
Маловисківський елеватор 
прийняв першу партію  
ранніх зернових
ТОВ «Маловисківський елеватор» («ТАС 
Агро») вже розпочало кампанію із при-
ймання ранніх зернових. Цього року збір 
стартував майже на 20 днів раніше, ніж 
було заплановано. Причиною стали по-
сушлива погода та висока температура, 
що спровокували передчасне дозрівання 
ячменю. Вже 23 червня із підприємств Но-
воархангельського кластеру (Кіровоград-
ська область) надійшли перші поставки 
ячменю. У директора ТОВ «Маловисків-
ський елеватор» Володимира Микола-
йовича Склярова багато сподівань щодо 
першої кампанії. Він запевняє, що цього 
року план буде виконаний на 100 %, так 
як на елеваторі було проведено низку ре-
монтних робіт з модернізації. Також тут 
планують збільшити обсяги прийому зер-
на та розширити партнерську базу підпри-
ємства. 

Наразі підприємство займається зачищен-
ням складів та підготовкою їх до дегаза-
ції. Після закінчення прийому кукурудзи 
планують провести роботи з модернізації 
стрічкового транспортера М62. Однією 
з амбітних цілей ТОВ «Маловисківський 
елеватор» є заміна електричного опалю-
вання на альтернативне, що базується на 
відходах.

Господарства компанії  
«ТАС Агро» проводять  
заготівлю грубих кормів
З метою створення якісної кормової бази 
для годівлі великої рогатої худоби у зи-
мовий період, у сільськогосподарських 
підприємствах Вінницької, Чернігівської, 
Київської області розпочато заготівлю 
грубих кормів. Так, у Липовецькому клас-
тері заготовлено сіна – 150 тонн, Чернігів-
ському кластері – 100 тонн, Київському – 
60 тонн. 

 «Вдало проведена заготівля грубих кор-
мів – це конкурентна перевага на ринку мо-
лока, тому що в собівартості цього продук-
ту до 70% припадає на якісну годівлю. Для 
отримання високої продуктивності тварин 
потрібно забезпечити їх відповідною кор-
мовою базою, яку можливо отримати тільки 
при чіткому дотриманні технології заготів-
лі кормів. Отримання сіна також залежить 
від терміну скошування рослин. Багаторіч-
ні трави збирають на сіно в фазі бутонізації 
бобових і колосіння злаків, але не пізніше 
початку цвітіння. Однією із головних і від-
повідальних операцій спеціалістів компанії 
ТОВ «ТАС Агро» є максимальне збереження 
поживності при заготівлі сіна»  – розповів 
Дмитро Шелудько, головний технолог з ви-
робництва компанії «ТАС Агро». 
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Н езважаючи на примхи при-
роди, збиральна кампанія 
розпочалась у планові тер-

міни. На жнива «ТАС Агро» задіє 30 
власних і 20 найманих комбайнів та 
близько 150 одиниць вантажного ав-
тотранспорту. Очищувати та зберіга-
ти зерно буде на власних елеваторах 
агрохолдингу, загальна потужність 
яких становить близько 400 тис. 
тонн.

 «Жнива в компанії «ТАС Агро» 
стартували без яких-небудь проблем, 
але вже зараз можна сказати, що 
головними труднощами при зборі 
врожаю цього року будуть погодні 
умови, – коментує директор з вироб-
ництва Віктор Белкот. – Засушливий 
травень і початок літа внесли корек-
тиви щодо планових дат початку 
жнив і загалом періодів збирання 
деяких культур. У таких умовах і яч-
мінь, і горох достигатимуть майже 
одночасно, тому всі господарства 
компанії зіткнулися з тим, що зби-
рати потрібно буде кілька культур в 
один період. З середини червня поча-

лися опади в усіх регіонах, що призве-
ло до покращення наливу зерна ярої 
пшениці. На Чернігівщині пройшов 
град, але на загальні показники уро-
жайності він не вплине. На початку 
липня компанія планує розпочинати 
збір озимої пшениці. У «ТАС Агро» 
ми забезпечені всім необхідним: зер-
нозбиральною технікою, вантажним 
автотранспортом, паливо-мастиль-
ними матеріалами, щоб своєчасно 
впоратись зі жнивами в агрономічні 
терміни. Стосовно врожайності, то 
ми розраховуємо отримати на рівні 
вище середнього по Україні».

«До жнив наші механізатори го-
тувалися особливо ретельно. Ком-
байни, трактори, вантажні автомо-
білі  – у стовідсотковій готовності. 
Окремі господарства поповнилися 
новою сучасною технікою. Додам, 
що відразу після збору врожаю – на 
полі проводиться оранка, дискуван-
ня, тобто ґрунт готується до сівби. 
Щоб земля дарувала добрі врожаї, 
треба насамперед сумлінно дбати 
про неї, і звісно просити милості у 

природи, щоб праця сільських труда-
рів не була змарнована»,  – підсуму-
вав Віктор Белкот.

Першими серед господарств агро-
холдингу розпочали жнива аграрії 
ПСП «Рутенія-М» (Кривоозерський 
район, Миколаївська область). За сло-
вами директора Володимира Станіс-
лавовича, сьогодні на полях працює 
більше 50 місцевих жителів, три ком-
байни і шість вантажних автомобілів. 
Станом на 25 червня обмолочено 
майже 350 га, середня урожайність 
становить 45 ц/га. І хоча спостеріга-
ється значний дефіцит вологи та під-
вищена температура, прогнози щодо 
врожайності досить оптимістичні. 
Аграрії сподіваються на хороший 
урожай і відмінні результати.

Додамо, що з початку 2018 року 
агрохолдинг «ТАС Агро» поповнив 
свій технічний парк на 5 одиниць 
сільськогосподарської техніки та 
продовжує інвестувати у придбання 
нової. Збір пізніх зернових та зерно-
бобових культур агрохолдинг планує 
розпочати вже на початку вересня.

Компанія ТАС Агро 
розпочала жнива 2018 року
НА ПОЛЯХ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» СТАРТУВАЛА ЗБИРАЛЬНА КАМПАНІЯ. ДНЯМИ АГРОХОЛДИНГ 
УСПІШНО ЗІБРАВ ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ У ПІВДЕННОМУ КЛАСТЕРІ (МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) ТА 
ПРИСТУПИВ ДО ЗБОРУ ГОРОХУ І ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА КІРОВОГРАДЩИНІ. У 
2018 РОЦІ КОМПАНІЯ ПЛАНУЄ ЗІБРАТИ ВРОЖАЙ НА ПЛОЩІ МАЙЖЕ 80 ТИС. ГА, З ЯКИХ 23 ТИС. 
ГА ВІДВЕДЕНО ПІД КУЛЬТУРИ РАННЬОЇ ГРУПИ. НАЙБІЛЬШУ ЧАСТКУ СЕРЕД ЦИХ КУЛЬТУР ТРАДИ-
ЦІЙНО ДЛЯ АГРОХОЛДИНГУ ЗАЙМАЄ ОЗИМА ПШЕНИЦЯ – 19 ТИС. ГА.



Ш асливі, веселі, усміхнені, 
життєрадісні  – так можна 
було охарактеризувати 

стан малечі в багатьох селах. Хороший 
настрій і чудові емоції до Міжнародного 
дня захисту дітей їм подарувала компа-
нія «ТАС Агро». Кмітливі аніматори, кре-
ативні конкурси, захопливі атракціони, 
повітряні кульки і смачні солодощі – га-
рантували дитячі усмішки впродовж ці-
лого дня. 

Щороку в перший день літа відзнача-
ється Міжнародний день захисту дітей – 
прекрасне свято радості та надії, адже 
саме в дітях ми хочемо бачити здійснен-
ня своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб 
вони росли здоровими та радісними, 
прославляли свої родини і рідний край. 
Це одне з найстаріших міжнародних 
свят, яке з кожним роком набирає попу-
лярності в Україні. 

За однією з версій, свято започатко-
ване у 1925 році, коли Генеральний кон-
сул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу 
китайських дітей-сиріт і влаштував для 
них святкування Дуань-у Цзе (Фестивалю 
човнів-драконів), дата якого якраз припа-
ла на 1 червня.

Завдяки щасливому випадку, день 
збігся і з часом проведення «дитячої» 
конференції у Женеві. Рішення про від-
значення Міжнародного дня захисту 
дітей 1 червня прийняла Міжнародна де-
мократична федерація жінок у листопаді 
1949 року. Перший Міжнародний день 
захисту дітей було відзначено ще в 1950 
році. ООН підтримала ініціативу федера-
ції та оголосила захист прав, здоров’я і 
життя дитини  – одним із пріоритетів у 
своїй діяльності.

Ми чудово розуміємо, що у малечі 
не повинно бути нещасливого дитин-
ства, тому компанія «ТАС Агро» долучи-
лася до святкування, виділивши необхід-
ні фінансові ресурси.
Коментар 

Віктор Іванович Петрюк, голова 
Козинецької сільської ради: 

«Ми навіть не сподівалися, що ор-
ганізований за допомогою компанії 
«ТАС Агро» захід відвідає така велика 
кількість дітей. На святі були присутні 
малюки навіть із сусідніх сіл. Атракціо-
ни, батут, аніматори, конкурси та велика 
гірка – змогли вразити не лише дітвору, 
але й дорослих, які їх супроводжували. 
Крім того, що ми детально продумали і 
замовили дитячі розваги, нами було під-
готовлено солодке частування для моло-
ді у вигляді солодкої вати. Наші діти не 
розбещені щоденними розвагами, багато 
з них навіть не бачили ще таких атракці-
онів, тому цей захід став справжнім свя-
том для усього села. Ми вдячні аграріям 
за допомого та підтримку». 

 «З компанією «ТАС Агро» та Благо-
дійним фондом Сергія Тігіпка ми працю-
ємо більше п’яти років. Першого ж року 
ми замінили вікна в школі села Козинці. 
Також було встановлено проектор із до-
датковою технікою, закуплено обладнан-
ня для ігрової кімнати та спортивний 
інвентар. Впродовж наступних років для 
школи придбали мультимедійний центр, 
електронну плиту і професійний бойлер. 
Видатною подією стало відкриття но-
вого дитячого садочку на тридцять три 
особи, за що хочеться подякувати окре-
мо. Благодійним фондом Сергія Тігіп-
ка було проведено капітальний ремонт 
приміщень та закуплено повністю нові 
меблі, пральну машину, душову кабіну, 
електричну та газову плити, холодиль-

ник, килими та постільну білизну, а та-
кож багато всього іншого. Окрім цього, 
для садочку придбали нові іграшки та 
збудували сучасний дитячий майданчик. 
Садок успішно працює вже чотири роки 
та налічує аж тридцять дев’ять діточок, 
тобто має популярність та тенденцію до 
росту. Коли з потребою у воді до Бла-
годійного фонду звернулися люди з сіл 
Коханівка та Пеньківка, було відразу ви-
ділено фінансування на створення водо-
гону. Наразі обидва села вже три роки, 
як повністю підключені до водопоста-
чання. Кожного року з допомогою Бла-
годійного фонду і компанії «ТАС Агро» 
ми купуємо товари першої необхідності 
(фоноскопи, глюкометри, штативи для 
тривалих вливань та інше) для місцевої 
амбулаторії. Цього року вже створили 
проект, суть якого полягає в ремонті 
спортивного залу сільської школи. На це 
покладаються великі надії, гармонійний 
спортивний розвиток дітей та дозвілля 
села є неймовірно важливим питанням, 
що напряму пов’язане із створенням для 
цього відповідних умов. Окрім цього, за 
допомоги компанії «ТАС Агро» та Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка у 2018 
році буде відремонтовано дах у будинку 
культури в селі Коханівка». 

Компанією «ТАС Агро» День захисту 
дітей було організовано у селі Вікнино, 
Гайворонського району Кіровоградської 
області. З нагоди відкриття дитячого 
майданчика і тут відбулись спортивні 
змагання та конкурси. Кожному, хто до-
лучився до створення цього неймовірно-
го заходу, було зрозуміло: радість в очах 
дітей  – насправді те, заради чого варто 
жити й працювати. Майданчик для села 

Вікнино – це не тільки радість для дітей, 
а й для батьків. Дитячий сміх тепер лу-
натиме тут до пізнього вечора. А дорос-
лі матимуть можливість спостерігати за 
тим, як на свіжому повітрі бавляться та 
набираються сил їхні дітлахи.

В організації свята активну участь 
брав особисто директор ТОВ «Інвеста-
гросервіс» («ТАС Агро»). Разом із Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка було 
закуплено подарункові набори із соком, 
морозивом та карамеллю на майже 70 
діточок. Варто зазначити, що за період 
співпраці із Благодійним фондом для 
села Вікнино було зроблено неймовірну 
кількість добрих справ, а сума вкладених 
у розвиток громади коштів сягає більше 
100 000 гривень. 

За багаторічну співпрацю у школі 
заміни вікна та закупили технічне облад-
нання для навчання у вигляді комп’юте-
рів та мультимедійного комплексу, 
дитячий садочок отримав нові меблі. 
Періодично поставляють нові медика-
менти. Цього ж року, Благодійний Фонд 
Сергія Тігіпко спільно із компанією «ТАС 
Агро» подарували сільському будинку 
культури нові національні костюми. 

«У Вікнино дуже щирі і активні 
люди, які небайдуже ставляться до свого 
спільного дому, дбають про створення 
комфортних умов у рідному селі. Проект 
облаштування дитячого ігрового май-
данчика громада виносила вже давно, та, 
відповідно, доклалася селом для його вті-
лення. Майданчик ми привезли ще взим-
ку, але прийняли рішення встановлювати 
його з настанням теплоти. Я впевнений, 
що місцеві жителі нас підтримуватимуть 
надалі. Переконаний, що на цьому май-

данчику постійно проводитимуть час 
місцеві дітлахи, батьки з наймолодшими 
дітками. Жителі Вікнино показують гар-
ний приклад іншим, як можна спільно з 
відповідальними аграріями змінювати 
життя громади вже сьогодні», – розповів 
Володимир Овчарук, директор ТОВ «Ін-
вестагросервіс».

День захисту дітей за підтримки 
компанії «ТАС Агро» пройшов у селі 
Тернівка, Новоархангельського району 
Кіровоградської області, цей святковий 
день тут відзначили великою кількістю 
заходів для дітей. Агрохолдинг виділив 
кошти і придбав кожній дитині святко-
ві набори із солодощами. Окрім цього, 
були запрошені аніматори, які забез-
печили казкову атмосферу, неймовірні 
конкурси та яскраве шоу. Гуляння такого 
масштабу для діток села в новинку, саме 
тому враження від заходу були лише по-
зитивні. 
Коментар 

Валентина Карлівна Степанова, 
голова Тернівської сільської ради: 

 «Щороку на початку літа в нашому 
селі відзначається Міжнародний день за-
хисту дітей. Цього разу він пройшов ра-
зом з веселими піснями, танцями, іграми 
та радісним дитячим сміхом. Мені дуже 
хочеться, щоб не тільки сьогодні, а й 
кожного наступного дня батьки зігріва-
ли теплом і любов’ю серце своєї дитини. 
Таке чудове свято нам вдалося влашту-
вати за підтримки компанії «ТАС Агро» 
і Благодійного фонду Сергія Тігіпка, які 
забезпечили реалізацію фінансової сто-
рони організації розваг та частувань для 
малечі». 

«Свою спільну діяльність із соціаль-
ної підтримки села ми розпочали ще в 
2011 році. З того часу було відремонтова-
но та закуплено нову апаратуру для шко-
ли та дитячого садочку, а загальна сума 
допомоги від Благодійного Фонду стано-
вить вже майже 500 000 гривень. Протя-
гом 2018 року заплановано встановити 
нові вікна в сільській школі, придбали 
мікрофони для Будинку культури та за-
безпечили сільський ФАП медикамента-
ми. Окрім цього, «ТАС Агро» на безплат-
ній основі забезпечують харчування всіх 
діточок села у школі та садку. Кожного 
тижня від Новоархангельська до села 
курсує автобус, що також є заслугою 
господарства. Наше село дуже вдячне 
аграріям за всі реалізовані плани та плід-
ну співпрацю, що триває вже не один рік, 
а також за можливість подарувати неза-
бутній час дітям та їхнім сім’ям».

Компанія «ТАС Агро» сьогодні й 
кожного наступного дня буде намага-
тися зігрівати теплом і любов’ю кожне 
дитяче серце, об’єднувати зусилля зара-
ди майбутнього, щоб маленькі громадя-
ни виростали достойними і щасливими 
людьми.

День захисту дітей під прапорами ТАС Агро



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Затишок і комфорт для підростаючого покоління
Д ля агропідприємств компанії 

«ТАС Агро» та Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка турбота 

про підростаюче покоління, про ство-
рення комфортних умов для виховання 
та навчання дітей, про організацію їх-
нього якісного дозвілля завжди були та 
залишаються у пріоритеті. Сьогодні ми 
розповімо про черговий проект соціаль-
ної допомоги компанії для Зозівківсько-
го дитячого садочку.

«Сучасне навчання, турботливе ви-
ховання, комфортний відпочинок, ве-
селі ігри  – головне, що потрібно для 
підростаючого покоління. Тому ми 
докладаємо максимум зусиль для ство-
рення найкращих умов. Багато років 
поспіль громада села Зозівка (Вінниць-
ка область, Липовецький район)  плідно 
працює з господарством ТОВ Концерн 
«Сімекс-Агро» («ТАС Агро») та Благодій-
ним фондом Сергія Тігіпка», – розповів 

Ярослав Григорович Кліщук, голова Зо-
зівківської сільської ради.

«Ще жодного року ми не залишились 
без уваги Благодійного фонду, – розпові-
дає завідувач дитячого садка Людмила 

Дмитрівна Андрійчук. – 
За кілька років співпра-
ці в садок Благодійним 
фондом було куплено 
холодильник та елек-
тричну плиту на кухню, 
меблі в ігрову кімнату 
(стінка з столиками та 
стільцями). З метою 
утеплення приміщен-
ня були замінені вікна, 
двері, придбаний котел 
для обігріву. Минулого 
року встановили ігро-
вий майданчик, на яко-
му діти проводять бага-
то часу. В цьому році ми 

також не залишилися без уваги фонду, в 
спальну кімнату нам придбали постільну 
білизну та рушнички в їдальню. Від усіх 
працівників дитячого садка, голови сіль-
ської ради, батьків та маленьких вихован-

ців висловлюю щиру подяку Благодійно-
му фонду та компанії «ТАС Агро» за ту 
колосальну роботу, яка була зроблена за 
вашої допомоги».

«Громада нашого села вкотре пе-
реконалася в тому, що співробітництво 
з підприємством «Сімекс-Агро» («ТАС 
Агро») та Благодійним фондом має сис-
тематичну основу з довгостроковою 
перспективою. Я вже неодноразово роз-
повідав про те, що протягом останніх 
років спільно з аграріями нам вдалося 
реалізувати різноманітних соціальних 
проектів на понад 300 тис. грн. Наразі 
хочу подякувати «ТАС Агро» за допо-
могу для наших наймолодших жите-
лів села. Раніше дошкільний заклад не 
мав такої якісної постільної білизни. 
Сподіваємося на подальшу підтримку 
і співпрацю з компанією «ТАС Агро», – 
підсумував Ярослав Григорович Кліщук, 
голова Зозівківської сільської ради.

Кардіограф для Богуславської лікарні 
Н ещодавно до Богуславського 

районного Центру первинної 
медико-санітарної допомоги за-

вітав директор господарства «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» («ТАС Агро») Тюхін 
Дмитро Олександрович. Причиною візи-
ту став особливий подарунок для лікар-
ні – кардіограф, що придбали за підтрим-
ки Благодійного фонду Сергія Тігіпко. Це 
надзвичайно необхідний медично-діа-
гностичний апарат в умовах сьогодення. 
Основною його перевагою є можливість 
діагностувати серцеві захворювання, а та-
кож дивовижна компактність та невели-
ка вага. Такі характеристики дозволяють 
застосовувати прилад не тільки в медич-
них установах, а й у домашніх умовах. 
Тепер лікар може провести діагностику 
навіть у віддалених сільських громадах.

Головний лікар медичного закладу 
Валентина Дмитрівна Пивовар не при-
ховує щасливої посмішки. Вона розпо-
відає: 

«Сьогодні все частіше, навіть у моло-
дих людей, зустрічаються такі захворю-
вання, як аритмія, стенокардія, тахікардія 
та багато інших проблем з серцем. Але 
завдяки оперативній діагностиці можна 
вчасно виявити відхилення і прийняти 
всі необхідні заходи для якнайшвидшого 
відновлення. Тільки електрокардіографії 
дозволяють провести таке досліджен-
ня, а для цього необхідний спеціальний 
прилад – кардіограф, що тепер є і у нас. 
Особисто я, колектив лікарні та всі наші 
пацієнти щиро вдячні підприємству 
«Агро-Богуславщина-Еко» та Благодійно-
му фонду Сергія Тігіпко за такий коштов-
ний для людського життя подарунок».

Варто зазначити, що портативні кар-
діографи ідеально підходять для масо-
вих профілактичних оглядів та консуль-
тацій вдома. Регулярні ЕКГ-тести роботи 
серця дозволяють оцінити його стан, а 
також поставити максимально точний 
діагноз. На відміну від стаціонарних 

приладів, компактні кардіографи мають 
акумулятори, завдяки яким вони мо-

жуть функціонувати тривалий час без 
підключення до мережі. 

З а підтримки компанії «ТАС Агро», 
яка виділила 25 тис. грн, дитя-
чо-юнацька футбольна команда 

Бершадського району мала можливість 
взяти участь у Міжнародних спортивних 
змаганнях BACOLI FOOTBALL CUP серед 
дітей 2002 року народження, присвяче-
них пам’яті Луїджі Делла Реджіона. Лу-
їджі був спортсменом, який трагічно заги-
нув у жовтні 2017 року в автокатастрофі.

До Італії на змагання вирушили 23 
спортсмени із міста Бершаді (Вінницька 
область). Відкриття змагань за давньою 
італійською традицією розпочалось з 
привітання Пеппе Салеме, секретаря фут-
больної команди «Баколі», який запро-
сив до вітального слова Пеппіно Скотто 
ді Вета, депутата італійського парламен-
ту, Джузеппе Скіяно, депутата Баколі, 
Джузеппе Камбарделла, консула Беніна 
та голову Бершадської РДА Івана Стефан-
цова. Всі висловили глибоке співчуття у 
зв’язку з важкою втратою батька Луїджі, 
президенту футбольної команди «Бако-
лі» – Ізіа Делла Реджіону.

На змагання прибули 7 італійських 
команд, які є академіями професійних 
клубів: місцева команда Баколі, «Матер-
дей», «Наполі» м. Неаполь, «Паганезе» 
м. Пагані, «Казертана» м. Казерта, «Позі-
лліпо» м. Неаполь, «Ювентус» м. Турин 
та українська команда  – ДЮСШ Бер-
шадь.

За результатами змагань, команда 
ДЮСШ «Бершадь» посіла п’яте місце та 
отримала величезний спортивний досвід, 
який буде використано у подальшому. Ор-
ганізаторами турніру проведено урочисту 
церемонію закриття змагань. Усіх пере-
можців та учасників нагороджено кубка-
ми, почесними дипломами та медалями.

У вільний час діти мали можливість 
ознайомитись із місцевими історичними 
родзинками, купатись у морі та скушту-
вати смачну італійську їжу. Які б чудові 
враження та емоції не були, все ж нам 
довелось сказати: «Італія – до зустрічі!».

Для компанії «ТАС Агро» підтрим-
ка соціальної сфери і спорту у Бершад-
ському районі  – буденне явище. Про-
тягом п’яти років Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка спільно з агрохолдингом 
виділили майже 400 тис. грн для розвит-
ку села Яланець (Бершадський район Ві-
нницька область). За ці кошти замінено 
вікна у місцевій школі й амбулаторії, за-
куплено спортивний інвентар для ЗОШ, 
придбано ліжка для дитячого садочка, 
встановлено дитячий майданчик, нада-
но допомогу для відновлення вулич-
ного освітлення і придбання музично-
го обладнання для будинку культури. 
Щороку аграрії покривають частину 
сільських затрат на паливо-мастильні 
матеріали (для розчистки доріг від сні-
гу, вивезення сміття, тощо). 

На футбольний турнір до Італії за підтримки «ТАС Агро» 



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: 28.06.2018
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Вітаємо переможців конкурсу «ТАС Агро»
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Сіємо майбутнє раз�

НАСТАВ ЧАС СВЯТКУВАТИ ПЕРЕМОГУ, АДЖЕ МИ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «ТАС АГРО»! ДІЛИМОСЯ З НАШИМИ ЧИТАЧАМИ 
СВІТЛИНАМИ ЩАСЛИВИХ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ НА ОРИГІНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО». У КОН-
КУРСІ БРАЛИ УЧАСТЬ ШІСТЬ ВИРОБІВ, ПЕРЕМОЖЦІ Й УСІ УЧАСНИКИ ОТРИМАЛИ ЦІННІ ПОДАРУНКИ. 

Переможцем конкурсу ста-
ла робота із вишитим стріч-
ками територіальним симво-
лом України. Автором виробу 
є наша пайщиця – Слесаренко 
Наталія Валентинівна із села 
Яланець! Головний приз – но-
вітня багатофункціональна 
мультиварка. 

Друге місце зайняла трі-
умфальна арка «ТАС Агро», 
що має декілька авторів  – 
це Вудвуд Оксана Петрівна 
та Вудвуд Таїса Миколаїв-
на. Подарунок для призе-
рів конкурсу  – соковижи-
малка.

Третє місце здобули не-
ймовірні ляльки-мотанки, 
авторства учнів школи 
села Бандурове. Для діт-
лахів у Кіровоградську 
область відправлено сучас-
ний магнітно-маркерний 
фліпчарт. 

Четверте місце дістало-
ся вишуканому гердану 
Молодої Лілії Володими-
рівни, що мешкає у селі 
Козинці. Для неї ми підго-
тували чайний сервіз. 

П’яте місце зайняли ви-
хованці ДНЗ «Барвінок» із 
села Яланець та їх знак. В 
якості призу садочок от-
римає магнітно-маркерну 
дошку з аксесуарами. 

Шосте, заключне місце, 
зайняв пірографічний ви-
ріб із пейзажем робочого 
поля, автором якого є Шу-
ляка Віталій Володими-
рович. Подарунком для 
нього та його родини став 
столовий сервіз.

Ми дякуємо учасникам та закликаємо всіх 
брати участь в конкурсах і надалі.         Найцікавіше – попереду!

Н апередодні 22-ї річниці Кон-
ституції України у с. Глибочок 
Тростянецького району на Ві-

нниччині урочисто відкрили головну 
площу села, яка отримала назву «Свят-
кова». Це – майданчик перед будинком 
культури, який одночасно є зоною офі-

Р емонт шляхів — завжди про-
блема, особливо якщо йдеться 
про транспортні артерії, роз-

ташовані на території сіл. Прикладом 
для наслідування у справі приведення 
до ладу дорожнього покриття є грома-
ди сіл Богуславщини (Київська область). 
Завдяки залученню коштів від агропід-
приємств компанії «ТАС Агро» населені 
пункти покращили стан шляхів. У трав-
ні-червні було організовано придбан-
ня щебеневої суміші. Також аграрії по 

За допомоги компанії «ТАС Агро» облаштовано головну 
площу села Глибочок

Допомагаємо ремонтувати дороги в селах 

ційних церемоній та відпочинку. Від-
криття площі розпочалася з церемонії 
перерізання стрічки, на яку було за-
прошено директора ТОВ «Зоря» («ТАС 
Агро») – Сергія Тирсу і директора Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка Романа 
Польового. 

Після реконструкції на площі з’явила-
ся тротуарна плитка, лавочки, альтанки, 
клумби з квітами й декоративна зелень. 
Приємно, що до цієї святкової події долу-
чилася компанія «ТАС Агро» і Благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка. Від фонду було 
виділено 100 тис. грн, а господарство ком-
панії надавало необхідну техніку і робіт-
ників для проведення ремонтних робіт. 

«З компанією «ТАС Агро» ми маємо 
гарний досвід співпраці. Протягом ше-
сти років у соціальну сферу села Глибо-
чок аграріями було вкладено більше 700 
тис. грн. За ці кошти було замінено вік-
на у місцевій школі та дитячому садоч-
ку, огороджено кладовище, встановлено 
нове музичне обладнання для будинку 
культури. Крім цього, закуплено меблі 
і спортивний інвентар для школи. То-
рік до Дня знань наші першокласники 
отримали від аграріїв набори канцеляр-
ського приладдя, учням до Нового року 

дарували солодощі. Також Благодійний 
фонд допоміг нам з освітленням села 
і ремонтом обрядової зали. Цьогоріч 
«ТАС Агро» долучилася й до масштабні-
шого проекту  – відновлення централь-
ної площі села. Ми дуже вдячні компа-
нії за допомогу. Переконані, що й надалі 
плідно співпрацюватимемо, а результа-
том такого співробітництва стане ство-
рення належних умов життя для місце-
вих жителів»,  – задоволено розповіла 
Валентина Григорівна Горбаль, голова 
села Глибочок. 

можливості долучалася й до виконання 
самих ремонтних робіт, та перевезення 
суміші. У компанії запевняють, що це – 
лише початок такої корисної естафети. 

«Наразі з орендарем землі, під-
приємством «Агро-Богуславщина-Еко» 
(«ТАС Агро») ми маємо добре нала-
годжену, плідну співпрацю. Компанія 
фінансово підтримує чимало проектів. 
Серед них і покращення стану шляхів. 
Нещодавно аграрії профінансували ре-
монт під’їзної дороги до с. Дмитренки. 

Всі витрати оплатила компанія. Сьогод-
ні разом з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка ми працюємо над проектом 
освітлення нашого села. Сподіваюся, 
невдовзі ці об’єкти реалізуються. А 
поки що від себе особисто та від нашої 
громади висловлюю подяку господар-
ству «Агро-Богуславщина-Еко» («ТАС 
Агро») та Благодійному фонду за все-
бічну підтримку та розуміння»,  – роз-
повів Володимир Петрович Олексієнко, 
голова села Дмитренки.


