
ТОВ «Яланецьке»  
завершило збір ранніх  
зернових
ТОВ «Яланецьке», яке розташоване в Бер-
шадському районі Вінницької області од-
ним з перших серед господарств агрохол-
дингу завершило збір ранніх зернових. 
Незважаючи на складні погодні умови про-
тягом жнив, хлібороби товариства зібрали 
майже 3,5тис. тонн врожаю на площі 650 
га. Середня урожайність зернових склала 
53,6  ц/га. Цьогорічна урожайність переви-
щує результат минулого року на 5%, що дає 
підстави для оптимізму. Після завершення 
збору ранніх зернових господарство опе-
ративно розпочало підготовку ґрунту під 
посів озимини. На 1 серпня підготовлено 
ґрунт на площі близько 400 га. 

ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко»  
допомагає пайовикам
У господарстві ТОВ «Агро-Богуславщи-
на-Еко» (Богуславський район Київська 
область) співпраця з пайовиками нала-
годжена таким чином, щоб максимально 
задовольнити власників земельних наділів 
у їх потребах. Керівництво господарства 
завжди йде назустріч пайовикам і допома-
гає вирішувати багато звичних проблем, як 
от обмолот городів та доставку соломи з по-
лів господарства.
У господарстві розглядають кожне звер-
нення про допомогу, намагаються вишу-
кувати можливість і допомагати всім, хто 
звертається. Більше того, окрім основної 
діяльності – обробітку землі та отримання 
гарних врожаїв, завжди не на останньому 
місці допомога місцевим громадам у ви-
рішенні тих чи інших проблем соціальної 
інфраструктури.

ПСВП «Рутенія-М» планує  
розпочати виплату орендної 
плати за земельні паї
Після завершення збору урожаю в госпо-
дарстві ПСВП «Рутенія-М» (Кривоозер-
ський район Миколаївська область) роз-
почалась підготовка до видачі орендної 
плати за земельні паї. Виплата буде здійс-
нюватися як в натуральній так і в грошо-
вій формах, за бажанням пайовика. Процес 
видачі у господарстві зазвичай добре ор-
ганізовується, починаючи з нарахування, 
фасування, транспортування зерна і до роз-
рахунку з орендодавцем. Безпосередньо на 
місці видачі кожен орендодавець матиме 
змогу перевірити якість та кількість отри-
маного зерна. Під час видачі орендної пла-
ти будуть обов’язково присутні працівники 
господарства, які можуть проконсультува-
ти пайовиків щодо отриманої виплати та 
надати кваліфіковану відповідь у разі ви-
никнення питань.
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НОВИНИ КОМПАНІЇ
ДОСЯГНЕННЯ

«Не той урожай, що в полі, 
а той, що в коморі»
ЗБОРИ УРОЖАЮ В УКРАЇНІ ЗАВЖДИ ПРОХОДИЛИ В СКЛАДНИХ І НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ УМО-
ВАХ. НЕДАРЕМНО ЦЕЙ ПЕРІОД В АГРАРНОМУ КАЛЕНДАРІ СЛУШНО НАЗИВАЛИ «БИТВОЮ 
ЗА УРОЖАЙ». ЖНИВА, ЯК І ВІЙНА, ПОТРЕБУЄ НЕЙМОВІРНОГО НАПРУЖЕННЯ ВСІХ СИЛ НА-
ВІТЬ НАЙБІЛЬШ ПІДГОТОВЛЕНОЇ КОМПАНІЇ ЧИ ГОСПОДАРСТВА. У ПЕРШУ ЧЕРГУ ПОТРІБНО 
ЯКІСНО ПІДГОТУВАТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ, ЗЕРНОСКЛАДИ ТА ЕЛЕ-
ВАТОРИ. АДЖЕ У НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ НЕОБХІДНО ПЕРЕВЕЗТИ ВІД ЛАНУ ДО ЕЛЕВАТОРА 
ТИСЯЧІ ТОНН ЗБІЖЖЯ. ВРЕШТІ-РЕШТ НЕ ТАК ВАЖЛИВО СКІЛЬКИ ВИРОСТИЛИ УРОЖАЮ  – 
ВАЖЛИВО СКІЛЬКИ ЗБЕРЕГЛИ.

У компанії ТАС АГРО не буде 
виникати проблем із очи-
щенням та зберіганням 

урожаю 2017 року, адже протягом 
весняного періоду ми всебічно 
підготувались до жнив і маємо не-
обхідні потужності для якісного 
зберігання вирощеного збіжжя. 
Грамотно прийняти, переробити 
і розмістити зерно, не допустити 
його змішування - це ціла наука, 
якої на хлібоприймальних підпри-
ємствах агрохолдингу оволоділи 
досконало. Сьогодні компанія ТАС 
АГРО має у своїй структурі шість 
елеваторів, які розташовані в регіо-
нах господарювання агрохолдингу 
і мають потужності для зберігання 
майже 250 тис. тонн зерна. Цього 
об’єму цілком достатньо, щоб при-
йняти все збіжжя компанії ТАС 
АГРО, довести його до необхідної 
кондиції та зберігати до реалізації. 

Більшість нашого урожаю відправ-
ляється на експорт, тому до підго-
товки зерна ми ставимось надзви-
чайно відповідально  – претензій і 
зауважень з боку партнерів бути 
не повинно. Станом на 1 серпня 
елеватори ТАС АГРО прийняли на 
зберігання 16 тис. тонн збіжжя но-
вого урожаю, 13 тис. тонн пшениці, 
1,5 тис. тонн ячменю і 1,5 тис. тонн 
гороху. Минулого року ТАС АГРО 
мала успішний досвід зберігання 
пізніх зернових в поліетиленових 
рукавах, якщо буде необхідність 
ми готові до використання таких 
технологій цьогоріч»,  - деталізував 
директор з виробництва ТАС АГРО 
Віктор Зидорович Белкот.

«Роботи у нас багато, адже уро-
жай цьогоріч солідний і якість зерна 
достатню висока. Ми робимо зерно 
чистим і сухим, воно аж пахне хлі-
бом і сонцем. Співробітники нашо-

го елеватора – професіонали своєї 
справи, які мають значний досвід і 
бажання працювати. Ручна робота 
у нас зведена до мінімуму, потрібно 
лише уважно стежити за приладами 
і бути майстром своєї справи. Але 
при необхідності люди роблять все, 
кожен освоїв кілька суміжних про-
фесій. Дуже відповідальна ланка на 
хлібоприймальних підприємствах  - 
лабораторія. Тут працюють фахівці, 
від чиєї вправності в прийманні та 
розподілі зерна значно залежить 
оптимальність роботи всього підпри-
ємства. Цього року до нас поступає 
зерно різної якості – від І до IV кла-
су, поки що переважає збіжжя ІІ-ІІІ 
класу. З початку сезону наш елеватор 
прийняв на зберігання 2 тис. тонн 
зерна, – професійно охарактеризував 
роботу елеватора генеральний дирек-
тор ТОВ «КОНЦЕРН «СІМЕКС-АГРО» 
Микола Володимирович Гончарук.

«



Володимир Дмитрович Причепа – ком-
байнер, Концерн «Сімекс-Агро» (Липо-
вецький район Вінницька область)

«Після закінчення школи я точно 
знав, з якою справою пов’яжу своє жит-
тя. Механізація, великогабаритна техні-
ка, сільське господарство захоплювали 
ще з юних літ. Розпочав навчання в про-
фесійно-технічному училищі за спеці-
альністю «тракторист-машиніст». Потім 
були роки служби в армії, ну і, звичай-
но, праця в агроформуваннях області. 
Найбільше подобається робота саме на 
комбайнах. За 16 років роботи в госпо-
дарстві спробував себе в управлінні різ-
ними агрегатами, починаючи з найпри-
мітивніших. Можу сказати, що кожен 
працівник тут почувається захищено. 
Ми маємо стабільність та впевненість у 
завтрашньому дні, можемо планувати 
своє подальше життя, отримувати високі 
врожаї та забезпечувати достаток у своїх 
родинах. Наразі ми вже вийшли в поля, 
розпочали збір озимини. Головне  — 
дотримуватися технології та командно 
підходити до виконання завдань. Особи-
стий рекорд: під час жнив мені вдавало-
ся обмолочувати 1 000 га площі і більше 
5 тис. тонн зерна. Проте думаю, що з на-
шими можливостями, з тими перспекти-
вами, які нам дає ТАС АГРО, триматиме-
мо ще вищу планку».

Олександр Анатолійович Жилка – комбайнер ТОВ «Обрій» LTD 
(Талалаївський район, Чернігівська область)

Олександр Іванович Чабан – комбайнер, ПСП «ЛАН» 
(Новоархангельський район, Кіровоградська область)

Михайло Іванович Стьопул - комбайнер, ПП «Норок» 
(Врадіївський район Миколаївська область)

Михайло Васильович Темченко - комбайнер, ТОВ «Ми-
хайлівське» (Віницький район Вінницька область)

ВІСТІ З ПОЛІВ

Кращі хлібороби ТАС АГРО
Колектив професійних і відданих 
співробітників – є головною цінністю 
компанії ТАС АГРО. Досвід, знан-
ня, вміння і енергія наших фахівців 
це запорука стрімкого розвитку та 
успіху всієї Компанії, яка більше 10 
років працює у складному і дина-
мічному агропромисловому секторі 
країни. Спеціалісти ТАС АГРО – це 
професіонали, які люблять і пова-
жають свою роботу, і найголовні-
ше  – знають, як виконати її якісно 
і результативно. З початком жнив 
перше місце серед співробітників у 
всіх аграрних підприємствах займа-
ють комбайнери, які майже ціло-
добово збирають новий урожай. У 
сьогоднішньому номері Ви зможете 
познайомитись з кращими пред-
ставниками цієї важкої, але над-
звичайно важливої і відповідальної 
професії. Комбайнери ТАС АГРО 
поділяться своїми історіями, резуль-
татами роботи та досягненнями.

«Свою професійну діяльність розпо-
чав ще у місцевому колгоспі. Потім це 
господарство ввійшло до складу компа-
нії ТАС АГРО, тож після багатьох реорга-
нізацій тепер працюю в цьому агрохол-
дингу. Починав із простого механізатора 
на МТЗ. Згодом, уже в ТАС АГРО з’яви-
лася нова техніка — сучасні комбайни, 
тому довелося їх освоювати. Цьогоріч 
збираю урожай на новому, надійну і 
комфортному комбайні іноземного ви-
робництва. Тому роботи вистачає, го-
ловне — виправдати очікування тих, 
хто надав мені можливість професійно 
зростати і довірив управляти складною 

технікою. Ще з дитинства полюбляв ме-
ханізми. Вона завжди здавалася мені чи-
мось недосяжним. Пригадую, зовсім ма-
лим утікав у місцевий колгосп для того, 
щоб подивитися, як трактори виходять 
у поле, як у майстернях проводяться ре-
монти. Правда, ті агрегати й підходи до 
експлуатації сільгосптехніки мало чим 
схожі на сучасні, що застосовуються в 
ТАС АГРО. Проте саме дитячі спогади 
наштовхнули на думку та вплинули на 
мій подальший професійний вибір. Го-
ловне моє досягнення цього року - об-
молочено майже 600 тонн зернових, але 
думаю що це не останній рекорд».

«Безпосередня участь у процесі 
вирощування хліба завжди приносили 
мені задоволення. Тому одразу після 
школи, закінчивши спеціальні курси с/г 
технікуму, розпочав працювати в місце-
вому колгоспі рідного села. Потім були 
роки роботи в фермерському господар-
стві. У ТАС АГРО почав працювати у 
2013 році, чув дуже багато позитивних 
відгуків від своїх колег, які вже вла-
штувалися до компанії. Прийшовши, 
зрозумів, що робота у великому агро-
холдингу має чимало переваг. Мені по-
добається працювати та бути частиною 

цієї дружньої команди. Наразі в госпо-
дарстві вже завершуємо жнива ранніх 
зернових. За мною та моїм напарником 
закріплено поля в кількох селах Наво-
архангельського району. Скажу й про  
рекорди,  на  сьогодні  мною  було об-
молено близько 500 га. озимини і зібра-
но більше 1500 тонн збіжжя. Ще додам 
кілька слів про наш колектив. Маємо 
повне взаєморозуміння та підтримку 
щодо всіх робочих питань. Добре, коли 
поруч працюють люди, на яких можна 
покластися, розраховувати на їхнє на-
дійне плече».

«Любов до роботи на землі, до сіль-
ськогосподарської техніки прищепив 
мені батько, який все життя пропрацю-
вав в агросекторі. Та й, чесно кажучи, 
гігантськими металевими машинами, 
агрегатами захоплювався з ранніх літ. 
Дуже часто батько брав з собою на ро-
боту. Багато спілкувався з досвідченими 
хліборобами, від чого ще більше пова-
жав їхню працю. Полюбляв не зі сторо-
ни спостерігати за роботою тракторів, 
комбайнів, а прямо з кабіни, куди мене, 
малого, із задоволенням брали трударі. 
Сплило багато часу, але сучасна техніка 
захоплює ще більше. У 2012 році наше 
підприємство стало частиною компанії 
ТАС АГРО. Відтоді чимало змінилося. 

Зокрема, ми отримали нову імпортну 
техніку світових виробників, сучасні 
агрегати для обробітку землі. Як то ка-
жуть, вийшли на новий якісний рівень 
роботи. В сучасних умовах саме від тех-
нічної складової залежить вчасність та 
якість польових робіт, посіву, догляду за 
посівами, збору збіжжя тощо. Крім того, 
завжди важливе оточення, в якому ти 
працюєш. Коли в складну хвилину това-
риші підставлять своє плече й підтрима-
ють. Тоді жодні виробничі труднощі не 
лякають. І з будь-якими поставленими 
завданнями справляємось на відмінно. 
Цього року вже вдалося поставити влас-
ний рекорд, зібрати ранніх зернових на 
площі майже 2000 га. 

«Прагнення працювати в сільському 
господарстві біля техніки з’явилося ще в 
дитинстві. Батьки все життя віддали ро-
боті в сільському господарстві, тому й 
мені передали любов до праці на землі. 
Та й престиж професії займав не остан-
ню роль у фаховому виборі, а ще — за-
хоплення великогабаритною технікою й 
бажання займатися святою справою  — 
вирощувати хліб для українців. Я жод-
ного разу не пожалкував про свій вибір, 
більш того, навіть пишаюся тим, що 
маю можливість працювати в колективі 
великого агрохолдингу та робити свій 
внесок у спільну справу. До речі, нара-
зі в нас гаряча пора жнив. Добігає кінця 
збір ранніх зернових культур. Наш за-

лізний помічник — 
сучасний зернозби-
ральний комбайн 
відомого світового 
виробника CLAAS 
день і ніч працює 
у полі. За рахунок 
його надійності 
і нашій настир-
ності – завершуємо 
жнива у рекордні 
терміни. Моє осо-
бисте досягнення 
цієї збиральної 
компанії  – 750 га. 
обмолоченого збіж-
жя».



Літні ремонти в сільських школах

Казавчин фест на Кіровоградщині 
за сприяння компанії ТАС АГРО

З дається, лише нещодавно проми-
нули: останній дзвоник, екзаме-
ни, випускний вечір… Тепер вчи-

телі та технічний персонал навчальних 
закладів може перепочити. Проте сповна 
відпочиватимуть на цих літніх канікулах, 
напевно, тільки учні. Їхні ж наставни-
ки — вчителі, директори шкіл, а ще бать-
ки вихованців та сільські й селищні голо-
ви спекотними літніми днями дбатимуть 
про те, щоб 1 вересня дітвора прийшла до 
комфортних і підготовлених класів. 

В умовах недостатнього фінансуван-
ня, дорожнечі ремонтно-будівельних ма-
теріалів здійснювати ремонтно-віднов-
лювальні роботи зовсім непросто. Відтак 
додаткові джерела фінансування зайви-
ми не будуть. На допомогу підопічним 
сільським навчальним закладам у справі 
літніх ремонтів приходять господарства 
компанії ТАС АГРО та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка. Протягом червня-липня 
цього року на оновлення освітніх закла-
дів було виділено більше 200 тис грн. 
Зокрема, кошти отримали Новоархан-

гельські ЗОШ №1 і №2 

(Новоархангельський р-н, Миколаївська 
обл.), Чернецька ЗОШ (Талалаївський 
р-н, Чернігівська обл.), Очеретнянська 
ЗОШ (Липовецький р-н, Вінницька обл.), 
Саварська ЗОШ (Богуславський р-н, Ки-
ївська обл.), Павлівська ЗОШ (Погре-
бищенський р-н, Він ницька обл.), Мо-
гильненська ЗОШ (Гайворонський р-н, 
Кіровоградська обл.). 
Коментар:  Кулик Володимир Івано-
вич - Очеретнянський сільський голова

«З Благодійним фондом Сергія Ті-
гіпка ми співпрацюємо вже кілька років 
поспіль. Фінансова допомога фонду є 
відчутною не лише для освітнього закла-
ду, але й для всього населеного пункту. 
У минулих роках нам допомагали при-
дбати комп’ютерну техніку, меблі для 
початкової школи, класні дошки тощо. 
Традиційно долучається Фонд і до під-
тримки літніх ремонтів. Цьогоріч кошти 
в сумі майже 25 тис. грн. буде витрачено 
на придбання енергозберігаючих мета-
лопластикових вікон для комфортного 
навчання наших дітей. Додам, що під-
готовка закладу до нового навчального 

року проводиться також за кошт сіль-
ського бюджету. Тому дякую всім на-
шим помічникам за розуміння та участь 
у такій необхідній роботі».
Коментар: Крайносвіт Сергій Петро-
вич - Могильненський сільський голова

«Під час літніх канікул ми система-
тично проводимо поточні ремонти. До 
участі в них долучаються батьки учнів 
(коли немає можливості допомогти 
коштами, власноруч упорядковують 
класні кімнати) та місцеві аграрії  — 
Компанія ТАС АГРО і Благодійний фонд 

Сергія Тігіпка. Цьогоріч за фінанси фон-
ду ми придбаємо до 1 вересня всі необ-
хідні меблі для учнів початкової школи. 
Це не перша допомога компанії для Мо-
гильненської ЗОШ, в минулі роки нам 
допомогли з заміною старих дерев’яних 
вікон, купували спортивний інвентар 
тощо. Сподіваємося, що в майбутньо-
му разом з Благодійним фондом і ТАС 
АГРО ми реалізуємо чимало справ, які 
принесуть користь та покращать умови 
навчання дітей. Щиро дякуємо Компанії 
за вже надану допомогу!»

ТАС АГРО підтримує розвиток сільського футболу

У селі Харитонівка, що на Сріб-
нянщині Чернігівської області, 
відбувся черговий тур чемпіо-

нату району, в якому брала участь місце-

М инулими вихідними у с. 
Казавчин Гайворонського 
району Кіровоградської об-

ласті відбулось Свято Козацької Сла-
ви – Казавчин фест за підтримки компа-
нії ТАС АГРО.

У програмі свята пропонувались 
виступи народних колективів, теа-
тральне дійство, присвячене козацтву, 
розваги для дітей, козацькі спортивні 
ігри, сплави на катамаранах та інші ве-
селощі. Крім цього, гостей фестивалю 
привітав своїм виступом відомий на 
Кіровоградщині гурт «Garage Band». 

Культурно-мистецьке свято «Рідна 
земле моя, ти козацькою славою ще-
дра» розпочалося з молебню за всіх 
захисників України. Проходив він на 
пагорбі над Бугом, де встановлений 

ва футбольна команда. Проте, цей матч 
для Харитонівських майстрів шкіряного 
м’яча не став буденною подією. Перед 
грою команду привітав генеральний 

великий хрест. Паралельно з відкрит-
тям фестивалю в долині біля річки 
проходив міні-футбол серед ветеранів 
спорту. Турнір мав назву «Як козаки у 
футбол грали». Далі свій військово-ко-
зацький вишкіл представляли юні ко-
зачата.

Увечері гості свята могли насо-
лодитися співом народного артиста 
України Анатолія Матвійчука. Пара-
лельно з концертом проводились ви-
ставки різноманітних гончарних та ко-
вальських виробів, а також виробів із 
дерева. Була навіть виставка сучасної 
зброї, привезеної з зони АТО.

Голова села Сергій Миколайович 
Мазюк подякував компанії ТАС АГРО 
за підтримку фестивалю та масштабні 
інвестиції в відновлення соціальної 

директор агрофірми «Обрій»LTD (ТАС 
АГРО), подарувавши футболістам но-
веньку, якісну форму, шкіряний м’яч та 
сітку для воріт.

«У сільській місцевості є багато 
гравців-футболістів, які без підтримки 
не можуть пробитися на вищий рівень. 
У сільських населених пунктах кожна 
команда виживає, як може, шукаючи 
постійних або тимчасових спонсорів. 
Та найчастіше хлопці і чоловіки, які хо-
чуть грати у футбол, самі купують м’я-
чі, форму, взуття, наймають суддів і са-
мостійно займаються вирішенням усіх 
організаційних питань. Наша компанія 
приділяє значну увагу розвитку спор-
ту на території місцевих громад, адже 
сільський бюджет не дозволяє сьогод-
ні налагодити ефективне фінансування 
для поширення активного відпочинку. 
Наша підтримка не завершується лише 
на придбанні форми, ТАС АГРО спільно 

інфраструктури населеного пункту. 
Адже протягом п’яти останніх років 
господарство спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка вклало більше 

з Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
проводить системну і всеохоплюючу 
роботу: закуповує спортивний інвен-
тар, проводить ремонт спортивних 
закладів, сприяє організації змагань, 
тощо», - деталізував генеральний ди-
ректор ТОВ «Обрій»LTD Олег Ростис-
лавович Фіщук. 

Гравці запевнили директора під-
приємства, що сільський футбол живе 
і розвивається, мовляв, вистачає і вбо-
лівальників: подивитись на матчі своєї 
команди приходять по 200-300 одно-
сельців. Кажуть, якби було хоч міні-
мальне фінансування із держбюджету 
чи від сільради, цей вид спорту, який у 
світі називають грою мільйонів, у чер-
нігівських селах став би ще популярні-
ший.

Доречі, цього дня харитонівські 
футболісти не підвели, вигравши матч 
у основного суперника з рахунком 3-2.

300 тис. грн. на ремонт школи, онов-
лення дитячого садочка, надання 
медикаментів для місцевого ФАПу, 
тощо.



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: 07.08.2017
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

ХВИЛИНКА ГУМОРУ

Інспектор зупиняє жінку  
за перевищення швидкості.

Вона заграючи:
- Я що, дуже швидко їхала? 

Ні, ви дуже повільно летіли!

***

- Вчора у нашу квартиру заліз злодій.
- І що? Взяв щось?

- Та де там!  
Лежить у лікарні. 

Дружина подумала,  
що це я повернувся так пізно...

***

У сільській хаті вночі лунає  
стук у вікно.

- Дрова потрібні?
- Ні.

Дивовижна вишивка майстрині з Кіровоградщини

Прийшов Спас — пішло літо від нас

Л юдмила Миколаївна Наточій, 
с. Тернівка, Новоархангельський 
район Кіровоградської області

Вишивкою займаюся вже декілька ро-

С ерпень багатий на свята, якими право-
славний люд вшановує дари природи: 
мед, яблука, горіхи, мак. Слід пам’ятати, 

що всі три Спаси мають своє релігійне коріння 
та древню історію. Втім, дещо їх таки об’єднує: 
у кожного свята привід для торжества пов’яза-
ний зі Спасителем. Напередодні найважливі-
ших дат останнього місяця літа заглибимось у 
таємницю їхнього виникнення, старовині тра-
диції святкування та обряди.

14 серпня
Перший Спас (Медовий) 
Відомий у народі як свято Маковія. Най-

більша увага – меду та маку. Цього дня пе-
чуть коржі з маком нового врожаю. Шулики 
кладуть до макітер і поливають медом. А він, 
золотистий, запашний, ніби осяяний сонцем, 
здається, панує над усім, ллється нескінченною 
живлющою річкою. Кажуть: життя солодке, як 
мед. І йдуть купатися, бо вважається, що вода 
на Маковія цілюща.

А ще складають маковійки – букетики з 
колосків, маківок та квітів (неодмінно миколай-
чиків), вставляють до сотвореного дива запале-
ні в церкві свічечки й моляться, бажаючи всім 
щастя.

19 серпня
Другий Спас (Яблучний)
На честь цього святять яблука, груші та 

пшеничний чи житній жмут (сніпок). Його 
перев’язують стрічкою й довго зберігають. Ця 
«Спасова борода» («коза», «перепілка») уосо-
блює дух родючого поля й мовби благословляє 
мить, коли вже можна їсти яблука з медом та 
пригощатися легким вином.

На Спаса поминали померлих родичів. Це 
давня українська народна традиція – відголо-
сок прадавнього культу предків. За народною 
міфологією, це третій прихід мерців на світ у 
весняно-літньому сезоні: вони з’являються на 
Страсний Четвер, на Зелені Свята і на Спаса.

29 серпня
Третій Спас (Горіховий) 
Цей Спас у народі називають Горіховим, 

бо достигають лісові горіхи, і їх можна було за-

ків. Наразі опановую нову техніку  — ви-
шивання бісером, стрічками, гладдю. Окрім 
того люблю малювати, в’язати, обожнюю 
квіти — орхідеї, фіалки (їх розводжу дома). 

готовляти і освячувати в церкві. На Горіховий 
Спас в багатьох містах раніше влаштовували яр-
марки, де продавали домоткані полотна. У на-
роді говорили: «Перший Спас — на воді стоять, 
Другий Спас — яблука їдять, Третій Спас — на 
горі полотна продають». Звідси ще одна його 
назва – «Спас на полотні», або Полотняний 
Спас. Вважалося, що торгівля в цей день буде 
особливо сприятливою.

У цей день випікають хліб із нового вро-
жаю, і після освячення він є головним на столі 
цього дня. Поряд також мають бути мед, яблука 

та горіхи. Як і на Маковий Спас, цього дня тре-
ба освячувати воду, а воду з підземних джерел 
вважають цілющою.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА СПАСА
Українці споконвіків дуже шанували Ме-

довий, Яблучний і Горіховий Спас
і тому надавали великого значення при-

кметам і звичаям у ці дні, щоб запастися здо-
ров’ям і благополуччям. Деякі з них ми виріши-
ли розповісти нашим читачам.

Медовий Спас
• Освячений в церкві мед отримує особли-

ву цілющу силу. Вважається, що навіть 

У невичерпній спадщині духовної культури 
нашого народу є особлива, винятково важли-
ва її частина — вишивка. Це духовний символ 
українського народу, рідного краю, батьків-
ської оселі, тепла материнських рук. Тому й не 
дивно, що це захоплення стає дедалі популяр-
нішим. Милують око вишивані роботи, адже 
у них вкладено не лише неабиякий труд, а й 
частинку душі.

Вважаю, що в кожної людини повинна 
бути віддушина, справа, яка дозволяє твор-
чо реалізовуватися, експериментувати. І не 
важливо, хто ти, яка в тебе освіта, робота, 

важкохвора людина може одужати, 
якщо з’їсть хоча б ложечку;

• На першу ложку освяченого меду потріб-
но згадати заповітне бажання, і воно здійс-
ниться.

• Починається посів озимих. Якщо це зроби-
ти раніше – врожаю не буде.

• На Маковей збирають мак: він не тільки 
добавить аромат випічці, але і зробить її 
цілющою.

• У Медовий Спас не можна купатися у від-
критих водоймах, щоб не змити з себе удачу.

• На Маковей вода в колодязях стає святою 
і цілющою. Її набирають у бутлі, зберіга-
ють, як водохресну. Цією водою також на 
наступний день (але ні в якому разі не на 
Медовий Спас) потрібно вимити будинок, 
зробити генеральне прибирання, щоб 
звільнити його від негативу, заздрості, сва-
рок і чаклунських впливів.

Яблучний Спас
• Яка погода 19 серпня, такою буде і Покро-

ва (14 жовтня).

• Другий Спас – тримай рукавички про за-
пас. Літо котиться до кінця, погода зміню-
ється, стає холодніше.

соціальне становище. Адже, як то кажуть, 
краса врятує світ, і я своїми роботами нама-
гаюся додати в наше сьогодення побільше 
краси та яскравих барв.

• Кажуть, що січень буде нагадувати Другий 
Спас. Це не означає, що взимку настане 
серпнева спека, прикмету потрібно розу-
міти таким чином: якщо 19 серпня дуже 
тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде 
дощ – багато.

• Для здоров’я потрібно вранці з’їсти трохи 
меду і яблуко.

• Час збирати горох. Його теж потрібно 
віднести до церкви і освятити разом з 
яблуками.

• Якщо 2 мухи сядуть на вашу руку, то до 
вас прийде успіх. Тому не поспішайте про-
ганяти комаху, почекайте, поки з’явиться 
інша. І те, чого ви так чекали, неодмінно 
станеться.

• На Яблучний Спас господині повинні за-
йматися печінням пирогів, консервуван-
ням, приготуванням страв з яблук.

• До 19 серпня потрібно завершити зби-
рання зерна, тому що настає час до-
щу-хлібогною. Зібране після Яблучного 
Спаса жито, якщо воно буде хоч трохи 
підмочено дощем, погано зберігається, 
борошно з нього нікудишнє, випічка 
не вдається, тісто має неприємний при-
смак. Ця прикмета перевірена багатьма 
століттями.

Горіховий Спас
• Горіхи несуть на освячення до церкви.

• Закінчуються жнива.

• Обов’язково потрібно пекти хліб – щоб 
улестити духів будинку. Друга назва Спа-
са – Хлібний.

• Освячуються нові колодязі, очищаються 
святі джерела. Ключова вода змиває всі 
гріхи і хвороби.

• Якщо врожай горіхів хороший – у наступ-
ному році неодмінно вродить зерно. 

• Гілочки ліщини володіють магічною си-
лою. Відьми і чаклуни поспішають в ліс, 
щоб ними запастися для своїх ритуалів. 
Тому в Горіховий Спас не виходьте з дому 
без оберега!

• Примічають відліт птахів: журавель до 
Третього Спасу відлітає.

Вранці прокидаються -  
дров немає.

***

Чоловік вдарив по столі:
- Хто в домі хазяїн?

Дружина: - Ну я, і що?
- Нічого, просто так запитав.

***

- Хворий, як ви засинаєте?
- Добре. Рахую до трьох і засинаю.

- Як, лише до трьох?
- Ну, іноді до пів четвертої.

***

- Ти навіщо соковижималку зламав?
- Я хотів сік вичавити.

- Який?
- Березовий.


