
Господарства компанії 
«ТАС Агро» виконують 
соціальні угоди
Господарства компанії «ТАС Агро» 
виконують соціальні угоди з місцеви-
ми громадами. Для агропідприємств 
агрохолдингу, як і для місцевих жите-
лів, пріоритетним напрямком соціаль-
ної політики є фінансова підтримка 
поточних ремонтів сільських доріг і 
шляхів районного значення. Компа-
нія направляє кошти для того, щоб по-
кращити стан дорожнього покриття у 
сільських населених пунктах.
У селі Іваньки (Липовецький район 
Вінницька область) було відремонто-
вано дорогу. Схема роботи така: ще-
бінь закуповується за кошти сільської 
ради, а роботи з його транспортуван-
ня проводили за рахунок компанії. 
Зауважимо, що з агрохолдингом «ТАС 
Агро» у громаді мають гарний досвід 
співпраці. Цьогоріч аграрії допомага-
ли з ремонтом храму і придбали під-
силювальну апаратуру для будинку 
культури. 
У селі Займище (Талалаївський район 
Чернігівська область) виникла потре-
ба відремонтувати місток, який був 
збудований ще 40 років тому. Спільна 
робота сільської ради і підприємства 
компанії дала результати. У короткі 
терміни було придбано плити, виділе-
на техніка і проведений ремонт. 

Господарство Інвестагро-
сервіс завершує збір  
ранніх зернових
Господарство Інвестагросервіс («ТАС 
Агро») завершує збір ранніх зерно-
вих культур — озимих пшениці та 
ячменю. Із загальної площі 1,4 тис. га 
підприємство станом на 20 липня зі-
брало урожай на площі понад 1 тис. 
га зернових ранньої групи. Зокрема, з 
площі 900 га намолочено майже 4 тис. 
тонн озимої пшениці, а з 75 га зібра-
но 220 тонн озимого ячменю. Відразу 
після збору урожаю у господарстві 
проводять підготовку ґрунту до май-
бутної посівної. На збирання врожаю 
культур ранньої групи підприємством 
було залучено власні і найняті ком-
байни та вантажний автотранспорт.
Директор господарства Володимир 
Овчарук підбив перші підсумки жнив: 
«По врожайності можу підсумувати, 
що практично все, що планували, ми 
зібрали. В цілому хочу відмітити те, 
що регіон, в якому ми працюємо, пре-
красний абсолютно для всіх культур, 
треба лише вміти використовувати 
його переваги. Бажаю усім колегам 
хороших врожаїв».
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Е леватори стають основною ланкою, 
від якої залежить якість вирощено-
го зерна, яке здебільшого відправ-

ляється на експорт закордон. У компанії 
«ТАС Агро» працює п’ять елеваторних 
комплексів загальною потужністю май-
же 250 тис. тонн підлогового зберігання 
зерна. Усі вони розташовані у регіонах, де 
компанія обробляє землю, що підвищує 
логістичну ефективність транспортування 
збіжжя. Станом на 25 липня на елеватори 
«ТАС Агро» поступило майже 50 тис. тонн 
зерна нового урожаю. Робота елеваторів не 
зупиняється цілодобово, адже це складний 
та відповідальний процес, зерно — це ніби 
живий організм, з яким слід вміло працюва-
ти. Його потрібно правильно збирати, якіс-
но зберігати і своєчасно відвантажувати — 
тоді отримаємо хороший результат нашої 
роботи», — говорить Віктор Белкот, дирек-
тор з виробництва компанії «ТАС Агро».

«Завдання елеватора полягає не лише 
в належному прийнятті зерна, а й в якіс-
ній доробці та відвантаженні урожаю, — 

розповідає Віктор Зидорович. — Зазначу, 
цей рік специфічний та нелегкий для усіх 
елеваторів — після системних дощів зерно 
приходить досить вологим. Крім того, у 
зв’язку з якісною роботою та відповідаль-
ним ставленням до контрагентів з кожним 
роком своє зерно нам довіряють все більше 
і більше сторонніх господарств. Здорова 
конкуренція спонукає працювати на най-
вищому рівні. Тільки так можна досягти 
авторитету на ринку і привернути до себе 
увагу. І в нас це виходить. Ми маємо своїх 
постійних клієнтів, які, везуть урожай саме 
до нас. Лабораторії елеваторів «ТАС Агро» 
оснащені новітнім обладнанням, з допо-
могою якого скрупульозно проводяться 
аналізи. Таким чином ми слідкуємо за до-
триманням вимог. На їхніх плечах — наша 
репутація, і вони жодного разу не підвели. 
Ми намагаємося не відмовляти і приймати 
все зерно, яке нам везуть наші партнери». 
У компанії запроваджено і відпрацьовано 
технологію пакування в полімерні мішки. 
Ця методика дозволяє приймати та якісно 

зберігати зерно, навіть якщо всі ємності 
елеваторів уже заповнені.

«Успішні операційні та фінансові по-
казники, яких наша компанія досягає — 
це результат цілодобової роботи в три 
зміни кожного працівника на елеваторі та 
надійна підтримка процесів центральним 
офісом. На елеваторі велику роль відіграє 
вміння працювати у команді. Наш колек-
тив — це високопрофесійна команда, яка 
сьогодні шляхом синергії дає хороші ре-
зультати. Відпочивати на елеваторі немає 
часу, адже закінчення збору ранніх зер-
нових — це тільки початок роботи. Після 
того, як завершується процес приймання, 
починається розвантаження елеваторів. 
А в поточному році значна кількість зер-
на буде зберігатися в полімерних мішках. 
Отож, у планах першочергово потрібно 
сформувати партії, закрити експортні 
контракти, працювати за новітніми тех-
нологіями, розпочати впровадження аль-
тернативних видів палива», — підсумував 
Віктор Зидорович.

Урожай компанії  
ТАС Агро уже не в полі,  
а в надійній коморі
У КОМПАНІЇ «ТАС АГРО», ЯК І СКРІЗЬ В ЦЕЙ ЧАС, ЖНИВА В САМОМУ РОЗПАЛІ. ВИРОЩУВАННЯ ЗЕР-
НА — НЕЛЕГКА, АЛЕ ТРАДИЦІЙНА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ СПРАВА. ЯКЩО ДЕЯКІ КРАЇНИ МАЮТЬ СВОЄ ЧОРНЕ 
ЗОЛОТО — НАФТУ, ГАЗ АБО ІНШІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, ТО УКРАЇНА — ЦЕ ЖИТНИЦЯ СВІТУ. ЧАСИ ЗМІ-
НЮЮТЬСЯ — РОЗВИВАЮТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ВИМОГИ СПОЖИВАЧІВ СТАЮТЬ ІНШИМИ. НА СЬОГОДНІ 
ВЖЕ НЕДОСТАТНЬО ПРОСТО ВИРОСТИТИ ЗЕРНО. ЙОГО НЕОБХІДНО ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯНУТИ, ОБРО-
БИТИ, ЗБЕРЕГТИ, НЕ ВТРАТИВШИ ЯКОСТІ, І ДОСТАВИТИ ДО СПОЖИВАЧА. ПЕРЕФРАЗОВУЮЧИ ВІДОМЕ 
УКРАЇНСЬКЕ ПРИСЛІВ’Я МОЖНА СКАЗАТИ: «НЕ ТОЙ ХЛІБ, ЩО У ПОЛІ, А ТОЙ, ЩО НА ЕЛЕВАТОРІ».

«



С вято Івана Купала — це привід 
згадати народні традиції, леген-
ди минувшини і забути бодай на 

день-ніч про навколишню метушню. Це, 
мабуть, найбільш неординарне україн-
ське свято, в якому вдало поєднуються 
язичницькі та християнські традиції. 

Раніше Івана Купала святкували 
у час літнього сонцестояння — 20-22 
червня. Свято було на честь Сонця, тож 
і святкування відбувалося, коли сонце 
було у зеніті (найвищої небесної точки), 
дні — найдовші, а ночі — найкоротші. 
З масовим прийняттям християнства 
свято трансформувалося. Спочатку 
церква намагалася боротися зі свят-
куванням Купала. Але велика частина 
язичницьких традицій залишилася. Аж 
надто вони колоритні й цікаві! Церква 
святкує народження Івана Хрестителя 
7 липня (24 червня за старим календа-
рем). Відповідно язичницьке святкуван-
ня з обрядами перенесли у ніч з 6 на 
7 липня. Згідно з християнською вірою 
саме Іван Хреститель охрестив перших 
християн у водах Йордану.

Традиційно компанія «ТАС Агро» 
долучилася до святкування Івана Ку-
пала у підопічних громадах. Протягом 
усього дня і аж до ночі веселилися міс-
цеві жителі, водили хороводи і співали, 
брали участь у конкурсах, проводили 
спортивні змагання і звичайно — влаш-
товували застілля. Детальніше читайте 
у нашому огляді. 

Вже кілька років поспіль госпо-
дарство «Сімекс-Агро» («ТАС Агро») і 
Благодійний Фонд Сергія Тігіпка від-
значають свято Івана Купала разом 
із жителями сіл Вінницької області. 
Стрибки через вогнище, пошук цвіту 
папороті, плетіння вінків з польових 

квітів, які потім пускають за течією річ-
ки, — це лише мала частина обрядів на 
Івана Купала.

У селі Зозівка, Липовецького ра-
йону Вінницької області, свято поєд-
нало традиції, театралізовані виступи 
і сучасні розваги. До організації свят-
кового концерту було залучено ху-
дожні колективи сільського будинку 
культури, народний жіночий ансамбль 
та молодь села. Вони потішили гостей 
купальськими піснями, народними роз-
вагами та забавами, хореографічними 
постановами. На святкуванні були й 
аніматори з розважальною програмою 
для наймолодших жителів села. Також 
святкування не обійшлося без смачно-
го частування. Господині пригощали 
відвідувачів запашною юшкою та варе-
никами. Підприємство «Сімекс-Агро» 
пригощало малечу солодкою ватою та 
попкорном. Окрім цього, голова сіль-

ської ради Ярослав Григорович Кліщук 
виступив з привітанням для усіх гос-
тей, а також з подякою  агрохолдин-
гу та Благодійному фонду:«Компанія 
«ТАС Агро» систематично підтримує 
Зозівківську сільську раду з 2013 року. 
За час співпраці було відремонтовано 
та оновлено дитячий садок, де тепер є 
нові меблі, холодильник, електроплита 
та новісінький котел. Кожного року за 
підтримки концерну «Сімекс-Агро» до 
місцевого ФАПу постачають необхідні 
для селян медикаменти. Ми щиро вдяч-
ні за підтримку та сподіваємося лише 
на розширення нашої співпраці».

Не менш цікаве свято відбулося 
7 липня в селі Зозів, у якому «Сімекс-
Агро» та Благодійний фонд також 
взяли участь. Для дітлахів було 
організовано виступи клоунів, а також 
встановлено атракціони і батути. Усіх 
присутніх гостей розважав художній 
колектив сільського будинку культури 
та жіночий ансамбль. Вечір закінчився 

розважальною дискотекою для всіх 
відвідувачів свята. Співпраця компанії 
та села розпочалась ще в 2013 році 
та триває й досі. За цей час було 
запроваджено багато позитивних 
ініціатив, серед яких можна виділити: 
ремонт та переоснащення сільської 
школи і дитсадку, бібліотеки та 
будинку культури. За період співпраці 
вкладені інвестиції сягнули більше 
250 000 гривень. Таким чином, зараз 
у школі села Зозів повністю замінені 
вікна та спортивний інвентар, а також 
оновлена кухня, а в дитячому садочку 
є нові меблі, комп’ютер та котел. Для 
амбулаторії придбали електрофорез 
та інгалятор, що призначені для 
профілактики хронічних захворювань. 
В основі роботи цих апаратів лежить 
застосування фізіотерапевтичних 
методів профілактичного лікування, 
що допоможуть призупинити розвиток 

патологій та попередити виникнення 
різноманітних захворювань. Вчасне 
застосування процедур такого типу 
дає можливість зменшити витрати на 
фармакологічні препарати.

Свято Івана Купала відзначили і в 
селі Яланець (Бершадський район, Він-
ницька область). Масове святкування 
проводилось у міському будинку куль-
тури. Насичена програма включила 
виступи колективів художньої самоді-
яльності, розважальні заходи, а також 
частування і конкурси. За підтримки 

підприємства «Яланецьке» («ТАС Агро») 
та Благодійного Фонду Сергія Тігіпка 
було профінансовано купівлю призів 
для учасників змагань. Усі охочі жителі 
громади могли долучитися до святку-
вання та обов’язково отримати солод-
кий подарунок. До гуляння приєднали-
ся дітки молодших класів, що виступали 
своїм танцювальним хореографічним 
дитячим колективом «Світанок», а та-
кож діти старшого віку та їх танцюваль-
ний колектив «Візаві». У концертній 
програмі взяли участь і справжні профе-
сіонали свого діла, а саме — чоловічий 
народний ансамбль «Обрій» та жіночий 
ансамбль «Мальви». 

Інспектор по паях ТОВ «Яланецьке» 
Олена Рижук допомагала в організації 
свята Івана Купала, вона розповідає: 
«Можна сказати однозначно — свя-
то пройшло весело, яскраво та цікаво! 
Було неймовірно радісно бачити ці ща-
сливі посмішки жителів села, які отри-
мали виграні в конкурсах подарунки. 
Діти дійсно були дуже задоволені та 
смакували отриманими шоколадками. 
Це справжнє щастя  бути частиною та-
кого дійства. Ми щиро дякуємо компа-
нії «ТАС Агро» та фонду за подарунки, 
увагу та підтримку у проведенні свята 
Івана Купала!»

А в селищі Саварка, Богуславсько-
го району Київської області, свято Іва-
на Купала співпало із Днем села. Саме 
тому директор підприємства «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» («ТАС Агро») Дмитро 
Тюхін зібрав свою команду та особи-
сто долучився до організації гулянь! 
Тут можна було частуватися смачними 

стравами зі святкового столу та поспіл-
куватися із керівництвом ТОВ «АБЕ». 
Офіційна частина свята включила при-
вітання сільської голови та секретаря, 
далі виступив Дмитро Тюхін, якого зу-
стріли радісно та з оплесками. У своїй 
промові він привітав жителів з їх ви-
значним днем та святом Івана Купала, а 
також поділився народними повір’ями 
та притчами. 

Своїми враженнями від організації 
свята поділилася голова сільської ради 
Галина Василівна Артеменко:

«Ми дуже задоволені святом, яке 
нам вдалося подарувати мешканцям Са-
варки завдяки підтримці ТОВ «Агро-Бо-
гуславщина-Еко» та Благодійного фон-
ду Сергія Тігіпка. Ми сподіваємося, що 
відтепер сільські заходи вийдуть на 
новий рівень, який запровадило гос-
подарство. Хочу сказати, що за роки 
плідної співпраці із товариством та Бла-
годійним фондом ми встигли відремон-
тувати дитячий садочок, бібліотеку та 
будинок культури. Громада села дуже 
вдячна за підтримку, а також постійну 
допомогу задля покращення сільсько-
го життя. Саме завдяки компанії «ТАС 
Агро» ми встановили вуличне освітлен-
ня у Саварці, а також новий дитячий 
майданчик. Організоване свято до дня 
села та Івана Купала є ще одним дока-
зом того, що нам завжди готові прийти 
на поміч».

Агрофірма «Обрій ЛТД» («ТАС 
Агро») разом із Благодійним Фондом 
Сергія Тігіпка матеріально підтри-
мали щорічне святкування у селах 
Чернецьке та Олексинці, що на Чер-
нігівщині. Вечір Івана Купала в селі 
Олексинці залишив лише приємні вра-
ження. Концертна програма за участі 
колективу сільського будинку культу-
ри, що включила не тільки пісні і танці, 
а й гумористичні вистави та конкурси. 
У рамках заходу проводилася лотерея 
для усіх гостей. Позитивні емоції ви-
кликало й святкування свята Івана Ку-
пала у селі Чернецьке. До концертної 
програми долучилися артисти будин-
ку культури, хор місцевих жінок «Чер-
нецький бабський батальйон» та дітки 
оздоровчого табору «Веселка». Разом 
вони розважали публіку веселими піс-
нями, танцями і жартами. За словами 
інспекторів по паях з господарства 
«Обрій ЛТД» всі глядачі — жителі села 
та гості — були дуже задоволені. Після 
концертів в обох селах у полі розпалю-
вали традиційні багаття, влаштовували 
різні обрядові дійства та варили куліш. 
Закінчилось це дійство святковою дис-
котекою.

Як святкували Івана Купала місцеві громади
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Готуємося до нового навчального року
Н а дворі літо, а у школах і дитячих 

садочках — сприятливий період 
для оновлення устаткування та 

ремонту приміщень. Уже традиційно 
компанія «ТАС Агро» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка фінансово допома-
гають освітнім закладам у цьому проце-
сі. Наразі агропідприємства компанії та 
Благодійний фонд уже спрямували на 
відповідні проекти понад 300 тис. грн. 
Тож підтримку від «ТАС Агро» одержа-
ли навчальні заклади сіл Яланець (Бер-
шадський район, Вінницька область), 
Дружне (Калинівський район, Вінниць-
ка область), Сирове (Врадіївський ра-
йон, Миколаївська область), Казавчин 
(Гайворонський район, Кіровоградська 
область).

«Всім освітянам відомо, що з 2018 
року стартувала програма нової укра-
їнської школи, відповідно до умов якої 

нав чальні заклади повинні мати певну 
матеріально-технічну базу. Зрозуміло, 
для того, щоб якісно оновити обладнан-
ня у сільській школі, потрібні значні 
кошти, які в бюджеті знайти непросто. 
Тому ми звернулися по допомогу до 
спонсорів і партнерів. Одними з тих, хто 
відгукнувся на наш запит, стала компа-
нія «ТАС Агро». Саме вони направили 
понад 50 тис. грн для придбання не-
обхідного устаткування — проектора, 
ноутбука, принтера, акустичної систе-
ми. Обладнання призначено для учнів 
перших класів Медвинської школи. 
Приємно, що аграрії звернули увагу на 
потреби цих закладів. Це означає, що 
вони дбають про підростаюче поколін-
ня, а значить — про наше майбутнє. До-
дам, що до Дня захисту дітей компанія 
також виділила фінансування на орга-
нізацію свята. У попередні роки для на-

шої школи було придбано тренажери та 
меблі», — розповіла Тамара Тимофіївна 
Неборак, директор Медвинської ЗОШ. 

Валентин Васильович Олійник, ди-
ректор Яланецької ЗОШ, доповнює, що 
компанія «ТАС Агро» працює на землях 
сільради близько 5 років, і Яланецька 
школа уже має значний досвід співпра-
ці з аграріями. Зокрема, до Дня знань 
першокласники отримують від компанії 
«ТАС Агро» подарункові набори, взимку 
учням дістаються новорічні солодощі. 
Крім того, Благодійний фонд профі-
нансував нам заміну вікон, придбання 
спортивного інвентаря та меблів. Без по-
дарунків від компанії школа не залиши-
лася й цьогоріч. Компанія надала понад 
40 тис. грн для облаштування одного з 
кабінетів для першокласників усією тех-
нікою. Відповідно, завдяки наданій під-
тримці першачки, які восени вперше пе-
реступлять поріг школи, здобуватимуть 
знання в належних умовах. Дякуємо за 
таку важливу справу!»

Відновлюємо храми 
культури у селах

Дитячий садочок для  
Новогребельської громади

Д ень рідного села Чернецьке 
відсвяткували нещодавно його 
жителі. Святковим концертом 

із милозвучними піснями привітали всіх 
гостей учасники аматорських колекти-
вів, учні й випускники місцевої школи. 
Участь в урочистостях взяла вся грома-
да. Свято села було підтримано компані-

єю «ТАС Агро» та Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка. За недовгий час співпраці 
між аграріями та місцевою гро-
мадою спільно реалізовано не 
один цікавий і корисний про-
ект.

З нагоди свята Чернецький 
будинок культури отримав 
довгоочікуваний подарунок — 
нове вбрання для сцени, яке 
було виготовлено за рахунок 
Благодійного фонду. Сільський 
голова Сергій Дмитрюк розпо-
вів, що у селі мешкає майже 
700 осіб. Є багатодітні сім’ї, які 
виховують по 3-5 діток. Тому 
родинних свят, весіль, хрестин та інших 
обрядових дійств вистачає.

«Досі у нашому селі була пробле-
ма з проведенням масових святкувань. 
Потреба обладнати сцену для виступу 
місцевих аматорів була на часі вже дав-
но. У будинку культури приміщення 
дозволяло зробити такий ремонт. Попе-
реднє сценічне вбрання було встанов-
лено майже 40 років тому і на сьогодні 
було небезпечним для виступаючих. 

10 липня 2018 року в селі Нова 
Гребля (Калинівського ра-
йону, Вінницької області) 

відбулося довгоочікуване відкриття ди-
тячого садочка. Подія стала справжнім 
святом для всіх дітей та батьків. За під-
тримки Посольства США в Україні, Мі-
ністерства оборони Сполучених Штатів 

було виділено кошти на облаштування 
дошкільного навчального закладу. У 
комплектуванні садочка взяло участь 
господарство «Надія-Агро», що вхо-
дить до агрохолдингу «ТАС Агро» та 
Благодійний Фонд Сергія Тігіпка. Вони 
закупили та подарували дитсадку нові 
меблі, дитячі ліжечка та облаштували 
дитячий майданчик. 

«Приміщення стояло ще з радян-
ських часів, — розповів голова Калинів-
ської районної ради Василь Поліщук, — 
у ньому мав розташуватись дитячий 
садок, який так і не добудували. Тоді 
лише вигнали стіни і накрили. Тож пе-
ред залученням інвестора ми замінили 
дах на металочерепицю та встановили 
металопластикові вікна. Вони витратили 
досить багато коштів на внутрішні робо-
ти: повністю облаштували сантехнікою 
санвузол, кухню».

Серед гостей, що завітали на урочи-
сте відкриття нового ДНЗ, була і керів-

Ми звернулися до Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка, щоб посприяв допомогти 
придбати обладнання, аби було на чому 
проводити виступи. Нас почули і за ко-
роткий час проект було реалізовано. 
Сьогодні усі елементи вбрання сцени 
розміщені в будинку культури і раду-
ють своєю красою місцевих жителів. Це 

не перший проект, який реа-
лізовано спільно з аграріями 
протягом п’яти років. Загалом 
лише інвестиції Благодійного 
фонду у соціальну сферу села 
становлять майже 300 тис. грн: 
замінили вікна і двері у школі, 
встановили дитячий майдан-
чик, придбали підсилювальну 
музичну апаратуру і націо-
нальні костюми для будинку 
культури, щорічно надають 
ліки для амбулаторії. Від усієї 
громади я вдячний відпові-
дальній компанії «ТАС Агро» 

за системну підтримку Чернецької гро-
мади», — розповів Сергій Дмитрюк. 

У селі Коханівка (Липовецький рай-
он, Вінницька область) за сприяння ком-
панії «ТАС Агро» було відновлено дах 
у місцевому будинку культури. На цей 
проект було витрачено майже 80 тис. грн. 
Місцева громада вдячна аграріям за до-
помогу, адже будинок культури  — це 
єдиний об’єкт соціальної інфраструкту-
ри, який працює у селі. Саме тут зможе 
проводити своє дозвілля молодь та від-
значатимуть державні свята жителі села.

ник програми гуманітарної допомоги 
відділу оборонного співробітництва по-
сольства США в Україні Людмила Кири-
ленко: 

«У 2015 році ми підписали контр-
акт на будівельні роботи в гуртожитку. 
Але надзвичайно гостро стояло питан-
ня інтеграції переселенців. Найкращим 

чином це можна реалізувати через вза-
ємодію дітей, тому це і стало головною 
метою нашої підтримки та допомоги у 
облаштуванні дитсадка».

Подвір’я дитячого садочка розділи-
ли на групи, на кожній з яких встано-
вили альтанку, дитячий розважальний 
майданчик і пісочницю. Також виклали 
доріжки та висадили квітчасті та різно-
барвні клумби. 

Виступаючи, кожен із гостей під-
креслював значущість для села такої 
події, звучали щирі слова подяки тим, 
хто допомагав у ремонті. Керівництво 
поділилося планами щодо встановлен-
ня маленького фонтану та майбутнього 
озеленення садочку, шляхом висажуван-
ня нових дерев та кущів. По-дитячому 
просто і правдиво свою подяку висло-
вили майбутні вихованці садочка. Вони 
розказували вірші та співали пісні. Під 
час урочистостей дітки отримали пода-
рунки від гостей свята.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
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Вітаємо чемпіонів з Харитонівки

ороку підприємство «Обрій 
LTD» («ТАС Агро») та Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка 

надають спонсорську підтримку футболь-
ній команді «Старт» з села Харитонівка 
(Срібнянський район, Чернігівська об-
ласть). Минулого року для місцевих фут-
болістів було придбано спортивну форму, 
а цьогоріч було надано фінансову під-

тримку для організації виступів команди 
у чемпіонаті району.  І команда не підвела 
ні спонсорів, ні харитонівських «фанатів», 
які вболівають за своїх футболістів усім се-
лом. У 2018 році команда «Старт» достро-
ково стала чемпіоном району. 

Вітаємо Харитонівських футболістів 
з чудовим результатом! Бажаємо і нада-
лі — тільки перемог!

Нове музичне обладнання  
для Парафіївської громади

«ТАС Агро» допомагає  
оздоровленню підростаючого  

поколінняК омпанія «ТАС Агро» системно до-
помагає оснащувати заклади куль-
тури місцевих громад якісним 

і професійним музичним обладнанням. 
Нещодавно жителі смт. Парафіївка (Ічнян-
ський район, Чернігівська область) пере-
свідчилися, що компанія повністю виконує 
соціальні угоди з сільськими радами.

«У Парафіївці діє унікальний селищ-
ний будинок культури, адже таланти ви-
плекані в ньому змогли стати відомими 
по всій Україні, незважаючи на відсутність 
достатньої матеріально-технічної бази. В 
цьому закладі сьогодні ми проводимо ка-
пітальний ремонт, якого тут не було десят-
ки років. Зокрема, буде оновлено сценічне 
вбрання, крісла, відреставровано зовніш-
ній вигляд споруди. Крім цього, постало 
питання з придбання нового музичного 
обладнання: колонок, мікрофонів, мікшер-
ного пункту тощо. З цим проханням ми 
звернулися до агропідприємства компанії 
«ТАС Агро», і вони відразу погодилися нам 
допомогти найнеобхіднішим сучасним об-
ладнанням. Дякуємо аграріям та запрошу-

ємо на майбутні святкові заходи, де буде 
використовуватися подароване музичне 
обладнання», — підсумувала Валентина 
Федорівна, голова Парафіївської об’єдна-
ної територіальної громади.  

Зокрема, кошти на покращення 
харчування учнів та забезпечення не-
обхідною канцелярією в рамках робо-
ти літніх таборів отримали дві загаль-
ноосвітні школи села Бурилове та села 
Тридуби (Кривоозерський район, Ми-
колаївська область). Бюджет витрат 
становить майже 30 тис. грн.

Ігор Степанюк, директор Бурилів-
ської ЗОШ: «У червні для учнів на-
шого закладу гостинно відчинив свої 
двері пришкільний табір. Упродовж 
двох тижнів його відвідували діти, які 
навчаються у початкових класах, а та-
кож соціальна група. Завдяки коштам 
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Козацький фестиваль у Казавчині з компанією «ТАС Агро» 

21 та 22 червня у селі Казав-
чин, Гайворонського райо-
ну, що у Кіровоградській 

області проводили щорічний «Казавчин 
Фест». Компанія «ТАС Агро» і господар-
ство «Казавчин-Агро» вже традиційно 
долучилися до свята та фінансово підтри-
мали організаторів.

Розпочалося свято з урочистої ходи 
від центру села, що відкрила фольклор-
но-мистецький фестиваль «Рідна земля 
моя, ти козацькою славою щедра». Участь 

взяли народні колективи, учасники між-
народних циркових фестивалів, перший 
дитячий театр на ходулях «Шик». Другий 
день Свята Козацької Слави поєднав висту-
пи відомих вокальних та хореографічних 
колективів Одещини, Кіровоградщини 
та Черкащини. Також проходили май-
стер-класи для дітей, дискотека та атракці-
они. Окрім цього, на Казавчин Фесті були 
присутні і спеціальні гості, серед яких Ана-
толій Матвійчук та учасники телевізійних 
шоу «Х-фактор» та «Україна має талант». 

Сільський голова Сергій Миколайо-
вич Мацюк висловив свою вдячність за 
підтримку фестивалю, а також за щорічні 
інвестиції агрохолдингу в соціальну інф-
раструктуру села. Господарство «Казав-
чин-Агро» та Благодійний Фонд Сергія 
Тігіпка системно фінансують планові ре-
монти в школі та дитсадку, а також заку-
повують життєво необхідні медикаменти, 
встановлюють дитячі та спортивні май-
данчики. На сьогодні загальна сума вкла-
день сягнула більше 300 тисяч.

від підприємства «Рутенія-М» («ТАС 
Агро») ми змогли покращити раціон 
харчування таборян — збагатити його 
фруктами, овочами, соками, солодоща-
ми. Важливо, що аграрії останніх п’ять 
років не зраджують цій традиції. Дяку-
ємо аграріям за те, що не відмовляють 
нам у допомозі».

Ольга Майданик, директор Три-
дубської ЗОШ: «Щороку на базі нашої 
школи працював літній табір для учнів. 
Нині його відвідувачами стали діти, зо-
крема й пільгових категорій. Зазвичай 
для якісної організації табірного до-
звілля фінанси виділяються з району. 
Проте цьогоріч нам вдалося залучити 
кошти й від компанії «ТАС Агро». Зав-
дяки цьому ми покращили харчування 
дітей. Діти задоволені чудовою можли-
вістю якісно відпочити в комфортних 
умовах. Хочемо подякувати всім тим, 
хто причетний до справи літнього оздо-
ровлення, зокрема «ТАС Агро» — за ра-
дість та усмішки на дитячих обличчях».

Г оловне завдання на літо для 
малечі — гарно відпочити, на-
братися сил та позитивних емо-

цій. Тоді як для дорослих задачі дещо 
інші: потурбуватися про те, аби сезон 
канікул був не тільки барвистим, а й 
комфортним для дітей. З метою ор-
ганізації якісного дозвілля для діток 
фактично при всіх навчальних закла-
дах у червні діяли пришкільні літні 
табори. Активно вони працювали на 
Чернігівщині, Вінничині та Миколаїв-
щині. Необхідну підтримку для їхньо-
го функціонування надавали агропід-
приємства компанії «ТАС Агро».


