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О дним із таких є елеватор, роз-
ташований на 2,4 га в селі Зозів 
Вінницької області у структурі 

ТОВ «ТАС АГРО Захід». Обсяг сумарно-
го зберігання тут сягає 43 тис. тонн си-
лосного типу. Цьому сприяє два сучас-
них сушильних комплекси на 13 тис. та 
30 тис. тонн зернових. Минулого року 
елеватор прийняв більше ніж 73  тис. 
тонн зернових культур, а також одним 
із перших в агрохолдингу «ТАС Агро» 
завершив відвантаження збіжжя. За-
раз на елеваторі тривають планові ре-
монтні та підготовчі роботи. Успішно 
проведено дезінфекцію від шкідників 
та супутні очисні роботи. Закінчили 
ревізію відвантажувальних та обігових 
шнеків, сепараторів, ланцюгових та вер-
тикальних транспортерів. На сьогод-
ні керівництво розглядає комерційні 
пропозиції щодо ремонту 40-тонного 
вагового пристрою. Не забувають і про 
лабораторне обладнання — його пере-
дали на перевірку, щоб до початку сезо-
ну не виникало проблем з визначенням 
якості зерна. Проводять також косме-
тичний ремонт офісних приміщень та 
благоустрій прилеглих територій: роз-

чищають узбіччя, ремонтують загоро-
жі, проводять перевірку електричного 
освітлення. 

«Наш елеватор забезпечений усіма 
необхідними запчастинами та ресур-
сами для закінчення ремонтних робіт 
до кінця місяця. Прийом ранніх зер-
нових культур будемо готові розпо-
чати з 29 червня. Загалом маємо гарні 
перспективи на майбутній маркетин-
говий рік. Плануємо прийняти та пе-
реробити понад 88 тис. тонн зернових, 
а саме: 58 тис. тонн кукурудзи, 10 тис. 
тонн соняшнику та 19  тис. тонн пше-
ниці. Цьому сприяють погодні умо-
ви та дозволяють потужності нашого 
елеватора. В процесі збору урожаю, 
ми можемо розраховувати на плано-
вість робіт, при повному завантажені 
сушильних установок, після збору та 
доробки, ми можемо розмістити збіж-
жя в полімерні рукави для зберігання. 
Торік у спеціалізовані мішки було за-
кладено 9 тис. тонн пшениці та 13 тис. 
тонн кукурудзи. За умови збільшення 
урожаю ми плануємо закласти 10 тис. 
тонн пшениці та 25 тис. тонн кукуру-
дзи. За сприятливих погодних умов 

збіжжя в полімерних рукавах може 
зберігатися протягом 2-3 місяців»,  — 
розповів директор елеватора Володи-
мир Скляров.

Генеральний директор «ТАС АГРО 
Захід» Ігор Смаль повідомив: «Рівень 
нашої відповідальності надзвичайно 
високий, саме це стимулює нас пра-
цювати з максимальною віддачею. 
Ми розуміємо, що аграрний сектор 
невпинно розвивається і майбутнє за 
відповідальними та технічно оснаще-
ними компаніями, тому стараємось 
слідувати новітнім тенденціям світо-
вої практики ведення аграрного бізне-
су. Одним із ключових факторів у про-
цесі збору та переробки урожаю є час. 
Раніше виникали труднощі при тран-
спортуванні зернових, адже елеватор 
розташований відразу при в`їзді в 
село. Тому було прийнято рішення 
про зміну режиму роботи з восьми-
годинного на добовий. Це допоможе 
активніше проводити підготовчі ро-
боти та відвантаження в цілому, а та-
кож збільшити пропускну здатність 
елеватора з 2300 тонн до 3000 тонн на 
добу».

Елеватори компанії 
«ТАС Агро» готуються до 
початку нового сезону

Підприємство «ТАС Агро 
Захід» завершує підготов-
ку до проведення жнив
Червень  — це відповідальний місяць 
для аграріїв України, адже саме зараз 
усі зусилля направлені на підготовку до 
проведення жнив. У зв’язку із карантин-
ними заходами та поширенням короно-
вірусної інфекції, цьогорічний збір уро-
жаю буде одним із найскладніших. 
«Важливо не лише зібрати урожай, але 
й захистити працівників та зберегти ро-
дючість ґрунтів. У господарствах «ТАС 
Агро Захід» усе готове до проведення 
жнив. Техніка відремонтована, палив-
но-мастильні матеріали в наявності, 
співробітники проінструктовані, очікує-
мо лише відповідних агрономічних дат 
і сподіваємося на сприятливі погодні 
умови», — розповів Ігор Смаль, дирек-
тор «ТАС Агро Захід».
«В першу чергу на підприємстві запла-
новано зібрати озимий ріпак на площі 
960 га. Далі плануємо приступити до 
збору озимої пшениці і ячменю на пло-
щі 3500 га. Після закінчення обмолоту 
озимих культур, розпочнеться збір яро-
го ріпаку — 450, 5 га. Сподіваємось зі-
брати 3,6 тонн озимого ріпаку, 6,5 тонн 
озимої пшениці, та 2,5 тони ярого ріпа-
ку. Загалом на жнивах будуть працюва-
ти 10 комбайнів і 18 одиниць вантажно-
го автотранспорту», — підсумував Ігор 
Смаль.

Компанія «ТАС Агро» роз-
почала заготівлю якісного 
сінажу
З початку червня компанія «ТАС Агро» 
розпочала заготівлю сінажу, який є од-
ним з ключових елементів системи годів-
лі. Протягом цього місяця у всіх класте-
рах проходять роботи із заготівлі сінажу 
та сіна зі злакових та бобових культур 
для тваринницьких ферм компанії. Гар-
ний цьогорічний врожай поєднався з 
відмінною роботою людей і техніки, 
тому очікуються рекордні результати. 
За словами Дмитра Шелудько, голов-
ного технолога компанії «ТАС Агро», 
наразі вже заготовили понад 2 338 тонн 
сінажу з озимого жита. Паралельно три-
ває заготівля сінажу з люцернового, ви-
ко-вівса, вівса з горохом, якого вже закла-
ли понад 3 991 тонн, що складає 58% від 
плану. Сформовані корми закладаються 
в сучасні силосні траншеї, полімерні ру-
кави, які є на молочно-товарних фермах 
Західного, Центрального та Північного 
кластерів компанії. Загальновідомо, що 
основною потребою для тваринництва 
є міцна та якісна кормова база. Цього 
принципу стабільно дотримуються у 
всіх господарствах «ТАС Агро».

НОВИНИ КОМПАНІЇ

ТРАВНЕВІ ДОЩІ СФОРМУВАЛИ УМО-
ВИ ДЛЯ РЕКОРДНОГО ВРОЖАЮ КУ-
КУРУДЗИ В УКРАЇНІ, ВВАЖАЮТЬ 
АГРО МЕ ТЕО РОЛОГИ УКРАЇНСЬКОГО ГІ-
ДРОМЕТЕОЦЕНТРУ. ТОМУ, ЩОБ ЖНИВА 
НЕ СТАЛИ СТИХІЙНИМ ЛИХОМ ЧИ БИТ-
ВОЮ ЗА УРОЖАЙ, ПОТРІБНО ЗАЗДА-
ЛЕГІДЬ ПІДГОТУВАТИ УСІ РЕСУРСИ ДЛЯ 
ЯКІСНОГО ТА ШВИДКОГО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗБИРАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ. ОДНІЄЮ З НЕ-
ВІДДІЛЬНИХ ЧАСТИН ІНФРАСТРУКТУ-
РИ АГРОБІЗНЕСУ Є ЕЛЕВАТОРИ. АДЖЕ 
ПОТРІБНО У НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ 
ПЕРЕВЕЗТИ ВІД ЛАНУ ДО СХОВИЩА ДЕ-
СЯТКИ ТИСЯЧ ТОНН ЗБІЖЖЯ. ВЛАСНИЙ 
ЕЛЕВАТОР У СТРУКТУРІ КОМПАНІЇ ДАЄ 
ЗМОГУ ГАРАНТУВАТИ ПОВНУ БЕЗПЕКУ 
ЗБЕРІГАННЯ СВОГО ВРОЖАЮ, А ТАКОЖ 
УСПІШНО ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ 
ЗА СТАНОМ ЗЕРНА В ПРОЦЕСІ ЗАВАН-
ТАЖЕННЯ, СУШІННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ. 



З 2015 року 8 травня в Україні що-
річно відзначається День пам’яті 
і примирення та День перемо-

ги над нацизмом  — 9 травня. Метою 
урочистих заходів є гідне вшанування 
подвигу українського народу, його ви-
датного внеску у перемогу антигітлерів-
ської коаліції у Другій світовій війні та 
вираження поваги всім борцям проти 
нацизму. Ці дні присвячені пам’яті тих 
понад 80 мільйонів людей, чиє життя 
було обірвано насиллям світового масш-
табу, людям усіх рас і націй, чоловікам 
і жінкам, воїнам і мирному населенню, 
малим дітям і старим — усім загиблим 
і усім тим, хто вижив та пройшов через 
усі кола пекла Другої світової війни.

Компанія «ТАС Агро» щороку вітає 
пайовиків-ветеранів з пам’ятними да-
тами 8 та 9 травня. Цього року масові 
заходи з нагоди Дня пам’яті та прими-
рення і Дня перемоги над нацизмом не 
проводилось у зв’язку з пандемією ко-
роновірусу на території України. Спів-
робітники агрохолдингу озброїлися 
засобами індивідуального захисту та за-
вітали до ветеранів, аби відвідати їх у ці 
дні та привітати подарунковим набором 
від компанії «ТАС Агро». І хоча з кож-
ним роком серед нас усе менше живих 
свідків тих страшних лихоліть війни, по-
двиг героїв-визволителів рідного краю 
назавжди залишиться у нашій пам’яті.

З нагоди пам’ятних дат представни-
ки «ТАС Агро Захід» навідалися до пайо-
виків у селах Вінницької області, серед 
яких жителі Липовецького, Погреби-
щенського, Калинівського районів. При-
ділити увагу, поспілкуватися, передати 
подарунки та своє тепло тим людям, 
яким пощастило пережити війну, які 
стали прикладом мужності та відваги, 
прикладом до наслідування, є частиною 
обов’язку компанії. Директор Західного 
кластеру «ТАС Агро» Ігор Смаль розпо-
відає: «Цього року наші інспектори по 
паях знову завітали до усіх ветеранів вій-
ни, учасників бойових дій. Вони поводи-

лись максимально безпечно, використо-
вуючи засоби індивідуального захисту, 
адже саме люди похилого віку сьогодні 
перебувають у найбільшій зоні ризику. 
Наша традиція є дуже важливою, тому 
втілити у життя її треба було понад усе. 
Тільки так ми можемо приділити хоч 
хвилинку уваги цим людям та нагадати 
кожному, що наші герої досі серед нас». 

До ювілейної дати співробітники 
Центрального кластеру «ТАС Агро» 
традиційно відвідали ветеранів війни 
та учасників бойових дій у регіонах ді-
яльності компанії. У Богуславському ра-
йоні Київської області до процесу долу-
чилися працівники земельного відділу 
та інспектори по паях, які зробили усе, 

щоб привітати людей, не 
наражаючи їх на небезпеку. 
Такі пам’ятні візити аграрі-
їв продовжуються вже не 
один рік, тож ветерани за-
здалегідь чекали на гостей. 
Аби не порушувати правил 
карантину, пайовиків було 
вирішено вітати надворі. 
Гарна погода сприяла на-
строю, тому працівники ча-
сто залишалися на невели-
ку розмову, аби послухати 
історії героїв війни.

 У Новоархангельсько-
му відділенні «ТАС Агро» 
до інспекторів по паях 
долучився і Директор 
Центрального кластеру  — 
Дмитро Свояк. Так він не 
тільки проконтролював 
дотримання карантинних 
заходів, а й особисто по-
спілкувався з пайовика-
ми-ветеранами та висловив 
величезну подяку за їх по-
двиг. «У ці світлі травне-
ві дні ми вкотре дякуємо 
ветеранам за їхню відвагу 
та уроки мужності. Вкрай 
важливо щороку навідува-

тися до них, аби вшанувати, підтримати 
та вислухати. Для мене  — це особли-
ва місія, адже серед наших пайовиків 
багато ветеранів, героїв, які вклали у 
перемогу в Другій світовій війні свою 
молодість та здоров’я. Спогади кожно-
го із них  — це ціла історія, збережен-
ня якої є нашою місією»,  — розповів 
Дмитро Свояк. Під час поздоровлення 
ветеранів, разом зі співробітниками 
господарств директор навідався до па-
йовиків у селах Тернівка, Копенкувате, 
Мартинівка, Свердликівка та інших се-
лищах Новоархангельського району Кі-
ровоградської області.

 День перемоги над нацизмом 
стало важливою датою для 
багатьох родин. Кожного 
року нащадки воїнів-геро-
їв приходять до меморіалу, 
щоб привітати зі святом 
ветеранів та вшанувати 
пам’ять тих, кого вже нема 
серед живих. Ось і цьогоріч 
працівники «ТАС Агро Пів-
ніч» доставили продуктові 
набори пайовикам-ветера-
нам до самих осель. Каран-
тин не став перешкодою, 
аби допомогти тим, кому 
ми завдячуємо мирним не-
бом над головою. Дотриму-
ючись усіх запроваджених 
з пандемією правил, співро-
бітники господарства наві-
далися до жителів багатьох 
сіл у Талалаївському, Сріб-
нянському та Парафіївсько-
му районах Чернігівської 
області. Вони з радістю до-
лучилися до цієї місії, аби 
подякувати славним ветера-
нам за героїзм та відданість 
Батьківщині. «Нині через 
карантин відзначаємо 75-
ту річницю перемоги над 
нацизмом в іншому фор-
маті. Але поспілкуватися, 

передати вітання та подарунки, при-
ділити увагу пайовикам-ветеранам  — 
наш обов’язок»,  — поділився Анатолій 
Коваль, Директор Північного кластеру 
«ТАС Агро».

У ці травневі дні в кожному з нас 
воєдино зливаються почуття болю, без-
межної радості та гордості за власний 
народ. Ми пишаємося славою тих, хто 
приніс очікуваний мир та схиляємо го-
лови перед пам’яттю полеглих. Компа-
нія «ТАС Агро» дякує всім ветеранам, 
які прийняли серйозний виклик, показа-
ли всьому світу мужність, витримку та 
врешті-решт здобули велику Перемогу 
для нашого майбутнього!

Компанія «ТАС Агро» привітала ветеранів 
з 75-ю річницею перемоги над нацизмом



Я к вже зазначалося, зелені свя-
та, які відзначались в Україні 
задовго до приходу християн-

ства, з часом поєднались зі Святою Не-
ділею, яку сьогодні називають Трійцею. 
Вони починають літній цикл християн-
ських свят. Раніше, у ці дні люди прикра-
шали свої помешкання різноманітною 
зеленню та гілками дерев, а найпопуляр-
нішою рослиною був аїр, який в народі 
ще називають лепехою та шуваром. З ча-
сом люди почали прикрашати зеленню 
на Трійцю і християнські храми. У Святу 
Трійцю православна церква згадує схо-
дження Святого Духа на апостолів, а 
також символізує відкриття Богом своєї 
триєдиної сутності: Бог-Отець, Бог-Син і 
Бог-Святий Дух. Ці три сутності в єдно-
сті творять світ і освячують його. Також 
П’ятдесятниця вважається днем народ-
ження християнської церкви. Тому Трій-
ця є одним з дванадцяти найважливіших 
свят після Великодня. 

З поширенням християнства з’я-
вились особливі традиції відвідування 
богослужіння в особливо урочистій ат-
мосфері. Церкви прикрашали зеленню й 
люди на службі освячували зілля. Після 
служби священники могли йти до ланів 
й освячувати угіддя, щоб вберегти вро-
жай. Як і на поминальні дні, на Зелені 
свята люди відвідували могили своїх 
померлих родичів, влаштовували пана-
хиди й колективні поминальні трапези. 
Цього року 6 червня відбулися головні 
поминальні служби на цвинтарях, які 
перенесли через карантинні обмежен-
ня. Компанія «ТАС Агро» розуміє важли-
вість цього свята для людей та поважає 
вікові українські та християнські тради-
ції. Тому цього року було вирішено при-
вітати літніх і соціально незахищених 
пайовиків зі святом Трійці та підтрима-
ти їх в умовах, які скалися. 

До вітань долучилися всі кластери 
компанії «ТАС Агро», серед яких Цен-
тральний, Західний, Південний та Пів-
нічний. Господарство «ТАС Агро Захід» 
привітало пайовиків сіл Іванька та Слав-
на Липовецького району Вінницької об-
ласті напередодні свята Трійці. Люди з 

радістю зустрічали інспекторів по паях 
та обмінювалися щирими побажання-
ми. Жителів сіл Парафіївського району 
Чернігівської області також привітали 
представники ПСП «Агро ВАМ». Госпо-

дарство дійсно піклується про своїх па-
йовиків, тому співробітники не тільки 
поздоровили людей з зеленими свята-
ми, а й поспілкувалися з кожним із них 
стосовно роботи агрохолдингу та сві-

жих новин. На території Чернігівської 
області свою діяльність також здійснює 
підприємство «ТАС Агро Північ». Спе-
ціально до П’ятдесятниці працівники 
господарства з подарунками завітали 

в гості до пайовиків з сіл Макаренкове, 
Слобідка, Гаврилівка та інших. Не всі 
очікували на таку увагу зі сторони ком-
панії, тому для багатьох це стало приєм-
ним сюрпризом. 

Центральний кластер «ТАС Агро» 
включає два відділення у Київській та Кі-
ровоградській областях. Обидва регіони 
долучилися до поздоровлення пайови-
ків із прийдешніми зеленими святами та 

Трійцею. Спеціалісти «ТАС Агро Центр» 
відвідали багато сіл Богуславського ра-
йону Київської області, аби підтримати 
та привітати пайовиків, а також вручити 
подарункові набори від імені компанії 

«ТАС Агро». Інспекто-
ри по паях господарств 
Новоархангельського 
відділення також не за-
лишилися осторонь та 
привітали пайовиків у 
селах Тернівка, Сверд-
ликівка, Мартинівка 
тощо. 

Отже, цього року 
нам вдалося зробити 
свято Трійці трішки 
радіснішим та щасли-
вішим, навіть не див-
лячись на карантин. 
Підтримка пайовиків 
є однією з найважли-
віших місій компанії 
«ТАС Агро», адже лише 
наша тісна співпраця 
сприятиме успіху та 
позитивному розвитку 
обох сторін. Компанія 
«ТАС Агро» щиро ві-
тає кожного зі святою 

Трійцею! Нехай це свято надихає всіх 
вас на добрі справи, наповнює серця 
любов’ю до ближніх, дарує кожному сі-
мейний затишок і добробут, несе щастя і 
впевненість у майбутньому.

Святкуємо Трійцю 
разом з компанією ТАС АГРО
ЩОРОКУ УКРАЇНА ТРАДИЦІЙНО ВІДЗНАЧАЄ УНІКАЛЬНЕ СВЯТО, ЯКЕ ПОЄДНАЛО ДАВНІ СЛОВ’ЯНСЬКІ 
ДОХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ТА ОДНЕ З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЦЕРКОВНИХ СВЯТ  — ТРІЙЦЮ. ОФІЦІЙНО 
ТРІЙЦЮ СВЯТКУЮТЬ У НЕДІЛЮ ЗА 50 ДНІВ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ, ЦЬОГО РОКУ ВОНО ПРИПАЛО НА 7 ЧЕРВ-
НЯ. ЗЕЛЕНІ СВЯТА ПОЧИНАЮТЬ ВІДЗНАЧАТИ ЗА КІЛЬКА ДНІВ ДО ТРІЙЦІ І ВОНИ ТРИВАЮТЬ ЩЕ КІЛЬКА 
ДНІВ ПІСЛЯ НЕЇ. ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО У 2020 РОЦІ ЧЕРЕЗ КАРАНТИН УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ ОФІЦІЙНО 
ПЕРЕНЕСЛИ ПОМИНАЛЬНІ ДНІ З ПЕРШОЇ НЕДІЛІ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ НА ТАК ЗВАНУ «ЗЕЛЕНУ СУБОТУ», 
АБО ТРОЇЦЬКУ БАТЬКІВСЬКУ ПОМИНАЛЬНУ СУБОТУ. ТОМУ ЦЬОГО РОКУ СВЯТО ТРІЙЦІ СТАЛО ДУЖЕ 
ВАЖЛИВИМ ДНЕМ ДЛЯ БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ, АДЖЕ ЙОГО ОБРЯДОВІСТЬ ОТРИМАЛА ДОДАТКОВИЙ СЕНС.



Вісник ТАС АГРО  – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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Компанія «ТАС Агро» 
надала допомогу  
Вінницькому госпіталю

Медикаменти для  
сiльського ФАПу

К омпанія «ТАС Агро» та Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка ні-
коли не залишалися осторонь 

проблем медичної галузі, системно до-
помагаючи закладам охорони здоров’я. 
У цей непростий для країни час ми ви-

рішили активізувати надання допомо-
ги медикам, адже саме вони сьогодні 
знаходяться на «передовій» боротьби з 
епідемією. Так, упродовж двох місяців 
було виділено понад 13 мільйонів гри-
вень, які були спрямовані на придбання 

Д опомога медичним закла-
дам — була завжди у пріорите-
ті компанії «ТАС Агро». У 2020 

році в зв’язку із пандемією короновіру-
су потреби закладів охорони здоров’я 
подвоїлися. Тому аграрії системно під-
тримують медиків необхідним облад-
нанням і ліками.

До осередку сільської медицини — 
амбулаторії у селі Глибочок (Бершад-
ського району Вінницької області), 
постійно йдуть люди. Розташований у 
центрі населеного пункту, у добротному 
приміщенні заклад медицини потрібен 
і старому, і малому. Понад 1000 пацієн-
тів — це немало. 

Д іти — це наше майбутнє. Ком-
панія «ТАС Агро» турбується 
про здоров’я і дозвілля поко-

ління, що підростає. Щорічно на проєк-
ти, пов’язані з дітьми, компанія виділяє 
сотні мільйонів гривень. 

Нещодавно у селі Глибочок (Трос-
тянецький район Вінницької області) 
було відкрито новий дитячий майдан-
чик. З дотриманням усіх карантинних 
обмежень і з засобами індивідуально-
го захисту свято відбулося на славу. 
Майданчик було споруджено у центрі 
села — адже центральна площа слугує 
головним місцем розваг та відпочинку 
для маленьких жителів села. Апробацію 
нових гойдалок, гірок та інших споруд 
діти провели відразу після відкриття.  

«Ми максимально намагалися вста-
новити новий дитячий майданчик на-
передодні літніх канікул, коли надворі 
щодень стає дедалі тепліше, щоб ство-
рити справжнє свято для дітвори, — за-
значив заступник директора «ТАС Агро 
Південь» Михайло Барабаш.  – Розваг 
у селі для дітей мало, тому ми переко-
нані, що новий майданчик стане їхнім 
улюбленим місцем відпочинку, адже 
тут можуть розважатися та міцніти і 
дошкільнята, і учні школи. Навіть діти 
із сусідніх сіл бажають приїхати і від-

медичного обладнання, ліків, засобів 
індивідуального захисту тощо. Допоки 
Україна перебуватиме у зоні ризику по-
ширення короновірусу, ми продовжимо 
надавати усю необхідну допомогу ме-
дичним закладам.

Нещодавно представники 
компанії «ТАС Агро» та Благо-
дійного фонду Сергія Тігіпка 
відвідали Вінницький Військо-
вий Госпіталь. Передали ліка-
рям захисні костюми, маски, 
респіратори та дезінфікуючі 
засоби. Людмила Сергіївна 
Шулікіна, в.о медичного ди-
ректора, щиро подякувала за 
своєчасну допомогу: «Наш 
госпіталь займає трете місце 
серед медичних закладів, які 
можуть приймати хворих на 
COVID-19 у Вінницькій облас-
ті, тому засоби індивідуально-
го захисту вкрай необхідні. Ми 
дякуємо за допомогу від ком-
панії «ТАС Агро» та Благодій-
ному фонду Сергія Тігіпка».

Агрохолдинг надалі допомагатиме 
закладам охорони здоров’я цільовими ін-
вестиціями та поставками медикаментів, 
аби Україна могла якомога швидше по-
долати епідемію короновірусної інфекції 
COVID-19 та її наслідки.

«Демографіч-
на ситуація в селі 
така, що більшість 
населення, зви-
чайно, становлять 
люди похилого 
віку, вони й най-
перші пацієнти. 
Зрозуміло, що 
приходять вимі-
ряти тиск, звер-
таються із сер-
цево-судинними 
захворюваннями. 
Тож мені як сіль-
ському медику 
дуже потрібні 
ліки, щоб було 

чим надати першу допомогу. Ситуація, 
коли у нас немає повноцінного фінан-
сування, змушує шукати спонсорської 
підтримки. Звернувшись до компанії 
«ТАС Агро», я була щиро вражена опера-
тивністю, з якою аграрії відгукнулася на 
прохання. Кошти на медичні препарати 
виділили швидко, і тепер у нашому ФАПі 
є необхідні ліки для першої невідкладної 
допомоги. Як сільський медик, я тепер 
почуваюся спокійніше, адже найпершу 
допомогу можу надати. Велике спасибі 
«ТАС Агро» та Благодійному фонду Сер-
гія Тігіпка, що підтримують ось у таких 
ситуаціях»,  — розповіла Юлія Сінолуп, 
сімейний лікар Яланецької амбулаторії.

почити на цьому майданчику. Наша 
компанія спільно із Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка буде продовжувати 
реалізовувати соціальні проєкти, спря-
мовані на підтримку дітей. Адже впро-
довж семи років агрохолдингом для 
села Глибочок було виділено майже 1 
млн гривень коштів на соціальні ініці-
ативи».

Ініціатором встановлення дитячого 
майданчика стала голова сільської ради 
Валентина Горбань. 

«У селі важко придумати для дити-
ни хоч якусь розвагу. Саме тому дитя-
чий майданчик був заповітною мрією 
не лише дітей, але й батьків. Цей проект 
став черговим підтвердженням успіш-
ної співпраці жителів села, Благодійно-

го фонду та компанії «ТАС Агро», адже 
разом вирішувати проблеми легше. Це 
не перший проєкт, який ми реалізували 
спільно з аграріями. Сподіваємося на 
їхню підтримку у майбутньому. Адже 
нам необхідно об’єднатися заради до-
сягнення мети, заради майбутнього 
наших дітей»,  — зазначила Валентина 
Горбань.

Після завершення офіційної части-
ни, представники компанії «ТАС Агро» 
пригостили усіх дітей смачним морози-
вом.

Дитячий майданчик 
   у селі Глибочок 
   відкрито


