Другої Світової війни 
Василя Івановича Денисенка, який про-
живає в селі Ольшаниця, що на Рокит-
нянщині Київська область.

Василь Іванович прожив майже ціле 
століття, має численні нагороди і все 
життя пропрацював у аграрному секто-
рі. У свої 98 років має відмінну пам’ять 
і кожну життєву історію розказану ним 
варто закарбувати і передавати із вуст в 
уста, адже, хто не знає свого минулого, не 
вартий свого майбутнього! Наш святий 
обов’язок  – піклуватися про захисників 
нашої рідної землі, всіх тих , хто пройшов 
страшні жахіття війни заради щасливо-
го майбутнього прийдешніх поколінь. 
Бажаємо шановному Василю Івановичу 
міцного здоров’я та многая літа!

День Перемоги  
разом з компанією 

«ТАС Агро»
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Н априкінці травня компанія «ТАС 
Агро» завершила весняну по-
сівну кампанію. Всього у ході 

робіт було засіяно 64 000 га ярих куль-
тур. Цього року строки посівної дещо 
змістилися. В першу чергу, це пов’язано 
зі складними погодними умовами. Свій 
вплив зумовили низькі температури та 
надмірна зволоженість ґрунтів. Попри 
все, роботи у полях було закінчено в 
оптимальні строки. Всупереч занепо-
коєнню щодо можливого негативного 
впливу на стан посівів, ми не вбачаємо 
загроз для майбутнього урожаю. Більше 
того, є всі можливості для збільшення 
валового збору зернових, бобових та 
олійних культур. 

Початку весняних польових робіт 
передувало виконання всіх запланова-
них агротехнічних заходів з підготовки 
ґрунту: боронування, обробка засобами 
захисту рослин і внесення необхідних 
мінеральних добрив в достатній кілько-
сті. Аграрії компанії «ТАС Агро» засіяли 
поля Центрального, Південного, Пів-
нічного та Західного кластерів трьома 
культурами – кукурудзою, соняшником 
та соєю. Загалом було посіяно кукуру-
дзи – 44 000 га, соняшнику – 16 500 га, 
сої – 3500 га.

На полях Північного кластеру «ТАС 
Агро» посіяли переважно кукурудзу  – 
14 600 га. Також саме цей кластер займа-
ється вирощуванням сої. Площі її посі-
ву цього року складають 2 900 га. Адже 
ТОП-3 найкращих попередників для сої 
очолює кукурудза. А сама соя є гарним 
попередником для пшениці. «Протягом 
першої декади травня продовжували по-
сів ярих зернових і зернобобових куль-
тур, вносили добрива, готували ґрунт 
під посів пізніх сільгоспкультур. Вели-
ка кількість вологи хоч і відклала фінал 
проведення посівної кампанії, однак, в 
першу чергу, істотно підняла потенціал 
отримання гарного врожаю як по ози-
мим, так і по ярим посівам» – підсуму-

вав директор «ТАС Агро Північ» Ігор 
Дрозденко.

У господарстві «ТАС Агро Південь» 
очікують на гарний врожай, адже всі ета-
пи посівної кампанії вдалося якнайкра-
ще втілити, дотримуючись поставлених 
термінів. Станом на сьогоднішній день 
посіяно 7 400 га кукурудзи та 3 800 га 

соняшнику. «Незважаючи на різкі тем-
пературні перепади, які заважали про-
веденню посівної кампанії, в стислі тер-
міни нами були виконані всі комплексні 
заходи, що дозволило закласти основу 
майбутнього врожаю. Крім того, варто 
окремо виділити професійний підхід 
спеціалістів нашого кластеру, які щодня 
працюють у полях»  – поділився дирек-
тор Південного кластеру «ТАС Агро» 
Михайло Барабаш. 

Аграрії «ТАС Агро Захід» засіяли 
10 000 га кукурудзи, 5 300 га соняшнику 
та невелику частку сої – 683 га. У весня-
ній посівній задіяли 23 одиниці техніки, 
серед них 9 сівалок, 2 трактори, 7 куль-
тиваторів та 5 вантажних авто, які забез-
печували оперативну доставку насіння 
та добрив. Слід зауважити, що це су-
часна техніка, яка дозволяє оперативно 
працювати в полі. Директор ТОВ «ТАС 
Агро Захід» Володимир Новохацький 
розповідає: «Посівна була проведена 
досить швидко, з дотриманням усіх тех-
нологічних вимог, тому наразі ми маємо 
100% сходів. Також було вчасно внесено 
засоби захисту від хвороб та шкідників 
на посіви озимої пшениці та ріпаку. За 
сприятливих погодних умов днями роз-

почнеться внесення ЗЗР на посіви куку-
рудзи та соняшнику. Технології точного 
землеробства дозволяють заощаджува-
ти матеріали та максимально ефективно 
вести господарську діяльність». 

Кластер «ТАС Агро Центр» засіяв 
значні масиви кукурудзою, цьогоріч її 
посівні площі сягнули 11 300 га. Також на 

полях кластеру було посіяно найбільший 
обсяг соняшнику  – 6 200 га. Зміни клі-
мату роблять цю культуру дедалі прива-
бливішою для аграріїв. «Весняну посівну 
кампанію нам вдалося провести успішно 
завдяки злагодженій взаємодії усіх під-
розділів нашого великого Центрального 
кластеру. Дотримання і чітке виконання 
всіх агротехнологій  – найважливіший 
фактор успішної сівби та доброго вро-
жаю. Крім того, ми висіяли найкращі гі-
бриди насіння соняшнику. Незважаючи 
на погодні умови та попри карантинні 
обмеження, весь комплекс робіт у полях 
було повністю реалізовано до кінця трав-
ня. Таким чином ми вклалися у всі термі-
ни» – розповів директор ТОВ «ТАС Агро 
Центр» Дмитро Свояк. 

Підсумки весняної посівної кампа-
нії підбив директор з виробництва «ТАС 
Агро» Віктор Белкот: «Цього року пізня 
весна і недобір тепла призвели до того, 
що фазовий розвиток рослин, як ози-
мих, так і ярих культур, затримався на 
два тижні порівняно із звичними термі-
нами. Проте в даний момент стан 90% 
посівів «ТАС Агро» можна оцінити пози-
тивно. З огляду на результати посівної 
кампанії та за умов сприятливої погоди, 
цілком можемо розраховувати на гар-
ний врожай. Наразі слід якісно провести 
підживлення озимих та ярих, а також за-
безпечити належний захист рослин від 
шкідників». 

Крім того, діяльність компанії у різ-
них регіонах зменшує сумарний ризик 
впливу негоди на валові збори. Навіть 
якщо складаються несприятливі погодні 
умови в одному регіоні, інші кластери 
показують при цьому вищі результати. 
В цілому такий підхід до ведення діяль-
ності дозволив нам максимально ефек-
тивно використати техніку для посіву. 
На півдні земля і повітря прогріваються 
раніше, ніж на півночі. Це означає, що 
техніка рухається з півдня до центру, а 
потім на північ, де сконцентровано зем-
лі, які орендує компанія. Таким чином 
не виникає простоїв техніки, а також 
зменшується потреба у її кількості. 

«Відносно пізня посівна краща, ніж 
надрання. Особливо, якщо мова іде про 
соняшник. Цьогоріч ми переконалися 
в цьому на прикладі наших посівів. По-
кладаємо найкращі сподівання на гар-
ний врожай як соняшнику, так і кукуру-
дзи» – зазначив директор з виробництва 
«ТАС Агро» Віктор Белкот.

Компанія «ТАС Агро» успішно завершила  
весняну посівну кампанію 2021 року

ВІСТІ З ПОЛІВ



Майбутнє місцевої медицини – справа небайдужих аграріїв

«ТАС Агро» закупила нове обладнання  
для будинків культури

Н ещодавно під час святкуван-
ня Дня захисту дітей в селі 
Чайки ми анонсували про 

черговий презент для Чайківської 
сільської клубної філії і вже наступ-
ного тижня генеральний директор 
ТОВ «ТАС Агро Центр» Дмитро Сво-
як його доставив. Великий сучасний 
смарт телевізор тепер зробить літні 
канікули дітей та дозвілля жителів 
громади цікавішими. Ми також ку-
пили для ТВ відповідне стінове крі-
плення. Спільні перегляди мульти-
ків і кіно, цікаві презентації, монтаж 
власних музичних роликів – це дале-
ко не весь перелік цікавих проєктів, 
які можна реалізувати за допомогою 
цього «розумного телевізора».

Далі було неймовірне свято в селі 
Мисайлівка, під час якого ми подару-

Д нями у Липовецькій лікарні 
приймали цінний подарунок – 
надійний кисневий концентра-

тор від провідного світового виробника 
дихальної апаратури. У час пандемії 
коронавірусної інфекції липовецькі ме-
дики опинилися у досить складній ситу-
ації. Забезпечення лікарні киснем, кон-
центраторами, іншими медичними 
засобами та медикаментами відбуваєть-
ся за залишковим принципом – адже лі-
карня не «ковідна». Водночас, за період 
пандемії тут пролікувалися більше 200 
складних хворих з вірусними пневмоні-
ями, значна частина яких були наслід-
ком коронавірусу. Наявність можливо-
стей для дихальної терапії  – важлива 
умова для одужання таких хворих. 

Концентратор липовецьким ліка-
рям передали представники компанії 

вали нашим талановитим артистам Ми-
сай лів ського будинку культури сучасне 
музичне обладнання – монітори та раді-

ний Фонд Сергія Тігіпка, це значно до-
помагає розвитку державних установ. 
Дуже приємно, що компанія ніколи не 
залишається осторонь важливих життє-
вих процесів у Талалаївській громаді та 

завжди підтримує нас», – зазначає голо-
ва Талалаївської територіальної грома-
ди Юрій Величко.

Свою вдячність аграріям висловила 
також голова Парафіївської ОТГ Галина 
Петруша:

«Ми вже не один рік тісно співпра-
цюємо з компанією «ТАС Агро» та Благо-
дійним Фондом Сергія Тігіпка. Завдяки 

омікрофон, а наступного дня для Ми сай-
лів ської сільської бібліотеки  – новень-
кий ноутбук та обігрівач.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

їм значну підтримку щороку отримують 
навчальні заклади, медичні та соціальні 
центри громади. Варто звернути увагу 
на те, як спеціалісти «ТАС Агро» опіку-
ються своїми пайовиками, аби зрозумі-

ти, що це по-справжньому відповідальна 
і надійна компанія. Від імені всієї Пара-
фіївської громади я щиро вдячна за по-
дарунки для нашого центру соціальної 
допомоги. Сьогодні наше суспільство 
стрімко розвивається, тому потреба у та-
кому оснащенні постійно зростає».

Нове комп’ютерне обладнання та-
кож отримав Ічнянський центр соці-

альної допомоги. Голова ОТГ Олена 
Бутурлим прийняла техніку разом із 
співробітниками центру, після чого з 
радістю поділився враженнями від спів-
праці з благодійниками:

«Сьогодні такі установи, як Ічнян-
ський центр соціальної допомоги, по-
требують значних інвестицій. На жаль, 
громада не завжди може повністю за-
безпечити ці потреби. Ми щиро раді 
отримати у подарунок нову техніку 
та сподіваємося на майбутню плідну 
співпрацю заради втілення ще амбітні-
ших цілей».

ТОВ «ТАС Агро Захід» та 
Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка. Рішення про 
виділення коштів було 
прийнято благодійника-
ми у відповідь на звер-
нення медичного закла-
ду про гостру потребу 
додаткового медичного 
обладнання. Благодій-
ний фонд традиційно до-
помагає закладам охоро-
ни здоров`я цільовими 
інвестиціями та постав-
ками медикаментів, аби 
Україна могла якомога 
швидше подолати епі-
демію коронавірусної 
інфекції COVID-19 та її 
наслідки. 

Нова комп’ютерна техніка 
для центрів соціальної допомоги Чернігівщини

Генеральний директор ТОВ «ТАС 
Агро Захід» Володимир Новохацький 
запевнив медиків, що компанія завжди 
готова прийти на допомогу закладам 
охорони здоров`я усіх рівнів, як робила 
це і раніше. Первинна ланка медицини 
регулярно отримує від аграріїв необхід-
ні ліки та медичне обладнання, зовсім 
нещодавно усі міські лікарні та сільські 
амбулаторії, у регіоні діяльності ТОВ 
«ТАС Агро Захід», отримали антисептич-
ні засоби, а раніше і необхідні засоби ін-
дивідуального захисту.

Головний лікар Липовецької лі-
карні Олександр Дмитрук висловив 
благодійникам щиру подяку від ко-
лективу медичного закладу. На пере-
конання головного лікаря – майбутнє 
медицини у громаді – саме справа не-
байдужих.

У Всесвітній день вишиванки ТОВ 
«ТАС Агро» та Благодійний 
Фонд Сергія Тігіпка передали 

центрам соціальної допомоги Чернігів-
щини сучасну техніку, яка була необхід-
на для їх функціонування.

Представники компанії «ТАС Агро» 
та Благодійного Фонду Сергія Тігіпка 
завітали з подарунками до Ічнянського, 
Талалаївського та Парафіївського центрів 
соціальної допомоги. Установи давно 
потребували оновлення комп’ютерної 
техніки, тому аграрії з радістю презен-
тували їм нові багатофункційні пристрої 
для друку, системні блоки, монітори та 
веб-камери, акустичні системи. Сучасне 
технічне оснащення дозволить налагоди-
ти безліч процесів всередині центрів со-
ціальної допомоги Чернігівської області.

Крім того, використання якісної 
комп’ютерної техніки є невід’ємною 
частиною цифрової реформи в Україні.

«Обладнання й утримання соціаль-
них центрів вимагає значних фінансових 
вкладень, які повністю лежать на плечах 
громади. І коли є такі надійні партнери, 
як компанія «ТАС Агро» та Благодій-

«ТАС Агро Центр завжди дбає про со-
ціальну інфраструктуру громад, на терито-
рії яких веде свою господарську діяльність! 
Ми знаємо, що багато наших пайовиків, 
їхніх дітей та онуків відвідують Мисайлів-
ську бібліотеку, а сучасне життя вимагає 
сучасних підходів і значних капіталовкла-
день. Тому ноутбук допоможе бібліотека-
рам в роботі, а потужний обігрівач зігріє 
відвідувачів не лише взимку, а й цьогоріч 
влітку», - зауважив Дмитро Свояк.

Очільниця відділу культури, моло-
ді та спорту соціально-гуманітарного 
управління виконавчого комітету Бо-
гуславської міської ради Тетяна Куцен-
ко, колектив Мисайлівського будинку 
культури, Чайківської сільської клуб-
ної філії та бібліотекарі щиро дякували 
компанії за розуміння, підтримку галузі 
культури та плідну співпрацю.
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Богуславська лікарня  
отримала апарат для штучної вентиляції легень

День вишиванки  
у компанії «ТАС Агро»

В же більше року весь світ бореть-
ся з пандемією CОVID-19. Не ви-
нятком стала і наша багатостраж-

дальна Україна. Для подолання хвороби 
було задіяно багато ресурсів, але, на 
жаль, вони мають здатність швидко ви-
черпуватися. Надто непростою зараз є 
місія у лікарів, які не жаліючи ані сил, 
ані здоров’я приймають на себе страш-
ні виклики пандемії, людського болю і 
страждань, рятують найцінніше, що є 
у людини — її життя. Неможливо бути 
байдужими, читаючи їхні публікації і 
прохання про допомогу на всіх можли-
вих медіа-ресурсах. 

Так як компанія ТАС Агро ніколи не 
стоїть осторонь проблем жителів гро-
мад, на територіях яких вона веде свою 
господарську діяльність, було прийня-
то рішення допомогти Богуславській 
лікарні у придбанні апарату для штуч-
ної вентиляції легень. Саме ці апарати 
дають надію на порятунок пацієнтам з 
дуже складним перебігом CОVID-19. 

Як повідомив головний лікар Бо-
гуславської лікарні Сергій Унгурян: 
«Богуславська лікарня зараз працює в 
режимі ковідного госпіталю. Вже про-
ліковано більше 259 хворих. Переважна 

Т ретій четвер трав-
ня  – Всесвітній день 
вишиванки  – свято, 

яке має на меті зберегти народ-
ні традиції створення та носіння 
вишитого українського одягу. 
Щороку все більше українців 
приходить на роботу у Всесвіт-
ній день вишиванки у національ-
ному вбранні. Аналогічна тен-
денція – і в компанії «ТАС Агро». 

гія ТІГІПКА з проханням допомоги у 
придбанні апарату. Усвідомлюючи всю 
складність ситуації, аграрії відразу від-
гукнулися та розпочали процедуру 
закупівлі життєво необхідного облад-
нання і на тижні перед Великоднем 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Центр» Дмитро Свояк передав апарат 
Богуславській лікарні. 

«Сьогодні всі мають розуміти, що 
лише спільними зусиллями і реальни-
ми справами ми зможемо стабілізувати 
ситуацію із захворюваністю та поверну-
тися до нормального життя. За мною, як 
за керівником господарства, стоять ти-
сячі пайовиків, переважна їх більшість – 
люди поважного віку, які прожили 
тяжке життя і мають чимало супутніх за-
хворювань. Саме вони – найвразливіша 
категорія у боротьбі з COVID-19 і часто 
потребують кисневої терапії», зауважив 
Дмитро Свояк.

Головний лікар Богуславської лікар-
ні Сергій Унгурян щиро дякував меце-
натам за надану благодійну допомогу 
установі. Для нас найкраща подяка – це 
врятоване життя людини, за яке щосе-
кунди потрібно боротися всіма можли-
вими способами!

Тож бережіть себе, своїх близьких, під-
тримуйте один одного, майте міцний іму-
нітет та будьте здорові! Нехай прийдешнє 
свято світлого Христового Воскресіння 
принесе всім мир, щастя та достаток! Зі 
свого боку ТАС Агро та Благодійний фонд 
Сергія ТІГІПКА і надалі будуть всіляко 
підтримувати ініціативи громад та допо-
магати у подоланні пандемії CОVID-19. 

У весняний період у більшо-
сті українських сіл і містечок 
проходили місячники з бла-

гоустрою. До робіт із прибирання та 
облагородження територій залюбки 
приєдналися працівники агропідпри-
ємств компанії «ТАС Агро». Про під-
сумки її проведення на Херсонщині у 
нашому матеріалі.

Розвиток благоустрою, покра-
щення загального стану підопічних 
сіл  — одне із пріоритетних завдань 
компанії «ТАС Агро» і Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка. Благоустрій  — 
це візитна картка кожного населено-
го пункту, кожної громади. Стан ву-
лично-дорожньої мережі, освітлення, 
озеленення та чистота кладовища або 

Генеральне прибирання на Херсонщині
селища – це оцінка в тому числі орен-
дарів, які працюють у громаді. Тому 
для підтримання благоустрою у селах 
компанія докладає чимало зусиль, до-
помагає створювати комунальні госпо-
дарства, реалізуються відповідні про-
єкти. Особливо це стосується періоду 
підготовки до провідної неділі, коли до 
кожного села проїздять звідусіль гості. 
За допомоги навантажувальної техніки 
господарства «ТАС Агро Таврія» у селі 
Правдине, що на Херсонщині, очистили 
від сміття і гілок місцеве кладовище. 

«Виконано великий обсяг роботи. 
Ваша праця — реальний внесок у бла-
гоустрій села. Вона краще за будь-які 
слова свідчить про активну життєву 
позицію, небайдужість та заслуговує 

поваги. Висловлюю по-
дяку керівництву ТОВ 
«ТАС Агро Таврія». Дя-
кую всім односельча-
нам, причетним до 
благоустрою, за працю. 
Разом ми здолаємо всі 
негаразди. Нехай поря-
док і лад панують у на-
шому селі, а вдячність 
і розуміння людей до-
дає всім наснаги і сили 
в роботі. Пам’ятайте! 
Чисто не там де при-
бирають, а там де не 
смітять», — подякувала 
аграріям староста села 
Правдине.

Вчергове до такої своєрідної акції до-
лучаються усі регіональні підрозділи 
агрохолдингу. Говорять, українська 
сорочка не тільки підіймає настрій, а 
й об’єднує. Тож, одягнути вишиванку 
у цей день, вважають, варто кожному. 
Підтримувати українські традиції, в 
першу чергу, і показувати молодшому 
поколінню, як це важливо, ці традиції 
передавати з покоління в покоління – 
наша головна мета.

більшість з них – це мешканці з інших 
регіонів Київщини. На жаль, пандемія 
не відступає. Для покращення якості на-
дання медичних послуг вкрай потрібно 
додаткове обладнання, а саме апарати 
для штучної вентиляції легень». 

Залучаючи всі можливі ресурси, 
керівник установи звернувся також з 
листом до Благодійного фонду Сер-


