
«ТАС Агро» долучається 
до благоустрою  
населених пунктів
Компанія «ТАС Агро»  — один із 
яскравих прикладів соціально від-
повідального бізнесу у сільському 
господарстві. В агрохолдингу роз-
роблено низку комплексних про-
ектів, спрямованих на вирішення 
найбільш важливих соціальних 
проблем у місцевих громадах. Усі 
ініціативи реалізуються на регу-
лярній основі та орієнтовані на 
довгостроковий результат. Серед 
них важливе місце посідають про-
екти, спрямовані на підвищення 
благоустрою сільських територій. 
Нещодавно агропідприємства ком-
панії «ТАС Агро» допомогли з бла-
гоустрою підопічних сіл. Зокрема, 
для Парафіївської громади було 
надано бульдозер для підгортання 
сміттєзвалища.
«Справа в тому, що наша територі-
альна громада має значну терито-
рію: до її складу входить вісімнад-
цять населених пунктів. Відповідно 
маємо й чималий обсяг робіт із 
обкошування узбіч, благоустрою 
місць загального користування, 
парків, кладовищ, відгортання 
сміттєзвалища. Щороку такі робо-
ти допомагали виконувати аграрії 
підприємства «Агро ВАМ» («ТАС 
Агро»), виділяючи спеціальну тех-
ніку. Цей рік не став винятком. Та 
й взагалі, з цією компанією-оренда-
рем та з її працівниками ми маємо 
повне взаєморозуміння»,  —  роз-
повіла Валентина Карпенко голова 
Парафіївської громади.

«ТАС Агро» виконує  
вимоги нових стандар-
тів якості молока
З 1 січня 2019 року набирає чинно-
сті ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сиро-
вина коров’яче. Технічні умови». 
Новий стандарт містить характери-
стики та технічні умови для здійс-
нення закупівлі та приймання мо-
лока коров’ячого. Компанія «ТАС 
Агро» на сьогодні вже постачає 
молоко коров’яче на переробні під-
приємства вищого гатунку, що пов-
ністю відповідає новому стандарту. 
Технологи з тваринництва, які пра-
цюють на шести тваринницьких 
комплексах агрохолдингу. вдоско-
налюють усі аспекти виробничого 
процесу. Заплановані заходи онов-
лення виробництва дозволять ком-
панії виробляти молоко найвищо-
го гатунку — екстра.
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Н айколоритніше та найцікавіше свя-
то, яким закінчується літній соняч-
ний цикл календарних дохристиян-

ських свят, — це свято молоді — Купало, або 
Купайло, що з часом, після прийняття хри-
стиянства, деякою мірою трансформувалося 
в церковне свято. Івана Купала традиційне 
східнослов’янське свято, яке відзначають у 
ніч перед Івановим днем з 6 на 7 липня. Ко-
лоритна атмосфера цього дня зберігається че-
рез очищення за допомогою вогню і води — 
найдавнішої форми магічних дій.

Наші предки святкували Івана Купала 20-
22 червня в час літнього сонцестояння: уве-
чері, вночі і в самий день Купала. Свято Ку-
пайла відбувалося саме в період, коли сонце 
приходило до зеніту — найвище піднімалося 
над землею, давало найбільше тепла і світла, 
проявляло свою найвищу чудодійну силу для 
рослинного і тваринного світу та для люди-
ни. Вся рослинність досягала свого апогею, 
все нестримно росло, розцвітало, множилося, 
раділо життю.

5 липня у селі Бацмани, Роменського ра-
йону, Сумської області за підтримки компа-
ній «ТАС Агро» та господарства «Обрій ЛТД» 
відбулося святкування Івана Купала. Літнє 
свято розпочалося концертною програмою у 
сільському будинку культури за участі місце-
вих артистів. Наймолодшим учасникам свят-

кової програми урочисто вручили подарун-
кові набори із солодощами. Вечір у будинку 
культури завершився святковою дискотекою, 
куди завітали не тільки жителі села Бацмани, 
а й мешканці сусідніх сіл. Фінальною части-
ною містичного свята стало проведення на-
родних обрядів та запалювання купальського 
вогнища. 

ТОВ «Обрій ЛТД» підтримало організа-
цію свята і в селі Харитонівка, Срібнянсько-
го району, Чернігівської області. 6 липня там 
відбулося урочисте святкування Івана Купа-
ла. Свято відкрила концертна програма за 
участі артистів сільського будинку культури. 
Все святкове дійство супроводжувалася різ-
номанітними номерами дорослих та малих, 
цікавими конкурсами, всіх учасників наго-
родили подарунками. Спеціально до свята 
місцеві кухарки зварили польову кашу, якою 
пригощали присутніх на святі односельчан. 
Наприкінці святкування запалили традицій-
не купальське вогнище, на якому спалили 
опудало Купайла. Гуляння села Харитонівка 
завершилося у будинку культури, де для мо-
лоді влаштували драйвову дискотеку. 

У найкращих українських традиціях 
провели свято Купала жителі села Яланець, 
що на Вінниччині. До Івана Купала місцева 
молодь підготувала національні образи  —  
вишиті сорочки та віночки, аби повноцінно 

стати частиною святкового дійства. Громада 
села, зокрема пайовики, отримали масу за-
доволення та справжній заряд позитиву від 
виступу дитячого танцювального колективу 
«Візаві». Задоволеними залишилися й учас-
ники чоловічого ансамблю «Обрій», яким 
ТОВ «Яланецьке» подарувало нові музичні 
колонки та стійки під мікрофони. Ансамбль із 
особливим задоволенням виконував свої піс-
ні з новим обладнанням. Жителі села гучно 
аплодували їм та жіночому колективу «Бере-
гиня». Після концертної програми всі охочі 
ламали вербу, брали участь у розіграші ло-
тереї, конкурсах, смакували ситною рибною 
юшкою. А наймолодшим гостям свята діста-
лися солодощі та солодка вата. Завдяки аграр-
ним компаням «ТАС Агро» та «Яланецьке» 
свято у селі пройшло цікаво та весело. Задо-
волені жителі розходились по домівках із по-
смішками та гарним настроєм. 

Івана Купала з легкістю можна назива-
ти прадавнім святом, яке радісно відзначає 
український народ. Через багато років воно 
залишається так само популярним і одним з 
найбільш неординарних днів, до того ж, відо-
мим своїми оригінальними традиціями й об-
рядами. Компанія «ТАС Агро» завжди сприяє 
організації цього свята у селах регіонів ді-
яльності, адже це чудовий спосіб підтримати 
народну пам’ять та культуру нашої держави. 

Як українці святкували Івана Купала  
з компанією «ТАС Агро»
НАЙКОЛОРИТНІШЕ ТА НАЙЦІКАВІШЕ СВЯТО, ЯКИМ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЛІТНІЙ СОНЯЧНИЙ ЦИКЛ КАЛЕНДАРНИХ ДОХРИСТИЯН-
СЬКИХ СВЯТ – ЦЕ СВЯТО МОЛОДІ – КУПАЛО, АБО КУПАЙЛО, ЩО З ЧАСОМ, ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА, ДЕЯКОЮ МІ-
РОЮ ТРАНСФОРМУВАЛОСЯ В ЦЕРКОВНЕ СВЯТО. ІВАНА КУПАЛА – ТРАДИЦІЙНЕ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКЕ СВЯТО, ЯКЕ ВІДЗНАЧА-
ЮТЬ У НІЧ ПЕРЕД ІВАНОВИМ ДНЕМ З 6 НА 7 ЛИПНЯ. КОЛОРИТНА АТМОСФЕРА ЦЬОГО ДНЯ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕННЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ВОГНЮ І ВОДИ – НАЙДАВНІШОЇ ФОРМИ МАГІЧНИХ ДІЙ. 



ВІСТІ З ПОЛІВ

Х ліб усьому голова, основа до-
бробуту, щастя, достатку. Саме 
тому процес жнив — важливий, 

відповідальний, святий, адже в цей час 
хлібороби підбивають підсумки всього 
сільськогосподарського року. Традицій-
но в кінці червня  — на початку липня 
розпочинається найгарячіша пора для 

українських хліборобів. На полях вже 
на повну працюють комбайни, збирають 
достиглу пшеницю. Працівники госпо-
дарств агрохолдингу «ТАС Агро» актив-
но включились у збиральну кампанію. 
Про стан проведення жнив, термінів та 
урожайність озимої пшениці, ячменю 
ви ознайомитеся зі сторінок нашого ви-
дання.

Жнива з 13 липня розпочалися і 
в Північному кластері компанії на те-
риторії Чернігівської області. Загалом 
упродовж жнив потрібно зібрати майже 
570  га озимої пшениці і 78 га гірчиці. 
Прогнозувати валову врожайність агра-
рії поки не беруться, але відзначають, 
що через особливості погоди рекордів у 
цьому році не буде. Адже щоденно ви-
падають дощі від 5 до 13 мм, що може 

негативно позначитися на майбутньому 
врожаї. У господарстві «Агро ВАМ», де 
збір озимини у розпалі, відзначають, що 
таких важких жнив не було дуже давно. 
Але до них агропідприємство підготува-
лося на відмінно. Техніка, запчастини, 
гаряче харчування для механізаторів і 
місця для відпочинку для тих, хто пра-

цює з ранку до ночі — підготов-
лені завчасно. Проте, не зважаю-
чи на примхи погоди, пшеницю 
вдається зібрати високої якості, 
2 клас з середньою урожайністю 
52-54  ц/га. На полях господар-
ства задіяно 4 одиниці комбай-
нів та 10 вантажних автомобілів. 
«Якщо усе піде за планом, то 
впродовж 7-10 днів завершимо 
збір ранніх зернових», — розпо-
вів директор господарства Олек-
сандр Трипуз. 

Свято Першого снопа, або 
зажинки, відбулося в господар-
стві «ТАС Агро ЗАХІД» (Липо-
вецький район, Вінницька об-
ласть) 20 липня. Більш детально 
про роботу підприємства та 
особливості цьогорічних жнив 
розповів директор Ігор Смаль, 
який одразу зазначив, що цього-
річ у зв’язку з несприятливими 
погодними умовами жнива роз-
починаються дуже пізно.

«Для отримання гарного 
результату в господарстві було 

зроблено все необхідне, — переконаний 
його керівник Ігор Смаль. — Вчасно по-
сіяли добірне сортове зерно, отримали 
непогані сходи, рослини добре перези-
мували, навесні відновили вегетацію. 
Як вимагає технологія, внесли необхід-
ні якісні добрива, оригінальні засоби 
захисту рослин, до початку зернозби-
ральних робіт подбали про оновлення 
та ремонт техніки. Працюють досвідчені 
спеціалісти, комбайнери, трактористи, 
водії — фахівці своєї справи, добре обі-
знані з особливостями технології, орга-
нізаційно спроможні використовувати 
сучасні підходи до ведення сільського 
господарства. Та з кожним роком роль 
людського фактору стає все меншою, а 
вплив погодних умов, особливо в кон-
тексті зміни клімату, на жаль, зростає.

Жнива – це завжди відповідальна 
пора для будь-якого аграрія, почесна ро-
бота, яку потрібно виконати якнайкра-
ще. Зернових ранньої групи цьогоріч 
плануємо зібрати з площі 1,8 тис. га — це 
озима пшениця та ячмінь. А пізньої гру-
пи засіяно на площі 10 тис. га — це соя, 
соняшник, кукурудза. До збору врожаю 
маємо повну 100%-ву готовність: прове-
дено огляд техніки, відбувся інструктаж 
працівників. Наше господарство зосе-
реджене на тому, аби жнива пройшли 
успішно. На гарний результат працю-
ють усі — від працівників бухгалтерії до 
представників технічної та інженерної 
служб. У збиранні врожаю на нашому 
підприємстві задіяно 12 комбайнів та 30 
вантажних автомобілів. Є всі підстави 
сподіватися, що отримаємо гарний вро-
жай. З року в рік ми стараємось якісно 
обробити майже 12 тис. га землі. Наше 
господарство повністю забезпечене тех-
нікою, паливно-мастильними матеріа-

лами та запасними частинами до жнив. 
Зараз також іде підготовка техніки для 
обробітку землі після збирання озимих 
культур. Якщо дозволить погода, то уро-
жай плануємо зібрати протягом 14-15 
днів», — деталізував Ігор Смаль.

Якщо у центрі та на півночі жнива 
лише розпочинаються, то у Південному 
кластері (Миколаївська і Кіровоградська 
області) компанії «ТАС Агро» збір ран-
ніх зернових на завершальній стадії. 

«Жнива  — це завжди тест хлібо-
робської майстерності, бо за їх резуль-
татами можна простежити матеріальне 
та фінансове забезпечення того чи ін-
шого господарства, знання технологій 
виробництва і вміння їх застосовувати, 
вміння протистояти природним ка-
таклізмам і бути господарем на своїй 
землі. У надзвичайно складних умо-
вах довелось вирощувати цьогоріч-
ний урожай. Природа влаштувала нам 
випробування: під час жнив йшли по-
стійні дощі. І все-таки, незважаючи на 
труднощі, в господарстві «Яланецьке» 
намолочено добрий урожай ранніх 
зернових. Озимої пшениці було зібра-
но на площі 470 га. Середня урожай-
ність склала 51 ц/га. На жнивах працю-
вало більше сорока місцевих жителів, 
було задіяно три комбайни і шість ван-
тажних автомобілів»,  — розповів Ми-
хайло Барабаш, заступник директора з 
операційних питань.

Поки ми спілкувалися на жнивному 
полі з керівниками і спеціалістами ТОВ 
«Яланецьке», вони часто поглядали на 
захмарене небо. Знають із досвіду: дощ 
іде не тоді, коли просять, а тоді, коли ко-
сять. Під час збирання зернових кожна 
крапля небесної вологи означає втрату 
якості, підвищену вологість зерна. Тому 
поспішають впоратися оперативно за 
сухої погоди. Зібрати те, що вродило, 
якісно та без втрат, тому що це результат 

нелегкої праці. Бо не той урожай, 
що у полі, а той, що в коморі.

Жнива завершуються, про-
те, сільськогосподарський рік 
продовжується. Потрібно ще 
зібрати пізні сільськогосподар-
ські культури, зберегти вироще-
ний урожай, закласти основи на 
наступний рік. У господарстві 
«Яланецьке» уже розпочалася 
підготовка ґрунту під посів куку-
рудзи. Пізні зернові заплановано 
розпочати збирати у жовтні, сьо-
годні ж запасаються мінеральни-
ми добривами та засобами захи-
сту рослин.

Тож щиро бажаємо хліборо-
бам «ТАС Агро» успіху й насна-
ги в цьому нелегкому та відпо-
відальному процесі  — збиранні 
врожаю. Нехай його кількісні та 
якісні показники завжди та всюди 
радують — і на полі, і в коморі, і 
на столі.

НА ЧАСІ ЖНИВА
Як проходить збір урожаю 2019 року у компанії «ТАС Агро»



Крісла для комфорту  
вiдвiдувачiв сільського  

будинку культури

Будинок культури
з новими вiкнами

Нове музичне облад-
нання для народного 
вокального ансамблю

П риміщення будинку культури 
у селі Зозівка (Липовецький ра-
йон, Вінницька область) ніколи 

не буває порожнім. Саме тут проходять 
усі культурно-масові заходи, зустрічі та 
дозвілля місцевих жителів, розважальні 
заходи для дітей. Протягом минулого 
року нам вдалося провести частковий 

ремонт приміщення, яке не оновлюва-
лося кілька десятиліть. Загалом будинку 
культури понад 50 років, тому у сіль-
ській раді планують його ґрунтовно від-
ремонтувати. 

Упродовж 2018 року селищна рада 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка активно допомагала закладу 
культури. Замінили вікна, придбали і 
встановили нові вхідні двері. А нині в 
концертній залі проходить заміна ста-
рих крісел на нові. Наразі поставлено 

Н і для кого не секрет, що об’єк-
ти соціальної інфраструктури 
українських сіл потребують все-

бічного покращення матеріально-тех-
нічної бази. Як показує досвід, одним із 
найнеобхідніших пунктів тут є встанов-
лення енергоефективних вікон. Адже 
сучасні металопластикові конструкції 
не лише надають будівлям більш есте-
тичного зовнішнього вигляду, а й забез-
печують тепло та комфорт. Нещодавно 
завдяки фінансуванню підприємства 
«ТАС Агро Центр» і Благодійного фон-
ду Сергія Тігіпка нові вікна з’явилися 
у будинку культури села Саварка (Бо-
гуславський район, Київська область). 
Бюджет реалізації цього проекту склав 
майже 40 тис. грн. Детально про успіш-
но втілений проект розповіла голова 

К ультурні осередки у селах при-
сутності компанії «ТАС Агро» 
відчувають постійну підтримку. 

Сільські клуби і будинки культури до 
сьогодні залишаються центрами куль-
тури, виконують своєрідну роль згурту-
вання громади, привітними вогниками 

горять їхні вікна, запрошуючи на кон-
цертні програми, вечори відпочинку, 
театральні прем’єри, урочисті збори — і 
у багатьох випадках жоден Інтернет не 
замінить людям радість живого спілку-
вання з мистецтвом. Тим більше, коли 
на сцені сільського будинку культури ви-
ступає твоя сусідка, а гумореску читає — 
колега по роботі. 

Мільйони гривень спрямовує агро-
холдинг на проекти з підтримки куль-
тури. Тут і ремонти приміщень (здебіль-
шого їх будували у 70-ті роки минулого 
століття), встановлення нових металоп-
ластикових вікон, придбання апаратури, 
пошиття сценічних костюмів для аматор-
ських колективів, фінансування поїздок 
на творчі фестивалі та конкурси. Ось і 
нещодавно в будинок культури села Яла-
нець (Бершадський район, Вінницька об-
ласть) придбали музичну апаратуру. 

«— Музичний центр від Благодій-
ного фонду Сергія Тігіпка встановили в 
танцювальній залі, — розповідає Володи-
мир Мороз, голова села Яланець. — Він 
нам потрібен для організації заходів, для 
репетицій, для молодіжних дискотек. Це 
один із фактів підтримки з боку «ТАС 
Агро». Ми щиро вдячні за постійну увагу 
цієї компанії». У розмові з Володимиром 
Петровичем дізнаємося, що у їхньому 
будинку культури працює творчий ко-
лектив, який має звання народного, отож 
їх часто запрошують на різні заходи, і не 
лише у Бершадському районі. 

Чоловічий народний вокальний ан-
самбль «Обрій» було створено у грудні 
2000 року у селі Яланець Бершадського 
району Вінницької області. Основу ко-
лективу становлять місцеві жителі, пра-

сучасні, зручні крісла, і місцеві жителі 
можуть не хвилюватися через поломки. 
Бюджет реалізації проекту становить 62 
тис. грн. Селяни були приємно вражені 
такою обновкою будинку культури, адже 
й справді відвідувачам тепер зручніше 
та комфортніше. Адже ми усі працюємо 
для людей. «Велике спасибі вам, наші по-

мічники й партнери, наші аграрії. 
Нехай повниться успіхами кожен 
ваш день, щоб результати прино-
сили задоволення та давали ім-
пульс для нових справ», — подя-
кували компанії місцеві жителі. 

«У нас скромний бюджет, але 
багато задумів,  — приєднуєть-
ся до розмови сільський голова 
Ярослав Кліщук. — На вирішення 
всіх проблем одразу грошей не 
вистачає. Тому почали залучати в 
село спонсорів, вигравати гранти 
та проводити тендери. Все робимо 
поступово: малими кроками до 

великих змін. Добре, що у Зозівці землю 
обробляє надійне і відповідальне госпо-
дарство «Сімекс-Агро», яке разом із Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка системно 
долучається до реалізації різноманітних 
соціальних проектів у селі. Минулого 
року встановили енергоефективні вікна і 
вхідні двері. Тепер тут можуть займають-
ся діти, відвідувати музичний і вокальний 
гуртки. Сподіваємося на подальшу під-
тримку держави. А поки що дякуємо ком-
панії «ТАС Агро» з турботу і допомогу».

сільської ради Галина 
Артеменко.

«Приміщення Са-
варського будинку 
культури використову-
ється для проведення 
культурно-масових за-
ходів, які проходять у 
селі. Цей заклад було 
споруджено більше пів 
століття тому. З того 
часу ремонтів у ньому 
не проводилося. Цьо-
го року нами спільно 
з Благодійним фон-

дом Сергія Тігіпка вдалося замінити 10 
вікон на нові, енергоефективні. Тепер 
місцеві жителі будуть відвідувати по-
дії у будинку культури не побоюючись 
протягів», — розповіла Галина Василів-
на. Щодо «ТАС Агро» додам, що з агра-
ріями у нас склалася чудова співпраця. 
Щорічно на підтримку соціальної сфе-
ри села компанія виділяє десятки тисяч 
гривень. Загалом протягом п’яти років 
було інвестовано майже 300 тис. грн. 
Торік було профінансовано придбання 
парт для першого класу, спортивного ін-
вентарю та медикаментів. Сподіваємося, 
що компанія й надалі звертатиме увагу 
на наші проблеми та фінансово допома-
гатиме їх вирішувати. І звісно дякуємо 
за реалізовані добрі справи», — підсуму-
вала пані Галина.

цівники аграрного підприємства. Впро-
довж 17 років існування склад ансамблю 
залишався практично без змін. Першим 
керівником ансамблю був випускник 
Одеської консерваторії Сергій Шевчук. 
Наразі лідером гурту є Роман Зеленень-
кий. Самобутній колектив об’єднав шіс-

тьох чоловіків, які уже не можуть уявити 
своє життя без пісні.

«В основі репертуару наших сіль-
ських аматорів українські народні пісні, 
які майстерно виконують як акапельно, 
так і з музичним супроводом. Найбільш 
популярними у виконанні є «Ой у полі 
верба», «Сусідка», «Місяць на небі», «По 
садочку ходжу». Загалом у творчому до-
робку колективу — близько ста пісень і 
репертуар постійно оновлюється. Варто 
також додати, що наш колектив здобув 
заслужене визнання не лише в одно-
сельчан, а й у глядачів району та облас-
ті, адже активно бере участь у різнома-
нітних культурно-мистецьких заходах. 
Декілька років тому народний вокаль-
ний ансамбль «Обрій» став призером 
обласного конкурсу козацької пісні. Не-
щодавно колектив з успіхом виступив у 
районному будинку культури зі звітним 
концертом, отримавши високу оцінку не 
лише глядачів, а й компетентного облас-
ного журі, підтвердивши звання народ-
ного»,  — розповів керівник ансамблю 
Роман Зелененький. 

Велику допомогу в реалізації творчих 
планів учасників художньої самодіяль-
ності села Яланець надає Всеукраїнський 
благодійний фонд Сергія Тігіпка. На 
кошти виділені фондом у 2017 році було 
придбано нові сценічні костюми на суму 
майже 25 тисяч гривень. «Чудово, що у на-
шому селі є такі представники соціально 
відповідального бізнесу, які підтримують 
культурні проекти. Дякуємо Благодійно-
му фонду Сергія Тігіпка і компанії «ТАС 
Агро» за сприяння та системну допомо-
гу», — підсумував Володимир Петрович 
Мороз, сільський голова села Яланець.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
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Л юдина живе допоки живе 
пам’ять про неї. 26 липня 
за підтримки компанії «ТАС 

Агро» в школі села Харкове (Талала-
ївський район, Чернігівська область) 
було проведено «День Пам’яті Воло-
димира Кунденка», який загинув у 
зоні АТО.

На заході були присутні учасники 
АТО, члени сім’ї Володимира Кунден-
ка, школярі, волонтери, які шанують 
та поважають подвиг кожного із заги-
блих героїв, завдячуючи їм мирним не-
бом над головою. Хвилина мовчання, 
до якої долучились всі присутні, – це 
подяка воїнам за те, що віддали своє 
життя за наше спільне майбутнє. Учас-
ники заходу відвідали могилу загибло-
го воїна та переглянули фільм про за-
хисників Донецького аеропорту. 

Володимир Кунденко народився 
26 липня 1980 року в селі Красний Ко-
лядин Талалаївського району. У 1997 
році закінчив Красноколядинську за-
гальноосвітню школу, а у 2002 році — 
Борзнянський сільськогосподарський 
технікум за спеціальністю «зоотех-
нік». 

На Чернігівщині вшанували пам’ять героя АТО
Працював головним зоотехніком в 

агрофірмі «Обрій LTD» («ТАС Агро») у селі 
Харкове Талалаївського району. Був при-
званий до Збройних сил України у березні 

Похований 31 жовтня 2014 року в 
селі Харкове Талалаївського району.

Указом Президента України № 270 
від 15 травня 2015 року «За особисту 
мужність і героїзм, виявлені у захи-
сті державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» нагороджений ор-
деном «За мужність» ІІІ ступеня (по-
смертно).

Нагороджений нагрудним знаком 
«За оборону Донецького аеропорту» 
(посмертно).

У пам’ять про Володимира Кун-
денка в березні 2015 року на будівлі 
Красноколядинської загальноосвіт-
ньої школи встановлена меморіаль-
на дошка. На честь Володимира Кун-
денка та загиблих воїнів 1-ї танкової 
Сіверської бригади в 2017 році в мі-
стечку Гончарівське встановлений ме-
моріальний знак.

«Такі заходи пам’яті кожного року 
проходитимуть на Талалаївщині з метою 
згадати про кожного героя, які є прикла-
дом для покоління, що підростає»,  — 
підсумував Богуслав Борсук, голова Та-
лалаївської спілки учасників АТО.

2014 року. Сержант, командир танка 2-го 
батальйону 1-ї окремої танкової бригади. 

Загинув 4 жовтня 2014 року в бою 
за Донецький аеропорт.

Нова електронна  
автомобільна вагова  
для ТОВ «Яланецьке»

Н ещодавно для господарства 
«Яланецьке» (Бершадський ра-
йон, Вінницька область) було 

придбано нову електронну автомобіль-
ну вагову. Загальна вартість обладнання 
становить 588 тис. грн. Сьогодні вагова 

вже повністю встановлена та активно ви-
користовується співробітниками госпо-
дарства. Важко повірити, але величезна 
70-ти тонна вагова дійсно зручна та про-
ста у роботі. Перш за все, використання 
такої електронної вагової забезпечує 

економію часу на зважування. Крім цьо-
го, це і справжня економія коштів, адже 
тепер при відправленні зерна на реаліза-
цію не потрібно переважувати кожен ок-
ремий автомобіль, всі дані зберігаються 
у системі вагової.

Нова вагова облаштована су-
часною комп’ютерною технікою, 
що забезпечує оперативний збір 
інформації. Зібрані дані макси-
мально точні та швидко переда-
ються на сервер, що полегшує 
роботу бухгалтерів підприємства 
«Яланецьке» та аудиторів «ТАС 
Агро». Унікальна запатентована 
конструкція ваги забезпечує га-
рантію наступних показників: 
• ваги створені згідно із Деклара-

цією відповідності;
• готовий виріб складається з мо-

дулів, які легко збираються чи 
розбираються для встановлен-
ня на іншому місці та забезпе-
чують швидкий монтаж; 

• ваги мають цифрову систему 
вимірювання маси; 

• максимальний захист від сто-
роннього втручання у показни-
ки ваги;

• автоматична діагностика кож-
ного каналу вимірювання у ви-
падку виникнення нештатних 
ситуацій; 

• конструкція ваги не потребує 
регулювання у процесі експлу-
атування.

Завдяки оновленню техніки госпо-
дарства, вагарям зручно та легко працю-
вати під час жнив, що є важливим факто-
ром у процесі збору врожаю.

Тюкування соломи  
для видачі пайовикам

Л іто не лише гаряча пора 
для проведення жнив і 
збирання врожаю але й 

час для розрахунку із пайовиками. 
У господарствах компанії «ТАС 
Агро» у розпалі видача орендної 
плати пайовикам. Цьогоріч у ба-
гатьох господарствах агрохолдин-
гу, за побажанням пайовиків було 
налагоджено тюкування соломи і 
розвезення заради максимальної 
зручності. За якістю видачі соломи 
ретельно спостерігали інспекто-
ри по паях. Це дало змогу значно 
спростити процедуру видачі та мі-
німізувати будь-які непорозумін-
ня.

Одним із перших господарств, 
яке цьогоріч надавало подібні по-
слуги стало ПСВП «Рутенія-М» 
(Кривоозерський район, Микола-
ївська область). Готову продукцію 
підвозили безпосередньо до осель 
пайовиків кожного з підприємств. 
Якість тюків гарантували аграрії 
господарств, вони з радістю спіл-
кувалися з пайовиками, ділилися 
новинами та планами господарств. 

Кожен пайовик компанії «ТАС 
Агро» може отримати орендну 
плату в двох доступних формах. 
Обрати можна між грошовою ви-
платою та видачою орендної плати 
у вигляді продукції господарства, 
пайовиком якого є орендар землі. 
Щороку одна з найкращих часток 
врожаю відходить на компенсацію 
орендної плати пайовиків «ТАС 
Агро». За додатковою інформаці-
єю про видачу паїв та новинами 
звертайтеся до інспекторів по паях 
підприємства вашого регіону.


