
Господарство «Рутенія-М»  
розпочало збір ранніх  
зернових
Наприкінці червня господарство «Рутенія-М» 
(Кривоозерський район, Миколаївська об-
ласть) розпочало зернозбиральну кампанію 
2019 року. За перші дні було обмолочено 300 га 
озимого ячменю. Всього впродовж жнив за-
плановано ще зібрати урожай озимої пшениці 
на площі 1000 га.
«Жнива розпочалися за сприятливих по-
годних умов та у заплановані агрономічні 
терміни. На сьогодні ми повністю забез-
печені матеріально-технічними засобами 
для успішного і своєчасного проходжен-
ня жнив. На зборі ранніх зернових компа-
нія задіє 15 одиниць техніки. З них — 5 
комбайнів та 10 одиниць вантажного ав-
тотранспорту для вивезення врожаю. Цьо-
горіч на жнивах зернозбиральна техніка 
обладнана системою моніторингу, що доз-
волить оперативно аналізувати ефектив-
ність і результативність роботи. Також усі 
зерносховища підприємства підготовлені 
до прийому врожаю. Стосовно урожай-
ності, то ми задоволені першими резуль-
татами і сподіваємося що матимемо вал 
вище середнього по району», — розповів 
директор господарства Володимир Кра-
вінський.

На Вінниччині кипить  
підготовка до жнив
Підготовка до сезону літніх жнив 2019 
року у компанії «ТАС Агро» в самому роз-
палі. Зовсім скоро у повному обсязі на 
землях Вінниччини розпочнеться жнивна 
кампанія. Через надмірну кількість дощів, 
цього року початок жнив на території 
України було дещо відтерміновано, але це 
не змогло стати на заваді підготовці до ро-
біт у господарствах компанії «ТАС Агро». 
Дійсно активну підготовку цього разу 
провело ПОП «Зоря» (Тростянецький ра-
йон, Вінницька область). На сьогодні вже 
зроблено планові ремонти на складах та 
критому току, аграрії вчасно здійснили га-
зацію та повірку ваги. 
Тривають ремонти власної техніки, наразі 
співробітники господарства отримали нові 
запчастини до ЗАВ та зернонавантажувачів. 
Оновлюють і вантажні автомобілі, які при-
значені для транспортування продукції з 
поля до критого току. Крім цього, на «Зорю» 
доставили сілобеги для упаковки зерна після 
очистки. Задля дотримання правил охорони 
праці та гарантування безпечних трудових 
умов всіх співробітників було забезпече-
но обов’язковим інструктажем, аптечками 
та вогнегасниками. Аналогічна підготовка 
також провадиться і на решті господарств 
агрохолдингу «ТАС Агро», адже лише сто-
відсоткова готовність до жнив може гаран-
тувати майбутні успішні результати.
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Н апередодні Дня захисту дітей 
компанія «ТАС Агро» успіш-
но підвела підсумки конкур-

су дитячого малюнка «Аграрна Бать-
ківщина». Основною метою стала 
підтримка юних талантів, піднесення 
віри у краще майбутнє, формуван-
ня престижності сільськогосподар-
ських професій. За умовами конкур-
су, в ньому могли брати участь діти 
з регіонів діяльності «ТАС Агро», які 
знайомі з діяльністю корпорації та 
пов’язують своє майбутнє з рідною 
землею. Цьогорічний конкурс став 
чи не найяскравішим та масштабним 
за всю історію. За декілька місяців до 
нас надійшло понад 300 творчих ро-
біт з усіх куточків України. Нашою 
місією стало забезпечити всіх малень-
ких художників новим приладдям — 
різнокольоровими олівцями та аль-
бомами для малювання.

Переможницею конкурсу «Аграр-
на Батьківщина» стала талановита 
Марина Самань. Дівчинка родом із 
села Козинці, що у Липовецькому ра-
йоні на Вінниччині. Приз урочисто 

вручив директор 
ТОВ Концерн 
«Сімекс -Агро» 
Ігор Смаль на 
святі Дня захи-
сту дітей. У по-
дарунок Марина 
отримала сучас-
ний спортивний 
самокат, який 
практичний у 
використанні — 
легко складаєть-
ся, що стане в на-

годі будь-якому підлітку. 
Друге місце посіла Софія Рижук, 

маленька художниця з села Яланець, 
що у Бершадському районі Вінниць-
кої області. Призом від ТОВ «Яла-
нецьке» стали роликові ковзани, про 
такі Софія вже давно мріяла. Між 
тим, розсувні роликові ковзани для 
дитини мають велику перевагу перед 
звичайними:  їх можна використову-
вати кілька років поспіль відповідно 
до росту ноги, це можливо завдяки 
спеціальній системі. 

Третє місце завоювала патріотич-
на робота Марії Поліщук з села Мо-
гильне, що на Гайворонщині, Кірово-
градська область. Представники ТОВ 
«Інвестагросервіс» вручили дівчинці 
пенні борд - маленький скейт. На від-
міну від скейтборду, універсальний 
пенні борд дуже легкий, еластичний, 
зручний і маневрений. Його легка 
пластикова дека та мінімальний роз-
мір дозволяють переміщати пенні 
борд на будь-які дистанції без будь-
яких ускладнень. Він настільки ком-
пактний, що може поміститься навіть 

Підсумки конкурсу малюнків 
«ТАС Агро» «Аграрна Батьківщина»

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» СЕРДЕЧНО ВІТАЄ ВСІХ ДІ-
ТЕЙ ОДРАЗУ З ДЕКІЛЬКОМА ЧУДОВИМИ ПОДІЯМИ: 
ДНЕМ ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА — ДЛЯ ШКОЛЯ-
РІВ, ВИПУСКНИМИ СВЯТАМИ — ДЛЯ ТИХ, ХТО СТАЄ 
НА СТЕЖИНУ САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ ТА ДНЕМ ЗА-
ХИСТУ ДІТЕЙ — ДЛЯ УСІХ ЮНИХ ПОКОЛІНЬ! НАША 
КОМПАНІЯ ПРАЦЮЄ ЗАДЛЯ ВАШОГО СВІТЛОГО 
МАЙБУТНЬОГО: МИ ПІДКОРЮЄМО НОВІ ВЕРШИНИ 
ТА МРІЄМО ПРО ЧАС, КОЛИ ВИ СТАНЕТЕ ПЛІЧ-О-
ПЛІЧ З НАМИ. НЕХАЙ КОЖЕН ДЕНЬ ВАШОГО ЖИТТЯ 
ПОВНИТЬСЯ ЧИСТИМ БЕЗХМАРНИМ НЕБОМ, ПРО-
МЕНИСТИМ СОНЦЕМ, РАНКОВИМИ РОСАМИ ДОБРА 
І ЩИРОСТІ. НЕХАЙ ЯКНАЙБІЛЬШЕ БУДЕ НАДІЙНИХ 
ДРУЗІВ, ЗЛАГОДИ, ШЛЯХІВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ.

у звичайному дорожньому рюкзаку, 
що дійсно стане у пригоді будь-якому 
активному підлітку.

Окрім переможців конкурсу, ком-
панія «ТАС АГРО» нагородила ма-
леньких художників у таких творчих 
номінаціях:

«За мальовничі краєвиди» — 
Анна Ткаченко з села Закутинці 
(Богуславський район, Київська 
область), ТОВ «Агро-Богуслав-
щина-Еко»; 
«За професійне виконання» - 
Дмитро Колєчкін з Новоархан-
гельська (Кіровоградська об-
ласть), ПСП «Лан»; 
«За оригінальний підхід» - 
Дар’я Тістол з села Сирове (Вра-
діївський район, Миколаївська 
область), ПП «Норок»;  
«За поетичність» - Олександр 
Тараненко з села Салогубівка 
(Роменський район, Сумська 
область), ТОВ АФ «Обрій» ЛТД; 
«Найактивніший навчальний 
заклад» - Новоархангельський 
дошкільний навчальний за-
клад №1 «Ромашка» (Кірово-
градська область), ПП «Новий 
Світ». 

Всі переможці творчих номінацій 
отримали спортивні призи - скейт-
борди та м’ячі, а також настільні ігри. 
Ми щиро вітаємо переможців та всіх 
учасників конкурсу «Аграрна Бать-
ківщина», а також дякуємо за ваші 
чудові роботи. Сподіваємося на ще 
більшу активність у наступному році. 
З Днем Захисту дітей!

село Козинці (Липовецький район, Вінницька область)



У же традиційно 1 червня в Укра-
їні відзначається Міжнародний 
день захисту дітей  — прекрас-

не свято радості та надії. В Україні цей 
день відзначається із 1998 року. У 1991 
році Україна приєдналася до Конвенції 
ООН про права дитини, згідно з якою 
кожна держава зобов’язана поважати та 
заохочувати право дитини на всебічну 
участь у культурному і творчому житті, 
забезпечувати їй повноцінне дозвілля й 
відпочинок та сприяти наданню для цьо-
го відповідних можливостей. Адже саме 
в дітях продовження роду людського й 
здійснення мрій і сподівань на краще. 
Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здо-
ровими та радісними, прославляли свої 
родини і рідний край.

1 червня у селах Козинці та Зозів 
(Липовецький район, Вінницька область) 
привітали найменших мешканців із тра-
диційним літнім святом. У двох селах 
заходи відвідали жителі та гості громад. 
Завдяки ТОВ Концерн «Сімекс-Агро» гро-
мада зустріла перший літній день дзвін-
ким сміхом малюків. Для них господар-
ство організувало розважальну програму. 
Аніматори проводили різні конкурси та 
ігри. Діти із задоволенням танцювали з су-
пергероями та фіксиками. Також привез-
ли надувну гірку та батут. Представники 
компанії пригощали дітей солодощами, 
спілкувалися з батьками та всіма охочи-
ми. Саме тому на обох заходах відпочили 
не тільки діти, а й їхні батьки. Разом зі сво-
їми малюками вони розважалися та отри-
мували задоволення від події. Свято було 
по-справжньому теплим та сімейним. 
Директор «Сімекс-Агро» Ігор Смаль із за-
доволенням долучився до святкування, у 
своїй промові він наголосив: «День захи-
сту дітей — це не лише привід для роз-

ваг, це нагадування, що кожна дитина  це 
окрема особистість. Головним завданням 
нашого господарства стала організація 
справжнього свята для діток. Зробити ті 
умови, що їм подобаються, щоб вони вдо-
сталь відпочили та розважилися, здобули 
свої незабутні спогади про цей день». 

Організаторами масштабного свята 
до Міжнародного Дня захисту дітей у 
селі Могильне Гайворонського району 
Кіровоградської області стало господар-
ство «Інвестагросервіс». Представники 

підприємства запросили на дитяче свят-
кування аніматорів, що розважали всіх 
цікавими іграми, вікторинами та конкур-
сами. Для малечі закупили різноманітні 
солодощі, кожному маленькому гостю 
дісталося смачне морозиво. Співробіт-
ники ТОВ «Інвестагросервіс» роздавали 
дітям повітряні кульки та з радістю спіл-
кувалися як з малечею, так і з батьками. 
Таке свято  — це завжди гарний привід 
поспілкуватися з пайовиками ближче. 
«Сьогодні для всіх діток особливе свято 
дитинства, яке для нас, дорослих, назива-
ється Днем захисту дітей. Але потрібно 
пам’ятати, що ми маємо демонструвати, 
що створюємо належні умови для їхньо-
го щасливого дитинства. Впевнений, у 
нас із громадою села Могильне все вихо-
дить», — розповів директор ТОВ «Інвес-
тагросервіс» Володимир Овчарук. 

Уже традиційно в селі Чернецьке (Та-
лалаївський район, Чернігівська область) 

у перших числах червня відзначають Між-
народний день захисту дітей — прекрас-
не свято радості та надії. Цього разу ТОВ 
АФ «Обрій ЛТД» об’єднало святкування 
та розваги для малечі з нагородженням 
учасників конкурсу малюнків від компа-
нії «ТАС Агро» та святковим концертом. 
Директор господарства особисто вручав 
подарунки художникам на самісінькій 
сцені. Під час свята для дітей було відкри-
то парк із батутом та розвагами, дітей при-
гощали смаколиками та роздавали пові-

тряні кульки. «Всім нам потрібно завжди 
пам’ятати, що День захисту дітей — це не 
просто веселе свято для самих діток, а й 
нагадування дорослим про необхідність 
захищати права дитини, щоб діти росли 
здоровими і щасливими, вчилися і займа-
лися улюбленою справою. Саме тому ми 
підтримуємо організацію дитячих свят у 
селах регіону, де працює наше господар-
ство», — поділився Олександр Трипуз, ди-
ректор ТОВ АФ «Обрій ЛТД». 

На шкільне свято у селі Тридуби Криво-
озерського району Миколаївської області 
завітали представники ПСВП «Рутенія-М». 
Щирими словами учнів школи привітав 
директор господарства Володимир Кравін-
ський — «Діти — це наша надія і гордість. 
Ніхто з нас не має права бути байдужим до 
нашого села, до його майбутнього, яке фор-
мується саме сьогодні». Володимир Ста-
ніславович та співробітники господарства 
вручили пакунки із солодощами активним 
та успішним учням старших класів, а та-
кож Сертифікат на екскурсійну поїздку до 
міста Умань, у Софіївський парк. Не зали-
шилися без подарунків і першокласники, 
діти отримали Сертифікат на суму 21 820 
грн на придбання нових, сучасних меблів 
для шкільного кабінету в рамках підтрим-
ки реформи освіти та проекту «Нова укра-
їнська школа». Крім цього, працівники 
ПСВП «Рутенія-М» кожній дитині вручили 
цукерки, морозиво та повітряні кульки, 
спортивний інвентар. Солодощі від компа-
нії отримали і вихованці дитячого садочка 
села Тридуби.

У День захисту дітей у селі Укра-
їнське, що в Талалаївському районі на 
Чернігівщині, аграрії ТОВ «Зоря» ви-
рішили оновити формат традиційного 
свята та подарували дітям можливість 
відвідати Менський зоопарк. Менський 
зоопарк — це єдиний зоопарк в Україні, 
що розташований у районному центрі. 
Створений 1977 року, нині він займає 
площу майже 9 га. Колекція тварин на-
лічує 150 видів і становить близько 1000 
особин. Щороку зоопарк приймає до 
50 тис. відвідувачів, з яких половина — 
діти. Відвідувачі зоопарку можуть пі-
знати багато нового про диких тварин, 
відпочити в тіні дерев, подивитися на ек-
зотичне озеро, в якому живуть різнови-
ди птахів: білі лебеді, дикі качки-крякви, 
гуси тощо. Діти відвідали станцію нату-
ралістів та долучилися до всіх активнос-
тей зоопарку. Окрім організації поїздки, 
представники господарства «Зоря» за-
безпечили дітей смачними подарунка-
ми та гарно проведеним часом. 

Наша компанія усвідомлює, що сім’я 
та дитина — це споконвічні цінності, які 
сповідує український народ, будуючи 
свою державність та розвиваючи власну 
культуру. Турбота про дітей, усвідомлен-
ня пріоритетності їх інтересів над інтер-
есами дорослих мають стати філософією 
нашого життя. Ми бажаємо миру і зла-
годи кожній дитині, кожній родині, усій 
Україні! Наснаги і мудрості батькам, пе-
дагогам, дорослим, серця яких сповнені 
любов’ю до дітей.

Міжнародний день захисту дітей 
2019 разом з компанією «ТАС Агро»

ТОВ «Зоря» ТОВ АФ «Обрій ЛТД»

ТОВ «Інвестагросервіс»

ПСВП «Рутенія-М»



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Канікули не зупинили системну підтримку закладів освіти
С истематичну підтримку від гос-

подарств компанії «ТАС Агро» 
та Благодійного фонду Сергія Ті-

гіпка отримують навчальні заклади сіл 
Вінниччини, Київщини, Чернігівщини 
та Кіровоградщини. Для компанії — це 
пріоритетний напрям, адже сільські діти 
повинні навчатися у гідних умовах. Зо-
крема, нещодавно було спрямовано фі-
нансування на заміну класних дошок 
у с. Бандурове (Гайворонський район, 
Кіровоградська область), придбання 
комп’ютерів для загальноосвітньої шко-
ли у селі Сирове (Врадіївський район, 
Миколаївська область) та встановлення 
телевізора у Глибочанській ЗОШ (Тро-
стянецький район, Вінницька область). 
Бюджет витрат компанії і Благодійного 
фонду на ці проекти становить майже 
100 тис. грн.

Алла Бобко, директор Бандурів-
ської ЗОШ:

«Наша школа була збудована у да-
лекому минулому і з того часу тут не 
проводилися капітальні ремонти. Зро-
зуміло, ми підтримуємо приміщення 
школи в належному стані, оновлюємо 
кабінети, але зробити усе і швидко лише 
за рахунок батьків і вчителів ми не мог-
ли, хоча плани масштабного оновлення 

обговорюємо вже декілька 
років поспіль. Несподівана 
підтримка до нас прийшла 
кілька років тому від ком-
панії «ТАС Агро» та Благо-
дійного фонду Сергія Ті-
гіпка. За цей час разом нам 
вдалося зробити масштабні 
проекти  — оновити їдаль-
ню, встановити нові меблі 
та придбати електроплиту. 
І цьогоріч компанія опера-
тивно відреагувала на наше 
прохання і подарувала нам 
чотири шкільних дошки 
для початкових класів. Без зволікань 
були виділені майже 25 тис. грн. Тож 
якісні, зручні дошки вже встановлені, 
очікують школярів, які повернуться піс-
ля канікул. Справді, тепер, коли диви-

шся на оновлені 
класи, зовнішній 
вигляд приміщень 
зовсім інший  — 
сучасний, світлий. 
Учителі й батьки 
наших учнів, а в 
закладі навчається 
більше 100 діток, 
щиро вдячні «ТАС 
Агро» за надану 
допомогу. Загалом, 
у сільській громаді 
знають, що компа-
нія постійно під-
тримує місцевий 

освітній осередок. Ні будні, ні свята не 
обходяться без підтримки господарства 
«Інвестагросервіс» («ТАС Агро»). До 
речі, минулого року, на святі Першого 
дзвоника представники агрохолдингу 
вручили першокласникам гарні пода-
рунки з логотипом компанії. Тепер у 
дітей залишиться світла згадка про ком-
панію, яка допомагає школі та дбає про 
добробут села».  

Валентина Дригант, директор Гли-
бочанської ЗОШ: 

«На повноцінне фінансування на-
вчальних закладів бюджетних коштів 
не завжди вистачає, тому й звертаємось 
постійно до аграріїв ПОП «Зоря» («ТАС 
Агро») за допомогою. 
Вони завжди вируча-
ють нас — і у великих, 
і в малих справах. Зга-
дую зимові дні, коли 
дороги замело, а ді-
тям потрібно йти на 
навчання  — тут нам 
допомагають аграрії, 
виділяючи трактор для 
очищення снігових за-
метів. Наші діти вже 
звикли до подарунків 
на новорічні свята, 
Дня знань, батьки, до 
речі, за це теж щиро 
вдячні. Крім цього, у нас склалися чу-
дові стосунки з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка, який щорічно виділяє 
кошти для закладів соціальної сфери 
села. Приємно, що наша школа завжди 
у пріоритеті. Цьогоріч за рахунок агра-
ріїв нам вдалося придбати телевізор та 
інтерактивну дошку. Без нового техніч-
ного устаткування сьогодні складно уя-
вити навчальний процес, цього вимагає 

й концепція Нової української школи. 
Тож педагогічний колектив щиро вдяч-
ний компанії «ТАС Агро» за системну 
підтримку. До речі, нещодавно агрохол-
динг профінансував проведення косме-
тичного ремонту у вестибюлі школи, 
який ми завершимо до початку нового 
навчального року. Ми щиро бажаємо 
аграріям відмінних результатів у госпо-
дарюванні і всього найкращого». 

Леонід Бетлій, директор Сирів-
ського НВК: 

«Подаровані комп’ютери надзвичай-
но потрібні нам для навчання підростаю-
чого покоління, яке неможливо сьогодні 
уявити без такого устаткування. Тепер 
наші діти мають можливість працювати 
за новітнім обладнанням. Ми щиро вдяч-
ні господарству «Норок» («ТАС Агро») за 
постійну підтримку. Коли потрібно щось 

допомогти, ми завжди просимо госпо-
дарство. Співпраця з аграріями не одно-
разова, вона продовжується більше п’яти 
років. Заміна вікон, придбання новітньої 
комп’ютерної техніки, встановлення ди-
тячих майданчиків  — це усе діяльність 
компанії «ТАС Агро». Тож соціальне 
партнерство — це системна робота агро-
холдингу спрямована на постійну турбо-
ту про покоління, що підростає». 

Сільська медицина у пріоритетіП роблема функціонування 
медичних закладів у грома-
дах  — одне з найбільш болю-

чих питань для місцевої влади. Заради 
часткового вирішення цієї проблеми 
компанія «ТАС Агро» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка надають системну 
допомогу ФАПам, ам-
булаторіям і лікарням у 
сільській місцевості. На 
потреби сільських за-
кладів охорони здоров’я 
за останні роки виділе-
но мільйони гривень.

«Наші пацієнти — це 
люди старшого віку, осо-
бливої уваги потребує 
така соціальна категорія, 
як діти війни,  — розпо-
відає завідувач медично-
го закладу села Яланець 
Ольга Бухта.  — Роботи, 
зрозуміло, вистачає. Крім 
того, минулого року 
у зв’язку з медичною 
реформою у нашому закладі відбулися 
значні скорочення персоналу. Щеплення 
за графіком, огляди, люди йдуть із неду-
гами — пульсує життя у сільській амбула-
торії. А ще ж є виклики, коли до пацієнта 
потрібно встигнути у найвіддаленіший ку-
точок села. До речі, щоб пройти Яланець з 
кінця в кінець, слід здолати 5 кілометрів. 
Та й чергова підтримка від «ТАС Агро» 

для сільської медицини — річ украй необ-
хідна. У цьогорічному наборі ліків — все 
необхідне  для першої невідкладної допо-
моги, з якими можна сміливо йти на ви-
клик і надавати допомогу пацієнтам». Ме-

дикаменти вручив директор господарства 
«Яланецьке» Михайло Барабаш.

«Надані компанією «ТАС Агро» та 
Благодійним фондом медикаменти для 
Мартинівки (Ічнянський район, Чернігів-
ська область) — це перший досвід співп-
раці з агрохолдингом, — коментує старо-
ста села Ольга Кужман. — Спасибі, дуже 
оперативно і вчасно відгукнулися на 

наше прохання. Враховуючи те, що ком-
панія у Мартинівці працює лише рік  — 
для нас це вдвічі приємніше. У подарун-
ку набір ліків та матеріалів для надання 
невідкладної медичної допомоги. Кожен 

препарат, який туди входить, має важливе 
значення для нас. Адже більшість жите-
лів села  — це люди пенсійного і перед-
пенсійного віку, які потребують медичної 
допомоги. Тепер наші пацієнти матимуть 
можливість отримувати якісну допомо-
гу. Щиро дякуємо компанії «ТАС Агро». 
Медикаменти вручив директор господар-
ства «Агро-ВАМ» Олександр Трипуз.

У селі Казавчин (Гайворонський ра-
йон, Кіровоградська область) компанія 
«ТАС Агро» щорічно надає допомогу 
місцевому ФАПу. Не оминули цей ме-
дичний заклад і в 2019 році. Як розпо-

віла медсестра місцевого ФАПу: «Наші 
пацієнти чудово знають, що весною 
аграрії надають медикаменти і чекають 
цієї події. Деякі місцеві жителі уже при-
ходили і запитували, чи не було постав-
ки цьогоріч. Для нас, медиків, це вагома 
допомога. Ми щиро вдячні компанії за 
системну підтримку і турботу про здо-
ров’я наших жителів». 

село Бандурове

село Глибочок

село Сирове

село Яланець село Мартинівка село Казавчин



тишно, тепло, комфортно. Тепер наші 
діти матимуть якісну і чисту білизну. Ми 
щиро вдячні за таку підтримку аграріям. 
Хай врожаяться щедро їхні поля, бо вони 
так само щедро діляться добром!»,  — 
розповів сільський голова Могильного 
Сергій Крайносвіт.

«Я очолюю сільську громаду вже 
два скликання, а тому можу з упевнені-
стю та відповідальністю за кожне сло-
во говорити про позитивні результати 
співпраці сільської ради та компанії 
«ТАС Агро». Допомога від агрохолдин-
гу системна, адже щорічно виділяється 
певна сума для розвитку соціальної сфе-
ри села. Не оминають аграрії своєю під-
тримкою ні школи, ні будинку культу-
ри, ні дитячого садочка.», — підсумував 
Сергій Петрович.

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: 26.06.2019
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

З думкою  
про наймолодших

Компанія «ТАС Агро» 
привітала випускників 

зі святом останнього дзвоника

Д іти  — це наше май-
бутнє. Все в житті 
починається з мало-

го — дитячого садочка. І саме 
ці навчальні заклади, особливо 
у сільській місцевості, потре-
бують найбільшої підтримки. 
Розуміючи, що дитячий садо-
чок  — фундамент села, ком-
панія «ТАС Агро» вибудовує 
траєкторію співпраці з освітні-
ми закладами. У агрохолдингу 
реально говорять: допомога 
дошкільним навчальним за-
кладам  — серед найважливі-
ших пріоритетів. 

«Наш дитячий садочок, 
який щоденно відвідують більше 35 
маленьких жителів села Могильного 
постійно відчуває підтримку господар-
ства «Інвестагросервіс» («ТАС Агро»). 
Ми спільними зусиллями намагаємося 
створити для них якнайкращі та найком-
фортніші умови. Маємо гарно обладнані 
кімнати, дуже зелено, бо дітки повинні 
бачити довкола себе красу. А для того, 
щоб полегшити працю обслуговуючого 
персоналу, у 2019 році агрохолдинг ра-
зом з Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
придбали пральну машину та електро-
плиту. Ми щиро вдячні від імені праців-
ників і батьків вихованців за постійну 
увагу до дитячого садочка. Це важливо, 
щоб у дошкільному й загальноосвітньо-
му навчальних закладах діткам було за-

З авершення навчального року — 
особливе свято не лише для 
школярів та їхніх учителів, але й 

для нашої компанії. Щороку ми відзна-
чаємо високі здобутки в навчанні учнів 
наших підшефних шкіл, їхні перемоги у 
всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 
та змаганнях, складну, але натхненну 
працю вчителів, які виховують ці юні 
таланти. Все це 
є твердженням, 
що допомога, яку 
системно та комп-
лексно щороку 
надає наша ком-
панія підшефним 
школам, є неда-
ремною. Так «ТАС 
Агро» робить свій 
важливий внесок 
у майбутнє Укра-
їни  — наших ді-
тей, їхню освіту 
та можливості 
реалізувати свої 
здібності у житті. 
Ми щиро віримо, 
що наша робота 
стане стандартом 
для цих школярів 
у дорослому жит-
ті: стандартом, на 
який вони будуть 
рівнятися, приймаючи найважливіші 
рішення та обираючи свій професійний 
шлях. 

Ось і закінчився навчальний рік для 
дітей Свердликівської загальноосвітньої 
школи (Новоархангельський район, Кіро-
воградська область). Для п’яти дев’ятиклас-

ників він став випускним. Попереду — ви-
бір подальшого шляху, вручення атестатів 
і зустріч сходу сонця. Стежки-доріжки по-
ведуть вчорашніх школярів у великий світ, 
відкриють нові обрії, познайомлять з но-
вими друзями. Цього року випускники зі 
Свердликово отримали від Компанії сим-
волічні подарунки  — фітнес-годинники. 
Юних випускників теплими словами при-

вітала Ніна Томенко, заступник директора 
із земельних питань Новоархангельського 
відділку компанії «ТАС Агро».

Щиро вітаємо українських учнів та їх-
ніх учителів із завершенням навчального 
року. Бажаємо сил і натхнення для здобут-
тя нових перемог!

Вітаємо зі  
100-літнім ювілеєм!

К ожного місяця компанія «ТАС 
Агро» традиційно вітає пайови-
ків поважного віку з ювілеєм. 8 

червня свій 100-літній ювілей святкувала 
Марія Василівна Никоненко, яка прожи-
ває у селищі Срібне, що на Чернігівщи-
ні. Представники господарства «Обрій» 

Відновлено паркан біля 
сільського будинку 

культури

Г осподарства компанії «ТАС Агро» 
та Благодійний фонд Сергія Ті-
гіпка щороку витрачають на фі-

нансування ремонтів сільської інфра-
структури у регіонах своєї присутності 
мільйони гривень. Адже багато років на 
ці потреби не вистачало коштів місцевих 
бюджетів і їхній стан сьогодні потрібно 
підтримувати на високому рівні з но-
вою силою. Нещодавно упорядкування 

проходило у селі Іржавець 
(Ічнянський район, Чернігів-
ська область). 

Йдеться про відновлення 
паркану навколо сільського 
будинку культури, який дов-
гий час був зруйнований і роз-
валений. Будинок культури у 
селі перебуває на балансі міс-
цевої громади, тож і проблеми 
з ремонтом паркану лягають 
на самоврядування.  «Коштів 
сільського бюджету на ремонт-
ні роботи у нас не вистачало, 

тому ми звернулися до керівництва госпо-
дарства «Агро-ВАМ» («ТАС Агро»), і вони 
не підвели. Пообіцяли — зробили. Виділи-
ли відповідне фінансування, надали робо-
чу силу і будівельні матеріали. Для мене як 
голови сільської ради важливо, що компа-
нія не відступається від соціальної спрямо-
ваності, співпраця у цьому напрямі продов-
жується», — радісно повідомила староста 
села Іржавець Віра Миколаївна Чуб. 

ЮВІЛЕЙ

(ТАС Агро) на чолі з директором Воло-
димиром Мостовим завітали в гості до 
ювілярки, аби поздоровити та потішити 
бабусю подарунками. 

За своє довге життя Марія Василівна 
багато працювала. Вона дуже любила та 
продовжує любити наводити лад та поря-
док всюди: як в домівці, так і на подвір’ї 
та городі. На плечах жінки завжди було 
безліч турбот — троє дітей, робота та гос-
подарство. Все життя жінка провела актив-
но в праці, намагалася робити лише добрі 
справи і, безсумнівно, ревно молитися 
Богу. Марія Василівна з ностальгійним 
смутком розповідала аграріям історії зі 
свого життя. Багато років вона присвяти-
ла роботі на господарстві «Обрій», майже 
з самого заснування стала пайовиком.

село Могильне

село Іржавець

смт. Срібне

село Свердликове


