
Виробництво молока 
А2 – і поголів’я корів 
зберегли, і якість  
покращили
Виробництво молока в Україні 
знаходиться у кризі. Із кож-
ним роком поголів’я великої 
рогатої худоби в нашій країні 
скорочується: на початок 2021 
року воно склало 2,9 млн голів, 
що на 5,8% менше, ніж попе-
реднього року. Стрімко скоро-
чується також молочне пого-
лів’я  – наразі це лише 1,6 млн 
голів корів. Основна причина – 
«довгі» інвестиції та збитко-
вість виробництва.

В ТОВ «ТАС Агро» досягають 
значних результатів в галу-
зі тваринництва. В компанії 
взяли курс на виробництво 
молока А2 з бета-геномною 
складовою. Молоко А2 чудово 
розщіплюється, засвоюється 
і не призводить до розладів 
шлунково-кишкового тракту. 
Якість – це той вектор, на який 
орієнтуються і розвинуті краї-
ни, і наша компанія. 

Видимий успіх ТОВ «ТАС Агро»  
в тому, що 60 % виробленого 
на наших фермах молока  – це 
молоко класу «Екстра». Решта 
40 % – молоко вищого ґатунку. 
«Ключових факторів впливу на 
якість молока виділяємо три: 
- вмілі і працьовиті людські 
руки; - правильна техніка доїн-
ня й сучасне обладнання; - ком-
форт тварин із дбайливим вете-
ринарним супроводом. Якісне 
молоко  – результат злагодже-
ної командної роботи. Ми 
дбаємо про комфорт тварин і 
вивели комплекс із чотирьох 
«К», на яких особливо зосере-
джуємо увагу: Корови + Кадри 
+ Корми + Комфорт» – підкрес-
лив головний технолог з тва-
ринництва «ТАС Агро» Дмитро 
Шелудько.

Сьогодні  продуктивність дій-
них корів в середньому в ком-
панії – 7,3 тис.кг/гол. в рік. При 
цьому жирність молока – 4%, а 
білковість  – 3,3 %. Тож в ТОВ 
«ТАС Агро» спостерігаємо чіт-
кий тренд у зростанні якості 
молока. Нам вдається зберегти 
і розширити поголів’я ВРХ.  На 
разі ми плідно працюємо над 
відновленням маточного пого-
лів’я.
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М и із задоволенням долучаємо-
ся до всіх заходів, присвячених 
нашим діткам, тож в цьому 

році спершу відвідали свято в селі Чай-
ки. «ТАС Агро Центр» придбав для  малят 
фрукти та солодощі. Під час урочистостей 
ми анонсували вручення чергового пода-
рунку для Чайківської сільської клубної 
філії, і вже наступного тижня генеральний 
директор «ТАС Агро Центр» Дмитро Сво-
як передав його дітям. Великий сучасний 
смарт-телевізор зробить літні канікули 
дітей та дозвілля жителів громади веселі-
шими і радіснішими. Для ТБ також було 
придбано відповідне стінове кріплення. 
Спільні перегляди мультиків і кіно під по-
пкорн, цікаві презентації, монтаж власних 
музичних роликів – далеко не повний пе-
релік проєктів, які можна реалізувати за 
допомогою «розумного телевізора».

Наступним було неймовірне свято в 
селі Мисайлівка. Нашим талановитим ар-
тистам Мисайлівського будинку культури 
ми подарували сучасне музичне обладнан-
ня – монітори та радіомікрофон. Звичайно 
ж, яке свято без солодких смаколиків. Ра-
дості малечі не було меж! А для Мисайлів-
ської сільської бібліотеки ми презентува-
ли новенький ноутбук та обігрівач. 

«ТАС Агро Центр» та Всеукраїнський 
благодійний фонд «Фонд Сергія Тігіпка» 

весь час переймається потребами громад, 
на території яких обробляються землі та 
ведеться активна господарська діяльність 
компанії. Ми знаємо, що багато наших 
пайовиків, їх дітей та онуків відвідують 
Мисайлівську бібліотеку, а сучасне життя 
вимагає сучасних підходів і значних ка-
піталовкладень. Тому ноутбук допоможе 
бібліотекарам в роботі, а потужний обігрі-
вач зігріє відвідувачів не лише взимку, а й 
в холодні дні будь-якої пори року»,  – за-
уважив генеральний директор «ТАС Агро 
Центр» Дмитро Свояк.

Завершило феєрію дитячих свят фан-
тастичне дійство для дітей в селі Медвин. 
Біля будинку культури відбулося масш-
табне свято  – фестиваль фарб Холі. Про-
грама заходу включала танцювальний 
батл, конкурси талантів, битву фарбами та 
кольорові флешмоби. Особливий гість  – 
пародист в образі «Дзідзьо» та ведучий 
MC SKURATOFF додали колориту та запа-
лу святкуванню.

Генеральний директор «ТАС Агро 
Центр» Дмитро Свояк привітав всіх дітей 

зі святом, бажаючи їм весело провести 
літні канікули, відпочити і набратися сил 
та енергії для нових звершень. Адже ми 
завжди готові підставити своє надійне пле-
че і бути опорою у бажанні розвиватися і 
реалізовувати свої заповітні мрії.

Крім того аграрії підготували для ді-
тей із багатодітних сімей наших пайовиків 
та сімей, які опинилися в складних життє-
вих обставинах, подарунки. Для того, щоб 
літні канікули були активними та корис-
ними, ми подарували діткам спортивний 
інвентар, різні види розвиваючих та інте-
лектуальних ігор. Однак дарунки розрахо-
вані не лише на малечу,  адже в деякі ігри 
потрібно грати всією сім’єю. Сподіваємося, 
що діти хоч на деякий час залишать свої 
гаджети, а батьки – повсякденні клопоти, 
весело та корисно проводячи час разом. 

Нехай дитинство буде яскравим, за-
хоплюючим, сповненим любові, ласки та 
добра! Щиро бажаємо вам, дорогі наші ма-
ленькі друзі, вашим батькам, бабусям і діду-
сям миру, міцного здоров’я, щастя, добра та 
сімейного затишку. Дякуємо, що ви з нами!

Щасливе дитинство  
разом з ТАС Агро
В УКРАЇНІ ЩОРОКУ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ СВЯТО МАЛЕНЬКИХ ГРОМАДЯН НАШОЇ КРАЇНИ – МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. СВЯТО ДУЖЕ СИМВОЛІЧНЕ, АДЖЕ ПОЄДНУЄТЬСЯ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ НАВЧАЛЬНО-
ГО РОКУ І ПОЧАТКОМ ДОВГООЧІКУВАНИХ ЛІТНІХ КАНІКУЛ.

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬ-
НОСТІ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО», УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ АБО ІНШИХ ПИТАНЬ 

ПОВЯЗАНИХ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ — ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 
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ДО НАШОГО КОЛ-ЦЕНТРУ



ВІСТІ З ПОЛІВ

Вміємо виробляти, вміємо і зберігати.  
Елеватори «ТАС Агро» до прийому врожаю готові!

СУЧАСНИЙ ЕЛЕВАТОР – ЦЕ НЕ ПРОСТО МІСЦЕ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА, А МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА СПОРУДА. ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 
ЕЛЕВАТОРИ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» МИ ПОЦІКАВИЛИСЯ У ДИРЕКТОРА ЗОЗІВСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА ТАС АГРО ЗАХІД (ВІННИЦЬКА ОБ-

ЛАСТЬ) ЛІЛІЇ СОБКО ТА ДИРЕКТОРА ТАЛАЛАЇВСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА ТАС АГРО ПІВНІЧ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) СЕРГІЯ ШУМІХІНА.

З дебільшого ми працюємо з таки-
ми культурами, як пшениця, со-
няшник і кукурудза. Процеси об-

ліку зерна автоматизовані – інформація 
про зерно з вагової та лабораторії над-
ходить у системі 1С. Система автоматич-
но формує документи та звіти, що дає 
змогу оперативно опрацьовувати нові 
дані. Користувачі своєчасно поінформо-
вані і майже миттєво тримають в руках 
необхідну бухгалтерську звітність. Точ-
ність і оперативне реагування – запору-
ка нашого успіху.

В елеваторному господарстві для 
безперервного і якісного приймання 
зерна організовано потоковий процес. 
Простої вдалося звести до мінімуму. Зо-
крема зроблено такі кроки.

Проведено реконструкцію платфор-
ми автовагів. Результат: зважування про-
водиться одночасно на двох автовагах 
паралельно двома вагарями. Процес зва-
жування пришвидшився вдвічі.  Якість 
зерна визначається експрес-методом. 
Елеватор працює цілодобово. Зерно 
приймаємо і просушуємо без просто-
їв та перебоїв у роботі. Відвантаження 
здійснюється автотранспортом.

Основа ефективної роботи  – кон-
троль якості. На елеваторі «ТАС Агро За-
хід» якість зерна контролюється на всіх 
етапах: при прийманні, очистці, сушінні, 
зберіганні та відвантаженні. Виробни-
чо-технологічна лабораторія сертифіко-
вана, а її працівники успішно завершили 
внутрішнє навчання. 

«У 2021 році елеватор в квітні відван-
тажив зерно і раніше розпочав поточні 

ремонти. Це дає змогу якомога краще 
підготувати ємкості і обладнання до 
приймання нового урожаю з поля»  – 
прокоментувала стан справ директор 
Зозівського елеватора «ТАС Агро Захід» 
Лілія Собко.

до розроблених регламентів. Для полег-
шення роботи з логістики та приймання 
зерна в площині «поле-елеватор» впро-
ваджена програма ВінАгро.

«Модернізація проводиться на елева-
торі постійно. Валове виробництво зерна 

в кластері компанії збільшується: 2019-
2020 МР – 106.2 тис. тонн, 2020-2021 МР-
154.7 тис. тонн. Відтак, влітку-восені 2019 р. 
ми добудували три силоси із обсягом збе-
рігання – 17 тис. тонн. Для забезпечення 
приймання таких обсягів ще минулоріч 
ми почали футерувати поліуретаном все 
транспортне та самотічне обладнання еле-
ватора. Внаслідок цього продуктивність 
обладнання не змінилася, однак значно 
скоротилися обсяги і час ремонтів. Для 
первинної обробки (чистки) зерна маємо 
дві сушарки: ДСП-50Е і ТОРНУМ» – зазна-
чив директор Талалаївського елеватора 
«ТАС Агро Північ» Сергій Шуміхін.

Контроль якості зерна здійснює сер-
тифікована лабораторія. Проводиться 
вхідний, вихідний контроль показників 
вологості, засміченості, зернових домі-
шок. А під час зберігання відбувається 
постійний контроль температури зерна 
за допомогою термоштанг і датчиків 
температури.

Талалаївський елеватор 2020-21 мар-
кетинговий рік завершує з хорошими 

показниками: прийнято і перероблено 
154,7 тис. тонн зерна. А це 2,64 оборотів 
елеватора. У бюджеті на наступний мар-
кетинговий рік заплановані ще напру-
женіші показники  – прийняти 168 тис. 
тонн зерна. 

Для забезпечення безперебійно-
го роботи елеватора буде продовжено 
футеровку самотічного і транспортного 
устаткування. Оперативною реакцією на 
труднощі минулого сезону – сушка куку-
рудзи в зимовий час при дуже низьких 
температурах – стала реконструкція су-
шарки «Торнум». Для прискорення від-
вантаження зерна в вагони затверджено 
інвестиційний проєкт для реконструкції 
точки ЖД-навантаження. Її на елеваторі 
планують запустити вже восени, до мо-
менту найбільшої завантаженості.

Крім Зозівського і Талалаївського 
елеваторів, у групу підприємств компа-
нії «ТАС Агро» входять й інші елеваторні 
комплекси. Зростання аграрного сектору 
України, а зокрема – зерновиробництва, 
невпинно продовжується. Тож рівень від-
повідальності елеваторів, як важливої ло-

гістичної ланки між виробником і трей-
дером, тільки посилюватиметься. 

«ТОВ «ТАС Агро»  – експортно-орі-
єнтована компанія. Проте ми працю-
ємо на звичних, комфортних в роботі 
та економічно вигідніших умовах СРТ/
DAP базисах продажів. Основний ринок 
збуту кукурудзи та сої для наших екс-
портерів – це Китай, країни ЄС, Африки. 
Багато поставок також здійснюємо до 
Туреччини, країн Близького Сходу, Індо-
незії. Головний принцип у виборі наших 
партнерів: це мають бути виключно пер-
шокласні мультинаціональні компанії, 
співпраця з якими перевірена роками» – 
підкреслила директорка з продажів ком-
панії «ТАС Агро» Юлія Іщенко. 

Важливо сформувати довіру у відно-
синах з обох сторін, тоді співпраця стає 
взаємовигідною, постійною і безпеч-
ною. А наявність виваженої, розумної та 
ефективної системи зберігання ще біль-
ше свідчитиме про високий рівень роз-
витку надійної, стабільної та потужної 
компанії.

ДОВІДКОВО: 
Елеватор ТАС АГРО ЗАХІД знахо-
диться у с. Зозів Вінницької об-
ласті. Потужність одночасного 
зберігання зерна – 43 тис. тонн. У 
сезон елеватор на 100% заванта-
жений власним зерном. Ба більше, 
за рахунок відвантаження елева-
тор за сезон робить 1,5 обороти 
приймання зерна з поля. 

ДОВІДКОВО: 
Талалаївській елеватор розміщу-
ється у Чернігівській області та 
функціонує у структурі ТОВ «ТАС 
Агро Північ». Елеватор обслуговує 
21,5 тис. га, тож його завантаже-
ність повна впродовж всього се-
зону.  На елеваторі маємо 7 мета-
левих силосів, загальна місткість 
яких – 41 тис. тонн, а також 7 
складів напольного зберігання із 
місткістю 17 тис. тонн. Таким чи-
ном,  загальна потужність одно-
часного зберігання – 58 тис. тонн.

Е леватор працює з чотирма зер-
новими культурами: ріпак, пше-
ниця, соя і кукурудза. Частка 

кукурудзи становить 85% від усього 
валового прийому. Облік зерна ведеться 
в системі 1С: «Бухгалтерія» відповідно 



В селі Слобідка  
відновлено дитячий  
майданчик

«ТАС Агро Південь» забезпе-
чили Казавчинський дитячий 
садочок піском для ігрового 
майданчику

Ліхтарі для Лютарів: світло, затишно, футуристично

З -поміж тисяч населених пунк-
тів на карті України є унікальна 
місцевість – село Слобідка Тала-

лаївського району Чернігівської облас-
ті. В пошуковій системі Google ви легко 
знайдете інформацію і фото про про-
блеми села, його занепад і скорочення 

населення. Більшість українських сіл, 
на жаль, перебувають у скрутному ста-
новищі. Багато хто змирився із таким 
перебігом справ. Однак в компанії «ТАС 
Агро» інакше бачення розвитку сіль-
ських територій. Адже ми відповідальні 
за людей, з якими працюємо, і за землі, 
які обробляємо. Саме тому ми не зали-
шаємося осторонь сільських проблем, 
а активно долучаємося до збереження 
інфраструктури села Слобідка, в якому 
проживає 160 людей.

За роки роботи ТОВ «ТАС Агро» на 
території, що відноситься до Старотала-
лаївської сільської ради, крім виплати 
конкурентної орендної плати пайови-
кам та сплати податків до місцевого 
бюджету, Благодійним фондом Сергія 

Н априкінці травня до аграріїв 
«ТАС Агро Південь» звернулась 
завідуюча дитячого садочка 

«Сонечко» у селі Казавчин Оксана Гри-
шина із проханням допомогти у при-
дбанні піску для ігрового майданчику. 
Для підприємства, ця задача виявилася 
посильною. Спеціально до початку літ-
нього сезону до дитсадку доставили 5 
тонн піску, який допомогли розподілити 
на території закладу. 

Ігри з піском, хоч і здаються про-
стими зовнішньо, мають великі резерви 
для розвитку творчих здібностей дітей. 
Такі ігри розвивають тактильну чутли-
вість і дрібну моторику, навчають дити-
ну прислухатись до власних відчуттів, 
сприяють розвитку мовлення, уваги, 
пам'яті, мислення, а також стабілізують 
емоційний стан дошкільнят. Важливим 

Б огуславський район Київщини 
за роки багаторічної співпраці 
став справді рідним для компа-

нії «ТАС Агро». З 2012 року як компанія, 
так і Благодійний фонд Сергія Тігіпка 
опікуються регіоном. За цей період для 
реалізації соціальних проєктів двох ра-
йонів Київської обл., що відносяться до 
Центрального кластеру компанії, – Бо-
гуславського та Рокитнянського – Фон-
дом було виділено 4 млн 125 тис. грн. 

У 2021 році успішно завершено ще 
один проєкт – встановлення вуличного 
освітлення в села Лютарі Саварського 

Тігіпка надано допомоги на суму понад 
400 тис. грн. Серед основних напрямків 
підтримки такі:

– замінено вікна і двері в об’єктах 
соціальної інфраструктури, встановле-
но котел у ФАПі, закуплено тонометри, 
фельдшерську сумку та медикаменти 

для ФАПу, встановлено  ого-
рожу до Меморіалу Слави,  
куплено плиту, ноутбук та 
спортінвентар для школи,  осна-
щено ігрові куточки в дитсадку, 
здійснено ремонт бібліотеки і 
тренажерного залу в Будинку 
культури, придбано два теніс-
ні столи, баян та театральне 
крісло для Будинку культури, 
встановлено вуличний гімнас-
тичний майданчик.

Староста села Слобідка На-
талія М Острішко відзначила: 
«Допомога від ТОВ «ТАС Агро» 
та Благодійного фонду Сергія 

Тігіпка не просто відчутна – вона скрізь, 
у кожному куточку села. Слобідка бу-
квально тримається на допомозі ком-
панії. Все, що було зроблене і робиться 
для жителів села, вкрай для нас важли-
ве. Найбільше ж ми вдячні за вуличний 
гімнастичний майданчик, яким активно 
користуються діти. Ми вирішили розмі-
стити його поряд із Будинком культури, 
де молодь активно проводить дозвілля».

Благодійний фонд Сергія Тігіпка по-
дбав, щоб на ігровому майданчику були 
і турніки, і гойдалки, і гірка, і бруси, і 
карусель. Нам приємно, що жителі задо-
волені діяльністю ТОВ «ТАС Агро», що 
діти кожен день користуються новим 
спортивним майданчиком, що в селах 
лунає сміх.

фактором є те, що пісок у пісочницях 
необхідно повністю замінювати щоро-
ку навесні, а також за ступенем його за-
бруднення або в разі, якщо в дитячому 
садку виявили збудників паразитарних 
хвороб. 

Словами вдячності з нами поділила-
ся завідуюча дитячого садочку «Сонеч-
ко» Оксана Гришина – «Від імені всього 
нашого садочку, вихователів та діточок 
дякуємо господарству «ТАС Агро Пів-
день» за те, що вони вкрай оперативно 
відгукнулися на наше прохання. Сьогод-
ні аграрії самостійно доставили свіжий 
пісок прямо на подвір’я садочку. Відтак, 
тепер не соромно влаштувати на терито-
рії ігрового майданчику свято з нагоди 
Дня захисту дітей, а діткам є де гратися. 
Ми дякуємо аграріям за підтримку та 
розуміння потреб громади». 

його із настанням сутінків. Наявність 
таких ліхтарів значно полегшує життя 
населення, не несе шкоди довкіллю і 
зберігає кошти на енергоносії.

Наші пайовики і партнери переко-
нані: ТОВ «ТАС Агро» несе у села про-
грес, розвиток і світло! Відтак, це не 
тільки світло сердець наших працівни-
ків та усміхнених облич пайовиків, а й 
сонячних ліхтарів у селі Лютарі.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

старостинськго округу Богуславської 
ОТГ. Цей проєкт реалізовували у два ета-
пи протягом двох років, а його вартість 
склала майже 200 тис. грн.

«Ми постійно вивчаємо та знаємо 
проблеми і потреби села Лютарі. І на 
прохання наших пайовиків – а це пере-
важно люди поважного віку – ухвалили 
рішення встановити вуличне освітлення. 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка разом 
із ТОВ «ТАС Агро Центр» дослухалися 
до думки громади щодо місць розташу-
вання ліхтарів. Аби жителі та гості села 
відчували комфорт і безпеку, ми завзято 

взялися за справу» – зазначив директор 
ТОВ «ТАС Агро Центр» Дмитро Свояк.

«Село Лютарі – мальовниче, затиш-
не і світле, однак темний час доби був 
справжнім викликом для його жителів. 
Ввечері ні до річки Рось прогулятися, ні 
пройти в сторону лісу. А основне  – не 
освітлювалася територія біля зупинки 
громадського транспорту. Більшість 
відрізків дороги з настанням сутінків і 
темряви взагалі залишалися непрогляд-
ними. Зрозуміло, що у темний час доби 
нам було не обійтися без джерел світла. 
Встановлення освітлення самотужки  – 
непосильна для селян задача, ніхто не 
міг нам зарадити із цією проблемою. 
Лише у Благодійному фонді Сергія Ті-
гіпка, до якого я звернулася із клопотан-
ням від імені громади, нас почули. Вже 
сьогодні маємо освітлені вулиці села» – 
розказала староста округу Галина Арте-
менко.

Благоустрій населених пунктів, на те-
риторіях яких веде свою діяльність ТОВ 
«ТАС Агро Центр», є одним з пріоритет-
них напрямків  соціальної політики ком-
панії. Сьогодні у с. Лютарі встановлено 
найновітніше енергоощадне та дружнє 
до довкілля освітлення – на сонячних ба-
тареях. Протягом світлового дня ліхтарі 
накопичують сонячне світло, віддаючи 
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ПРИГОТУВАННЯ КОРОПА НА МАНГАЛІКорисно і смачно  
разом з «ТАС Агро» 

ками лимону та помідорів. 
Смажити на решітці впро-
довж приблизно 15 хвилин. 
Після кожного перевертання 
тушку коропа промащувати 
сметанковою сумішшю. Го-
товність коропа визначаємо 
за ступенем золотистості 
скоринки і м’якісю м’яса.

Короп, запечений на ман-
галі таким способом, має 
витончений ніжний смак із 
яскравим ароматом спецій 
та часнику. Сметана надає 
страві особливу м’якість 
смаку.

С М А Ч Н О Г О ! 

РЕЦЕПТ «КОРОПА  
НА МАНГАЛІ» ВІД  
ДМИТРА ШЕЛУДЬКА

Інгредієнти: короп 1,5 – 2 кг, 
більшого не треба.

Інгредієнти для приго-
тування маринаду: лимон  – 
2 шт.; олія рослинна – 150 мл; 
прованські трави і суміш пер-
ців – за смаком; часник – 0,5 го-
ловки; сметана високої жир-
ності – 3 ст.л; сіль – за смаком; 
помідори та зелень. Діліться власними рецептами смаколиків. 

Матеріал і фото надсилайте на нашу 
e-пошту: r.polevoy@tasagro.com

Коропа необхідно почисти-
ти, випотрошити, ретельно 
промити, зробити надрізи по-
перек хребта.

Для приготування маринаду 
слід змішати сік лимону, олію, 
спеції та подрібнений часник. 
Частиною отриманої суміші 
треба натерти тушку коропа 
зсередини та ззовні. Час мари-
нування – 1-2 години у прохолод-
ному місці.

До іншої частини маринаду 
додати сметану, ретельно змі-
шати і промазати тушку коропа 
перед смаженням. Рибину з сере-
дини нафарширувати шматоч-

Випускний разом з компанією «ТАС Агро»
е вчора школярі, сьогод-
ні вже  – дорослі люди з 
правом на вибір, святково 

одягнені, такі ще юні та одночасно мудрі 
й розважливі, з піднесеним настроєм та 
готовністю до нового. В Мисайлівській 
шкільній родині (Київська область) від-
лунало найпрекрасніше та найурочисті-
ше свято. Свідоцтва про базову загальну 
середню освіту отримали 13 учнів 9 кла-
су Мисайлівської гімназії.

На запрошення випускників ми із ве-
ликим задоволенням відвідали свято і як 
завжди ведеться  з цінними подарунками. 
Так, як аграрії завжди переймаються потре-
бами громад, на території яких обробля-
ються землі та ведеться активна господар-
ська діяльність, для потреб Мисайлівської 
гімназії за підтримки «ТАС Агро Центр» 
та Всеукраїнського благодійного фонду 
«Фонд Сергія Тігіпка» було придбано комп-
лекс сучасного музичного обладнання.

завжди поруч з вами будуть вірні дру-
зі. Щасливої та щедрої долі у житті, вам, 
дорогі, любі наші діти!», – сказала Ольга 
Лінська, фахівець із зав’язків з громадсь-
кістю ТОВ «ТАС Агро Центр».

Директорка Мисайлівської гімназії 
Світлана Ткалич та весь колектив на-
вчального закладу щиро дякували ме-
ценатам за надану благодійну допомо-
гу. «Нам неймовірно пощастило, що в 
нас є така міцна і надійна підтримка з 
боку аграріїв. Разом з ТАС Агро Центр 
та Всеукраїнським благодійним фондом 
«Фонд Сергія Тігіпка нам вдалося втіли-
ти в життя безліч проєктів, які суттєво 
покращили навчальний процес», наго-
лосила пані Світлана.

Бажаємо всій Мисайлівській 
шкільній родині творчої наснаги, 
натхнення і позитиву, а випуски-
кам успішно і впевнено крокува-
ти життєвою дорогою!

ТОВ  «ТАС Агро Південь» – з думкою про майбутнє
ко. Під час урочистостей було відзначено 
преміями талановитих юнаків та дівчат. 
Це вихованці позашкільних закладів 
освіти, учні загальноосвітніх шкіл, а 
також вихованці школи мистецтв та за-
кладів культури. Важливо зберегти не 
тільки шкіль-
ну освіту, а й 
позашкільну. 
Адже якісна 
о р г а н і з а ц і я 
дозвілля  – за-
порука інте-
лектуального, 
культурного та 
фізичного роз-
витку. А в Гай-
воронському 
районі спіль-
ними зусилля-
ми освітніх за-
кладів, міської 

влади і бізнесу дбають про гармонійний 
розвиток підростаючого покоління. Ді-
алог між головами територіальних гро-
мад та бізнесом допомагає краще зрозу-
міти потреби громади, аби реалізувати 
проєкти з надання підтримки селам.

З а підтримки компанії «ТАС 
Агро» у Центрі культури та до-
звілля Гайворонської міської 

територіальної громади відбулись уро-
чистості «Славиться громада таланта-
ми юних». Свято організували з нагоди 
Міжнародного дня захисту дітей. Цей 
рік особливо багато дітей та молоді взя-
ло участь у заході, що збільшило кіль-
кість посмішок і примножило радість.

В «ТАС Агро» знають: найкращий 
спосіб виростити дитину доброю  – це 
зробити її щасливою. Ми сіємо майбут-
нє разом, особливу увагу приділяючи 
діткам, які залишилися без батьків. Кож-
на дитина-сирота та дитина, батьків якої 
позбавили батьківських прав, отримала 
подарунок від «ТАС Агро» в цей святко-
вий день. Загалом було вручено 34 пода-
рунки. Атмосфера проведеного заходу 
була наповнена відчуттям щастя, радо-
сті і щирого захоплення. Дружнє спілку-

вання, енергійні конкурси та динамічні 
ігри зробили свято веселим і незабутнім 
для всіх учасників. 

«Кожен день в нашій компанії по-
чинається з відповідальності за землі, 
які ми обробляємо, за людей, з якими 
ми співпрацюємо, за середовище, яке 
ми формуємо разом. Бажання молоді 
розвиватися дає нам натхнення на нові 
звершення та організацію світлих радіс-
них подій. Адже коли бачиш радісні об-
личчя дітей, сам сповнюєшся відчуттям 
щастя, надії і відкритості. Якщо не ми, то 
хто підставить надійне плече допомоги 
селам і сільським територіям. Лише по-
тужний відповідальний бізнес здатний 
реалізовувати соціальну функцію якіс-
но», – розповів директор "ТАС Агро Пів-
день" Михайло Барабаш.

Дітей  також вітали перший заступ-
ник міського голови Ігор Ковердяга та 
заступник міського голови Юлія Пошен-

«Життєва дорога дуже мінлива і не-
легка. І в кожного вона своя. Тож із без-

лічі доріг, шановні випускники, виберіть 
свою і йдіть сміливо та впевнено. Хай 


