
Компанія «ТАС Агро» 
допомагає громадам 
від удару стихією
Допомога місцевим громадам – 
безперечний пріоритет у робо-
ті компанії «ТАС Агро». «ТАС 
Агро»  — яскравий приклад со-
ціально відповідального бізнесу 
в Україні. У компанії розробле-
но низку комплексних програм, 
спрямованих на вирішення 
найбільш важливих соціальних 
проблем у підопічних селах. Усі 
вони реалізуються на регуляр-
ній основі та орієнтовані на дов-
гостроковий результат. Серед 
них важливе місце посідають 
соціальні проєкти, орієнтовані 
на покращення благоустрою та 
інфраструктури сільських тери-
торій. Особливу увагу компанія 
приділяє вирішенню наслідків 
стихійних лих.  

У червні на Київщині пройшли 
зливи, які руйнували дороги, 
несли з полів ґрунт на централь-
ні проїжджі частини, зносили 
щебеневе покриття. Тому пи-
тання робіт з благоустрою було 
найактуальнішим всюди. «На 
численні звернення жителів 
громади на території села Щер-
башенці протягом тижня пра-
цював трактор Маніту, наданий 
ТОВ  «ТАС Агро Центр», який 
розчищав дорогу "Щербашенці- 
Медвин" від нанесеного ґрунту з 
полів, а також трактор громади, 
який проводив «косметичний 
ремонт» після дощів. Впродовж 
тижня було загорнуто вимиті 
колії і вирівняна ґрунтова доро-
га по провулку Лісовому, розчи-
щено заїзд для трактора та ви-
копано канаву для стічної води 
в ставок по вулиці Перемоги. 
Проведено засипання розмитих 
рівчаків знесеним щебнем і від-
сівом та впорядкування дороги 
по вулиці Шевченка, розчище-
но від нанесеного мулу відрізок 
дороги в кінці вулиці 9 Травня, 
скошено бур’яни біля адмін-
будинку, в центрі села та сіль-
ському кладовищі», – розповіла 
Валентина Будянська, староста 
села Щербашенці.

Подібні відновлювально-ре-
монтні роботи за допомогою 
спеціалізованої техніки компа-
нії «ТАС Агро» було проведено 
й у інших населених пунктах 
Медвинської об’єднаної терито-
ріальної громади. 
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З ростання зерновиробництва в 
Україні невпинно продовжується. 
Тож на елеватори покладена важ-

лива місія  – бути логістичною ланкою 
між виробниками і трейдерами. Елева-
торні комплекси компанії «ТАС Агро» є 
сучасними мультифункціональними спо-
рудами, де процеси приймання, доробки 
й зберігання зерна автоматизовано і мак-
симально вдосконалено.

Сезон збору урожаю розпочато, 
і елеватор ТОВ «ТАС Агро Захід», що 
у с.  Зозів Вінницької області, першим 
прий няв урожай пшениці. Його потуж-
ність із одночасного зберігання зерна 
складає 43 тис. тонн. Добова потужність 
прий мання сухого зерна з автотран-
спорту  – 2200  тонн/добу. Потужність 
відвантаження автотранспортом складає 
1800 тонн/добу. Елеватор ТОВ «ТАС Агро 
Центр», який знаходиться в с.  Ольша-
ниця Київської області, також прийняв 
першу партію зерна. Він має 13 складів 
підлогового зберігання із можливістю 
одночасного зберігання 36 тис. тонн зер-
нових. Добова потужність зерноскладів 
із відвантаження – 2400 тонн. Підприєм-
ство оснащене двома зерносушарками 
ДСП-32 та ДСП-32 спарена, зерноочисни-
ми машинами типу БЦС-50 та БЦС-100т/г.

У великій родині ТОВ «ТАС АГРО» 
вже склалася добра традиція – зустрічати 

першу партію врожаю короваєм. Друж-
ний згуртований колектив працівників 
Зозівського елеватора вітав хліборобів у 
своєму господарстві. Сьогодні на елевато-
рі працює близько 40 осіб, що дбайливо 
і невтомно трудяться над збереженням 
урожаю. Директор Ольшаницького 
елеватору Юлія Мжаванадзе разом із 
35 співробітниками урочисто зустріли 
аграріїв з хлібом і сіллю, вручивши Дми-
тру Свояку, директору ТОВ «ТАС Агро 
Центр», запашний коровай.

«Наші працівники знають: точність, 
своєчасність й оперативність гаранту-
ють успіх у роботі. Елеватор має хорошу 
репутацію, адже ми приймаємо і про-
сушуємо зерно потоково, без простоїв і 
перебоїв. Цього року працівники сертифі-
кованої виробничо-технічної лабораторії 
успішно завершили внутрішнє навчання. 
Ми володіємо усіма сучасними методами 
оцінки, очистки і зберігання зерна» - за-
значила директор Зозівського елевато-
ра ТОВ «ТАС Агро Захід» Лілія Собко.

«Ми вже отримали перші резуль-
тати жнив. Прогнозуємо, що урожай 

2021 року буде кращим, ніж торік. Поля 
кластеру, з яких першими почали обмо-
лот пшениці, у середньому дають уро-
жайність 65 ц/га. Вважаю, що наша ком-
панія прийняла стратегічно правильне 
рішення, коли весною цього року при-
дбала ще один елеваторний комплекс. 
Валові збори зростатимуть, адже ми 
постійно вдосконалюємо виробничий 
процес, впроваджуємо нові технології та 
ефективно господарюємо» – прокомен-
тував перші результати збору врожаю 
директор Західного кластеру ТОВ «ТАС 
Агро» Володимир Новохацький.

Всі елеваторні комплекси ТОВ «ТАС 
Агро» готові до взаємовигідної, надій-
ної і постійної співпраці. Наявність 
ефективної системи зберігання вро-
жаю є запорукою цього. Ми впевнені: 
довіра між аграріями та елеваторами – 
ключове сьогодні, тому саме на ній і 
робимо акцент. Нехай наш досвід буде 
дороговказом для розбудови стабіль-
ного партнерства, а земля віддячить 
хліборобам за любов і турботу щедри-
ми врожаями!

Елеватори «ТАС Агро» – 
перший урожай надійно зберігай
ЕЛЕВАТОРНІ КОМПЛЕКСИ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» ПРИЙМАЮТЬ ПЕРШИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВИХ 2021 РОКУ. 
ЗОЗІВСЬКИЙ ТА ОЛЬШАНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОРИ З ХЛІБОМ-СІЛЛЮ Й РУШНИКАМИ ЗУСТРІЛИ ПЕРШІ ВАНТА-
ЖІВКИ ІЗ ПШЕНИЦЕЮ. МОДЕРНІЗОВАНІ ЕЛЕВАТОРИ НАШОЇ КОМПАНІЇ ВІДКРИЛИ СВОЇ ДВЕРІ АГРАРІЯМ.
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ВІСТІ З ПОЛІВ

Ж нива традиційно вважа-
ються порою підбиття 
підсумків кропіткої праці 

хліборобів. Це період об’єктивної оцін-
ки ефективності усіх агротехнологічних 
заходів та командної роботи аграріїв: 
починаючи від передпосівного обро-
бітку ґрунту та вибору продуктивних 
гібридів насіння і закінчуючи тактикою 
та стратегією збору 
урожаю. Втім, важли-
вими також є опти-
мальні строки прове-
дення жнив. 

Аналіз викликів і 
ризиків у сільському 
господарстві весь час 
вимагає обґрунтова-
ного ухвалення гос-
подарських рішень. 
На збір урожаю сьо-
годні впливає значно 
більша низка факто-
рів. Дедалі більше 
відчутні глобальні 
зміни клімату. Гостро 
посушливі спекотні 
періоди змінюються 
затяжними злива-
ми, разючими і не 
характерними для 
відповідних пір року 
стають температурні 
коливання. 

Одна справа, коли господарство ве-
деться на невеликих площах, розміще-
них в одній природно-кліматичній зоні. 
І зовсім інше  – управляти посівами на 
десятках тисяч гектарів. За багаторічної 
роботи в агробізнесі у ТОВ «ТАС Агро» 
опрацювали ефективні та дієві стратегії 
менеджменту посівів, адже площі гос-
подарств агрохолдингу сумарно склада-
ють майже 85 тис. га. 

Всього в ТОВ «ТАС Агро» до збиран-
ня ранніх зернових культур запланова-
но понад 15 тис. га, із них: озимої пшени-
ці – 13 100 га; озимого ячменю – 750 га; 
озимого ріпаку – 1 200 га.

Поля ТОВ «ТАС Агро» знаходяться 
в семи областях України. Це створює пе-
реваги в організації збиральної кампа-
нії. Діяльність у різних регіонах країни 
дозволяє максимально ефективно вико-
ристовувати збиральну техніку. На пів-

дні врожай дозріває швидше, тож ком-
байни рухаються із півдня до центру, а 
потім на північ. Таким чином ми міні-
мізуємо простої техніки та зменшуємо 
потребу в її кількості. 

«У роботах зі збирання ранніх 
зернових культур та озимого ріпаку 
задіюємо понад 30 одиниць зерноз-
биральної техніки і більше 100 авто-

мобілів. В компанії особливу увагу 
приділяємо готовності техніки, її по-
жежобезпечності та питанням охо-
рони праці. Персонал, що задіяний у 
жнивах, пройшов інструктаж та гото-
вий до збору урожаю» – прокоменту-
вав ситуацію на початку збиральної 
компанії директор з виробництва 
«ТАС Агро» Віктор Белкот. 

В Південному кластері компанії пла-
нується обмолотити 1 240 га озимої пше-
ниці, у Західному кластері – 2 300 га ози-
мої пшениці та 900 га озимого ріпаку, у 
Центральному кластері – 4 600 га озимої 
пшениці, у Північному кластері – 3 700 га 
озимої пшениці та 330 га озимого ріпаку.

ТОВ «ТАС Агро Південь» першим 
розпочав збір урожаю. ТОВ «ТАС-Таврія», 

що розташоване на Херсонщині, станом 
на 12 липня зібрало 2790 т ячменю із пло-
щі 750 га з урожайністю 37  ц/га. Також 
розпочали збір озимої пшениці: у поча-
ток жнив обмолотили перші 50 га із се-
редньою врожайністю 45 ц/га.

ПСП «ЛАН», що входить до структури 
ТОВ «ТАС Агро» та обробляє землі на Кі-
ровоградщині, також успішно розпочало 

жнива. У перший день збору обмолотили 
25,5 га озимої пшениці із урожайністю 
63 ц/га. Заступник директора з операцій-
них питань Вадим Ливицький коментує 
ситуацію так: «Ми щойно розпочали збір 
озимої пшениці і вже маємо перші високі 
результати. Всього цьогоріч засіяли 1260 
га. Серед основних культур  – пшениця, 
сонях і кукурудза. Станом на 16 липня 
закінчуємо обмолот пшениці на частині 
поля ЛНО-305. Із 40 га зібрали 251 тонну 
пшениці. Середня урожайність – 60 ц/га. 
На полях працює сучасна техніка, що доз-
воляє оперативно і ефективно управляти 
процесом збору врожаю».

Директор «ТАС Агро Захід» Володи-
мир Новохацький розповідає: «Наші очі-
кування щодо щедрого урожаю виправ-
далися. Технології точного землеробства, 
своєчасне виконання усіх технологічних 
операцій та дбайливий догляд за посі-
вами заклали перспективи отримання 
рекордних валових зборів зернових. 
Середня урожайність озимого ріпаку в 
кластері буде близько 40 ц/га. На поля ви-
їхала сучасна техніка, яка дозволяє опе-
ративно працювати в полі та зберігати 
кожну зернину».

Серед усіх кластерів ТОВ «ТАС Агро 
Центр» сьогодні обмолочує найбільший 
клин озимої пшениці  – 4 600  га. «Зла-

годжена командна 
робота та оператив-
ний менеджмент 
дозволяють долати 
будь-які виклики. У 
2021 році господар-
ство вчергове отри-
має гарний врожай. 
Позитивним є той 
момент, що для до-
робки і зберігання 
нового врожаю ком-
панії «ТАС Агро» 
вже готові 6 елева-
торів. Це означає, 
що компанія забез-
печила безперебій-
ний прийом зерна 
із полів»  – розповів 
директор ТОВ «ТАС 
Агро Центр» Дмитро 
Свояк. 

«Зараз збираємо 
озиму пшеницю та 
ріпак. На окремих 

полях урожайність пшениці досягає 
65 ц/га. Цього року ми зробили акцент 
на вдосконаленні логістики збиральної 
компанії. Завдяки диджиталізації пов-
ністю контролюємо процеси в полях» – 
підсумував директор «ТАС Агро Північ» 
Роман Степанович. 

Враховуючи дані з полів, бу-
демо з гарним урожаєм!

У компанії «ТАС Агро» стартували жнива
КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» СВОЄЧАСНО ТА УСПІШНО РОЗПОЧАЛА ЖНИВА, ЯКІ НАБИРАЮТЬ ОБЕРТІВ ІЗ КОЖНИМ ЛИПНЕВИМ 
ДНЕМ. В ЗБОРІ УРОЖАЮ НАМ СПРИЯЄ ПОГОДА. ЦЬОГО РОКУ ПІК ЗБИРАЛЬНОГО СЕЗОНУ ПРИПАДАЄ НА 20 ЛИПНЯ. КОЛОС-
СЯ ДОСТИГЛЕ, СПОВНЕНЕ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЗАПАШНЕ. ЗЕРНО ЯКІСНЕ І СУХЕ, А ЗНАЧИТЬ ДОБРЕ ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ.



I вана Купала  – традиційне слов'ян-
ське свято, присвячене літньому 
сонцестоянню, яке українці відзна-

чають 7 липня. За слов'янськими віру-
ваннями, це свято води і сонця. Вважа-
лося, що день Івана Купала наділений 
особливо сильною енергетикою. На 
території України впродовж багатьох 
століть купальські звичаї змінювалися, 
мали локальні відмінності, збереглися 
нерівномірно, однак відзначаються і 
нині. До організації купальських святку-
вань в регіонах своєї діяльності долучи-
лася і компанія «ТАС Агро». 

Цього року Західний кластер «ТАС 
Агро» яскраво відсвяткував Івана Купала 
у селах Зозів, Павлівка, Очеретня, Іванька 
та Нова Гребля, що на Вінниччині. Од-
ним з місць, де аграрії влаштували свято, 
стало село Зозів Липовецького району. 
Аби завітати на свято змогли усі бажаю-
чі, «ТАС Агро Захід» організувало достав-
ку людей із сіл Вербівка, Зозівка, Славна 
та Очеретня власним автотранспортом 

підприємства. Окрім традиційного кон-
церту, на гостей чекали запрошені про-
фесійні аніматори, які впродовж дня під-
тримували веселу атмосферу свята. Вся 
увага малечі була захоплена веселими 
конкурсами і танцювальними батлами. 
Зозівчани пригощалися смачною юшкою 
та шашликом. Усі бажаючі могли поласу-
вати солодкою ватою та попкорном. Осо-
бливою прикрасою свята стала надувна 
гірка, до якої вишиковувалася величезна 
черга. Ввечері на гостей чекала яскрава 
вечірка з фарбами холлі та дискотекою. 
Задоволені жителі Липовецького району 
висловили свою щиру подяку аграріям 
«ТАС Агро Захід». 

«Ми дякуємо компанії «ТАС Агро» 
та нашим головним партнерам – підпри-
ємству «ТАС Агро Захід» за вагому під-
тримку в організації чудового свята Іва-

на Купала в рідному селі Зозів. Аграрії 
вкотре довели, що піклуються про наш 
регіон та бажають бути частиною грома-
ди, у якій працюють» – поділилася дум-

кою староста села Зозів 
Наталія Некрут.

Незабутнє свято ор-
ганізували за підтримки 
«ТАС Агро Центр» у мі-
сті Богуслав Київської 
області. За традицією, 6 
липня біля районного 
будинку культури вла-
штували справжні Ку-
пальські гуляння, на які 
зібралося близько 1 000 
осіб. Під час свята серед 
активностей справжньою 
родзинкою став конкурс 
«Стовп», учасники якого 
діставалися до вершини 
стовпа та зривали папі-
рець із номером, що вка-
зував черговість обиран-

ня призу. А вибрати було з чого, адже 
подарунки цього разу готували особли-
во ретельно. Найціннішим став приз від 
«ТАС Агро Центр»  – новенький сучас-

ний планшет. Його виборов Руслан Го-
рицький з міста Богуслав. Купальським 
святом залишилися задоволені всі жите-
лі Богуславської громади. За підтримки 
Центрального кластеру «ТАС Агро» уро-
чисті свята влаштували і в інших селах, 
серед яких Щербашенці та Саварка, що 
на Київщині. 

Не менш яскраво пройшло організо-
ване за підтримки «ТАС Агро Південь» 
свято Івана Купала в селі Глибочок Тро-
стянецького району Вінницької області. 
Погожої днини 7 липня глибочани весе-
ло, з піснями і танцями, з обрядами та ве-
селощами святкували цей день. На свято 
завітали директор «ТАС Агро Південь» 
Михайло Барабаш, заступник директора 
з оперативних питань Сергій Савченко 
та інспекторка по паях Олена Рижук. 
Свої віншування глядачам надсилав 
народний аматорський фольклорний 
колектив «Діброва», а дівчатка-глибоча-
ночки порадували глядачів запальним 
таночком. За підтримки аграріїв для 
присутніх була проведена безпрограш-
на лотерея. Цінні призи та подарунки 
від ТОВ «ТАС Агро Південь» отримали 
всі учасники конкурсів та святкового 
дійства. Староста села Глибочок Вален-
тина Горбань розповіла: «Глибочани та 
гості свята щиро дякують нашим голов-
ним спонсорам  – підприємству «ТАС 
Агро Південь». Ми сподіваємося на по-
дальшу підтримку та співпрацю у бага-
тьох нових проєктах. Будемо раді бачи-
ти Вас у нас на гостині в будь-який час».

Купальські свята влаштували і в 
селі Чернецьке, Талалаївського району 
Чернігівської області, де підтримку в 
організації надали аграрії Північного 
кластеру «ТАС Агро». З нагоди свята 
Івана Купала для місцевих жителів ор-
ганізували справжні народні гуляння з 
танцями, співами та традиційними об-
рядами. Староста села Чернецьке Сергій 
Дмитрюк висловив подяку за підтримку 
в своїй промові: «Наша громада щиро 
вдячна підприємству «ТАС Агро Північ» 
за надану допомогу в організації свята. 
Завдяки таким заходам наші люди мо-
жуть зустрітися, поділитися новинами і 
гарним настроєм, просто побачити одне 
одного й провести час разом у невиму-
шеній атмосфері. Це чудова нагода зану-
ритися в атмосферу зеленого свята». 

Компанія «ТАС Агро» щиро вітає зі 
святом Івана Купала! Нехай купальське 
вогнище очищає від хвороб та негараз-
дів, а легендарний цвіт папороті пода-
рує віру в надзвичайне та дивовижне. На 
Івана, на Купала рано сонце грало – на 
добрії роки, на теплії роси, на жито  – 
пшеницю!

Як Івана Купала разом з 
«ТАС Агро» святкували
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Нові книги для сільської бібліотеки

Н езважаючи на поступове витіс-
нення друкованих книг елек-
тронними гаджетами  – сільські 

бібліотеки продовжують працювати і 
залучати нових відвідувачів. Більшість 
міщан переконані, що в селах лише старі 
радянські бібліотеки, у яких холодно, не-
цікаво, куди ходять лише бібліотекарки. 
А от і ні! ТОВ «ТАС Агро Центр» спільно 
із Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
подарувало Ісайківській сільській біблі-
отеці-філії понад пів сотні нових цікавих 
книг. За рахунок ентузіазму співробітни-
ків і підтримці спонсорів стару сільську 
бібліотеку згодом вдасться перетворили 

на громадський культурно-освітній про-
стір.

Нещодавно в селі Ісайки Богуслав-
ської ОТГ відбувся фестиваль-челендж 
"Унікальна Богуславщина – перлина Ки-
ївщини", під час якого аграрії поповни-
ли книжковий фонд місцевої бібліотеки 
новою літературою. Дарування книг у 
бібліотеку  – це давня форма доброчин-
ності та показник престижу бібліотеки 
і її місця у суспільному житті. Кондра-
тюк Леся Василівна, сумлінна і старан-
на бібліотекарка, тривалий час працює 
в даній сфері і всіляко дбає про освіту, 
дозвілля та духовне збагачення жите-

Ліхтарі і медикаменти для 
Новогребельської громади

У Сировому до нового  
навчального року готові

К алинівський район за роки бага-
торічної співпраці став справді 
рідним для компанії «ТАС Агро». 

З 2016 року як компанія, так і Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка опікуються територі-
альними громадами сіл Нова Гребля та 
Дружне. За цей період для реалізації соці-
альних проєктів двох сіл, що відносяться до 
Західного кластеру компанії, Фондом було 
виділено майже один мільйон гривень.  У 
2021 році успішно завершено ще один про-
єкт – встановлення вуличного освітлення в 
с. Нова Гребля Калинівської ОТГ.  

«Ми постійно вивчаємо та знаємо про-
блеми і потреби с. Нова Гребля та с. Друж-
не. І на прохання наших пайовиків – а це 
переважно люди поважного віку – ухвали-
ли рішення встановити вуличне освітлен-
ня. Благодійний фонд Сергія Тігіпка разом 
із ТОВ «ТАС Агро Захід» дослухалися до 
думки громади щодо місць розташування 
ліхтарів. Аби жителі та гості села відчували 
комфорт і безпеку, ми завзято взялися за 
справу. Окрім соціального розвитку села, 
ми завжди намагаємося прислухатися до 
наших пайовиків і у питаннях щодо орен-
ди їх земельних паїв. 

«Село Нова Гребля  – мальовниче, за-
тишне і світле, однак темний час доби був 
справжнім викликом для його жителів. 
Центральне освітлення вулиць давно по-
требувало капітального ремонту, на який не 
вистачало місцевого бюджету, як наслідок – 
не освітлювалася навіть територія біля зу-
пинок громадського транспорту. Більшість 
відрізків дороги з настанням сутінків і тем-
ряви взагалі залишалися непроглядними. 
Зрозуміло, що у темний час доби нам було 
не обійтися без джерел світла. Встановлен-

Б ачення соціальної відповідаль-
ності в компанії «ТАС Агро» іс-
тотно відрізняється від класич-

ного розуміння цього терміну. Ідеться 
не про машинальне виділення 
коштів селам, не про автома-
тичний перерахунок грошей 
з картки на картку, і навіть 
не про світлу доброчинність. 
Мова іде про людей. Хай там 
що не говорять про стрімкий 
занепад сільських територій, 
село живе доти, доки в ньому є 
люди-вогні. Саме вони запалю-
ють, надихають і розвивають 
усе довкола. Завдання «ТАС 
Агро» – знаходити і підтриму-
вати цих людей.

Бути соціально відпові-
дальним з точки зору «ТАС 
Агро» – це проводити десятки 
зустрічей на день з неймовір-
ними особистостями, чути їх 
думки, загоратися їх ідеями та 
допомагати розвиватися. Сьогодні ми 
розкажемо про одного із когорти само-
родків, з яким познайомилися ще у 2012 
році. Правду кажуть: «При майстрах 
якось легше. Вони – як атланти, держать 
небо на плечах. Тому і є висота». Бетлій 
Леонід Степанович – директор школи в 
селі Сирове Врадіївського району Мико-
лаївської обл. з 1978 року. Він, як атлант, 
тримає на плечах сільську школу – осе-
редок змін і розвитку громади.

Під час спілкування з людьми тако-
го гарту надихаєшся на нові звершення 
і переосмислюєш розвиток. В компанії 
ТАС Агро точно переконані, що виділе-
ні школі кошти принесуть користь не 
одному поколінню. Благодійному фон-
ду Сергія Тігіпка приємно долучитися 
до реалізації ідей Леоніда Степанови-
ча. Адже без нього, як рушія розвитку, 
гроші фонду – просто папір, але й без 
допомоги Фонду ідеї залишалися б про-
сто ідеями. Відтак, з 2012 року с. Сирове 
виділено понад 650 тис. грн допомоги, 
з них – майже 360 тис. грн припало на 
школу, у якій навчається 153 учні.

«Ми починали співпрацю зі вста-
новлення вікон. Із 143 вікон Благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка замінив 80. 

ня освітлення самотужки – непосильна для 
селян задача, ніхто не міг нам зарадити із 
цією проблемою. Лише у Благодійному 
фонді Сергія Тігіпка, до якого я звернувся 
із клопотанням від імені громади, нас по-
чули. Вже сьогодні маємо освітлені вулиці 
села» – розказав в.о. старости Новогребель-
ського округу Віталій Порхун.

Благоустрій населених пунктів, на те-
риторіях яких веде свою діяльність ТОВ 
«ТАС Агро Захід», є одним із пріоритетних 
напрямків соціальної політики компанії. 
Сьогодні у с. Нова Гребля встановлено 
найновітніше енергоощадне та дружнє до 
довкілля освітлення – на сонячних батаре-
ях. Протягом світлового дня ліхтарі нако-
пичують сонячне світло, віддаючи його із 
настанням сутінків. Наявність таких ліхта-
рів значно полегшує життя населення, не 
несе шкоди довкіллю і зберігає кошти на 
енергоносії.

Окрім того, ТОВ «ТАС Агро Захід» 
вчергове допомогло амбулаторії с. Нова 
Гребля повним набором медичних пре-
паратів першої необхідності. Загалом з 
2016 р. Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
медпрепаратів закуплено на суму майже 
30 тис.грн. «Новогребельська амбулаторія 
обслуговує п’ять сіл включно з Новою Гре-
блею. З сімейними лікарями амбулаторії 
підписали декларації 2189 пацієнтів. Однак, 
за допомогою до нас звертається значно 
більше людей  – маємо до 8000 звернень. 
Тож завжди маємо бути готові прийти на 
допомогу. Ми вдячні ТОВ «ТАС Агро Захід» 
за надані комплекти ПМД, адже тепер пов-
ністю озброєні необхідними медикамента-
ми»  – зазначила завідуюча амбулаторією 
Людмила Анатоліївна Порхун.

Далі було проведено реконструкцію 
школи, поступово купувалися меблі, 
необхідне навчальне обладнання: ноут-
буки, проектори, мікрофони. Сьогодні 

отримали від компанії «ТАС Агро» ве-
ликі смарт-телевізори. Ми вдячні, що в 
нашому селі є відповідальний і дбайли-
вий інвестор – компанія «ТАС Агро» – 
підкреслив Леонід Бетлій.

В гості до колективу школи ми за-
вітали разом із заступником директора 
із земельних питань ТОВ «ТАС Агро 
Південь» Валентином Ткаченком. Адже 
Валентин Анатолійович постійно зна-
ходиться в селі і щоденно спілкується з 
пайовиками. Хто, як не він, тримає руку 
на пульсі сільських подій, розуміючи, 
що потрібно його мешканцям. «В цьо-
му регіоні компанія обробляє 1500  га 
землі. Цього року ставку зробили на 
кукурудзу, яку посіяли в оптимально 
стислі терміни. Зазвичай, ця культура 
дає тут гарні врожаї  – в середньому 
близько 9 т/га»  – зазначив Валентин 
Ткаченко.

В компанії «ТАС Агро» знають, що 
вдала співпраця є локомотивом впро-
вадження інновацій та сталого розвит-
ку. У її процесі генеруються нові ідеї, 
розробляються цікаві проєкти і відбу-
ваються реальні зміни на краще. Ми 
завжди відкриті до діалогу. Де є «ТАС 
Агро» – там є розвиток! 

лів Ісайківського старостинського 
округу. Така ініціатива не може не 
вітатися і ми із задоволенням долу-
чилися до цієї благородної справи. 

Література підібрана з враху-
ванням вікових категорій, смаків 
та вподобань жителів громади: на-
укова, історична, фантастика, ро-
мани та детективи, вірші та проза, 
і, звичайно, добірка для наймолод-
ших любителів читання. Компанія 
«ТАС Агро» не зупинятиметься на 
досягнутому і надалі допомагатиме 
сільським бібліотекам новим книж-
ковим фондом. 


