
ТОВ «Михайлівське»  
розпочало заготівлю силосу
Господарство «Михайлівське» (ТАС АГРО), 
яке розташоване у Вінницькому районі 
Вінницької області розпочало заготівлю 
соковитих кормів для відгодівлі сільсько-
господарських тварин у зимовий період. 
Станом на 10 вересня змолочено 98 га., ку-
курудзи і заготовлено 4000 тонн силосу.
Працівники господарства подрібнену куку-
рудзу закладають у силосні ями та добре 
трамбують, щоб виключити доступ повітря. 
При цьому в силосі створюються сприят-
ливі умови для розвитку молочнокислих 
бактерій. Вологість зібраного силосу стано-
вить 45 відсотків – оптимальна, адже при 
вищій вологості знижується поживна цін-
ність корму. 
Силос з кукурудзи – найкращий для відго-
дівлі сільськогосподарських тварин, адже 
багатий на вітаміни, вуглеводи та каротин, 
який покращує апетит тварин. 

Агрофірма «Обрій» LTD  
приступила до збору сої
Кампанія по збору сої стартувала в агро-
фірмі «Обрій» LTD (ТАС АГРО), яка роз-
ташована у Талалаївському районі Чер-
нігівської області. При цьому, цьогоріч 
обмолот бобової культури розпочався ра-
ніше, ніж у минулому році. Протягом пер-
шого дня на полях господарства зібрано 
майже 40 га., сої, а середня урожайність 
склала 18 ц/га., що відповідає плановим 
показникам. Загальна площа збору куль-
тури складає 3100 га.
Найближчим часом, якщо дозволять погод-
ні умови, господарство планує розпочати 
збір кукурудзи і соняшнику.

ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко» 
розпочинає посів озимих  
зернових
За словами Дмитра Олександровича Тю-
хіна, директора ТОВ «Агро-Богуславщи-
на-Еко» (ТАС АГРО), яке розташоване в 
Богуславському районі Київської області, 
10 вересня господарство розпочало посів 
озимої пшениці. Цьогоріч підприємством 
заплановано посіяти більше 2500  га цієї 
культури, що на 20% більше ніж мину-
лого маркетингового року. На сьогодні 
підприємство має все необхідне для того, 
аби успішно провести цю посівну компа-
нію.
Також господарство активно готується до 
збору пізніх зернових та технічних куль-
тур. Для забезпечення безперебійної ро-
боти під час посівної та збиральної кам-
паній товариство оперативно відновлює і 
поповнює свій технічний парк, закуповує 
мінеральні добрива й паливно-мастильні 
матеріали.
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НОВИНИ КОМПАНІЇ
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Найвища прерогатива ТАС АГРО – 
своєчасний розрахунок за паї
ЦЬОГОРІЧ КОМПАНІЄЮ ТАС АГРО ЗАПЛАНОВАНО НАРАХУВАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ В СУМІ 
257 МЛН. ГРН., ЩО НА 30% БІЛЬШЕ НІЖ У 2016 РОЦІ. БІЛЬШЕ 50 МЛН. ГРН., БУДЕ ВИПЛАЧЕНО 
У ВИГЛЯДІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ.

У господарствах компанії ТАС 
АГРО розпочався один із най-
гарячіших і найвідповідальні-

ших етапів роботи – видача орендної 
плати за земельні паї. Робота складна, 
напружена та інтенсивна. Період вида-
чі паїв потребує чимало уваги та сил, 
адже важливо не лише видати орен-
додавцям плату, а й зробити це якісно 
та своєчасно. Тут завжди намагаються 
чути, розуміти та допомагати своїм 
пайовикам, оперативно реагувати на 
звернення, а головне — щоденно пра-
цювати над створенням нових, вигід-
них умов співпраці.

«Критеріїв, які характеризують 
ефективність тієї чи іншої агроком-
панії, можна перелічити багато. Це  
потужність виробничих та фінансо-
вих ресурсів, впровадження новіт-
ніх технологій, добросовісна сплата 
податків, інвестиції в соціальний 
розвиток сільських територій. Про-
те, найважливішим для відповідаль-
ної компанії є розрахунок за оренду 
паїв з власників земельних наділів, 
які забезпечують сільгоспвиробни-
ків основним ресурсом — землею. 
Агрохолдинг ТАС АГРО завжди 
намагається своєчасно і в повно-
му обсязі виконувати усі обіцянки, 

тому розрахунок з орендодавцями 
розпочав відразу після завершення 
збору ранніх зернових. Крім цього 
ми намагаємось виконати побажан-
ня кожного пайовика і зробити роз-
рахунок максимально комфортним 
та зручним. Певним категоріям 
орендодавців, які не мають влас-
ного транспорту, забезпечується 
безкоштовна доставка зерна до до-
могосподарства. Інтереси кожного 
пайовика – пріоритет у нашій робо-
ті», - повідомила Ірина Михайлівна 
Вершеліс, виконуюча обов’язки ди-
ректора ТОВ «ТАС АГРО».

«Цьогоріч компанією ТАС АГРО 
заплановано нарахування орендної 
плати в сумі 257 млн. грн., з яких 50 
млн. грн. буде сплачено у вигляді 
податків і зборів до бюджетів усіх 
рівнів. В середньому по агрохолдин-
гу бюджет орендних виплат у 2017 
році зріс майже на 30 % відносно 
минулорічного. Близько половини 
пайовиків компанії вирішили отри-
мати оренду в грошовому виразі, 
інші 50% отримають високоякісне 
зерно. Доречі, ми працюємо чесно і 
відкрито, адже всі орендні виплати 
проводяться офіційно», - підсумува-
ла Ірина Михайлівна.

Високо оцінюють роботу ком-
панії з виплат орендної плати і 
звичайні орендодавці. 

«Більшість моїх односельців, які 
є орендодавцями ТОВ «Сімекс-Агро» 
(ТАС АГРО), цілковито задоволені 
роботою цих аграріїв. Моя родина 
здає компанії чотири паї. За три паї 
ми отримали орендну плату в нату-
ральному виразі – зерном, а за один – 
грошима. Що важливо, ми завжди 
маємо можливість вибору розрахун-
ку. Чимало моїх знайомих одержали 
орендну плату зерном і надзвичайно 
задоволені його якістю. Головне, що 
діяльність компанії характеризується 
стабільністю, а ми, селяни, впевнені, 
що за будь-якої ситуації отримаємо 
плату за свої паї. Дуже допомагає 
господарство і в благоустрої — як ка-
жуть, рятує село взимку від снігового 
полону, розчищаючи замети. А вліт-
ку  – розрівнюючи польові дороги. 
Крім цього значні кошти вкладають-
ся у підтримку соціальної інфраструк-
тури села, ремонт школи, дитячого 
садочку, амбулаторії та будинку куль-
тури», - поінформувала Марія Федо-
рівна Марківська, пайовик компанії 
ТАС АГРО з села Козинці, Липовець-
кого району Вінницької області



проводжає першокласників 
до школи

П ісля довгих літніх канікул за-
смаглі та святково вбрані діт-
лахи — жителі сіл поспішали 

на свято Дня знань із квітами в руках. 
Здебільшого урочисті лінійки в освітніх 
закладах проходять за традиційною про-
грамою. Учні шикуються по периметру 
шкільного подвір’я й таким чином утво-
рюють мінісцену для тих, хто вітатиме 
їх піснею чи танцем. Під оплески на лі-
нійку запрошують першачків на чолі з 
першою вчителькою. Далі — виносять 
державний прапор, звучить гімн, приві-
тальне слово директора, виступи почес-
них гостей і вихованців. Ну й найголов-
ніше — перший дзвоник, який кличе на 
урок.

 Зазвичай перше вересня у школах 
регіонів діяльності компанії ТАС АГРО 
відзначають спільно з представниками 
господарств агрохолдингу та Благодій-

ТАС АГРО
ного фонду Сергія Тігіпка. Цьогоріч до 
свята першокласникам презентовано 
набори з канцелярським приладдям, 
а школам — дорогоцінні подарунки. 

Корисні і такі необхідні набори отри-
мали 550 першачків із майже 50 освіт-
ніх закладів Чернігівської, Київської, 
Вінницької, Кіровоградської та Мико-
лаївської областей. До кожного набору 
увійшли зошити в косу лінію, кольо-
ровий папір, картон та олівці, ручки, 
лінійки, фарба «Акварель», пластилін, 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ, ВИТРАЧЕНИЙ КОМПАНІЄЮ ТАС АГРО НА 
ПРИВIТАННЯ З ПЕРШИМ ДЗВОНИКОМ, СКЛАВ 85 ТИС. ГРН. НАГА-
ДАЄМО, ЩО ОКРIМ ЦЬОГО В 2017 РОЦI АГРОХОЛДИНГ СПІЛЬНО 
З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ СЕРГІЯ ТІГІПКА IНВЕСТУВАЛИ В ОСВIТ-
НЮ СФЕРУ ПIДОПIЧНИХ СIЛ БЛИЗЬКО 1 МЛН. ГРН. ТА ПРОДОВ-
ЖУВАТИМУТЬ ПIДТРИМУВАТИ ОСВIТЯН НАДАЛI.

ПРОПОНУЄМО ФОТО З УРОЧИСТИХ ЛІНІЙОК, ЩО ПРОХОДИЛИ 
У ШКОЛАХ ПІДОПІЧНИХ СІЛ КОМПАНІЇ ТАС АГРО.

канцелярські ножиці, підстругачки, ви-
тирачки та клей. Інакше кажучи, ком-
панія ТАС АГРО потурбувалася про те, 
щоб першокласники отримали повний 

арсенал для якісного навчання та від-
мінних оцінок. Загальний бюджет, ви-
трачений агрохолдингом на дитячі по-
дарунки, склав понад 85 тис. грн. Разом 
із цим до нового навчального року для 
школи села Стара Талалаївка (Талалаїв-
ський район, Чернігівська обл.) придба-
но ноутбуки на суму понад 12 тис. грн. 

Також ноутбук отримала Іваньківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (Липовецький р-н, 
Вінницька обл.). 

Додамо, що в літній період компа-
нія ТАС АГРО спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка направляли кош-
ти на підготовку приміщень сільських 
навчальних закладів до нового навчаль-
ного року, у тому числі на придбання 
матеріалів для проведення поточних 
ремонтів, на умеблювання класів та 
навчальних кімнат, на встановлення 
металопластикових вікон і дверей. Та-
кож компанія активно фінансувала 
діяльність пришкільних таборів відпо-
чинку, виділяючи кошти на харчування 
і екскурсії. Одним словом, намагалися 
зробили все для того, щоб літо для ма-
леньких жителів українських сіл стало 
справді цікавим та насиченим різнома-
нітними подіями.



Вирiшуємо проблеми з водопостачанням

У багатьох селах Вінницької об-
ласті рівень води продовжує 
щорічно зменшуватись. Про 

це все частіше розповідають у місцевій 
пресі, з подібними скаргами до владних 
структур звертаються жителі багатьох 
населених пунктів. Найбільше бенте-
жить проблема пересихання колодязів. 
Рівень води настільки низький, що вона 
стала непридатною для вживання. При-
кметно, що у багатьох селах регіону кри-
ниці — єдине джерело питної води. На 
жаль, у подібній ситуації опинилися й 
село Журава, Липовецького району Ві-
нницької області. Централізованого во-
допостачання тут раніше не було, тому 
в умовах несподіваної посухи потрібно 
було терміново шукати вихід із ситуації. 

Ганна Федотівна Нагорна, очільниця 
Вахнівської сільради, до складу якої вхо-
дить село Журава, розповідає, що завдя-

ки спільним зусиллям жителів, влади та 
орендарів земель був сформований план 
створення водогону. 

«Підтримала нас компанія ТАС 
АГРО, спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка, Зокрема, за кошти які 
нам було виділено ми змогли придбати 
необхідне обладнання, і частково прове-
сти земельні роботи. Йдеться в першу 
чергу про придбання труб та оплату по-
слуг за копання траншеї. Наразі всі ро-
боти зі спорудження водогону та покра-
щення ситуації з водою у селі Журава 
тривають. Сподіваємось, що в найближ-
чому майбутньому нашим мешканцям 
вдасться повністю позбутися таких нез-
ручностей. Хочу подякувати всім, хто не 
залишив поза увагою нашу проблему. 
Громаді, активістам сіл, орендарям. Осо-
блива подяка підприємству ТАС АГРО 
та Благодійному фонду. Зауважу, що на 

сьогодні співпраця з компанією значно 
активізувалася. Ми разом реалізували 
чимало проектів, останні з них — вста-
новлення дитячого майданчика, при-
дбання меблів для дитячого садочка, 

ремонт будинку культури, забезпечення 
медикаментами сільського ФАПу. Споді-
ваюся, що робота продовжуватиметься в 
тому ж дусі», - радісно підсумувала Ган-
на Федотівна.

Продовжуємо пiдтри-
мувати культуру в селах

На Київщині відзначили день 
села разом з ТАС АГРО

У країнське село, без перебіль-
шення, було і залишається ко-
лискою національної культури. 

Навіть незважаючи на тимчасові про-
блеми з державним фінансуванням тут 
завжди знаходили необхідні кошти для 
плекання української пісні, народного 
танцю чи поезії. Сьогодні сільські осе-
редки культури потребують особливої 
уваги, адже тут продовжують жити тра-
диції минулих поколінь.

Всебічну допомогу клубам та Будин-
кам культури в підопічних селах нада-
ють компанія ТАС АГРО та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка. Комп’ютеризація, 
оновлення сценічного вбрання, ремон-
ти приміщень, придбання сценічних ко-
стюмів — ось неповний перелік напрям-
ків підтримки культурної сфери. 

У серпні в селі Тернівка (Новоар-
хангельський район, Кіровоградська об-
ласть) відбулася приємна і довгоочіку-
вана подія. За підтримки Благодійного 
фонду були проведені ремонтні роботи, 
встановлено енергозберігаючі вікна та 
нові двері. Загальний бюджет витрат 
склав понад 125 тис. грн. 

«Тернівський будинок культури є од-
ним із найкращих у районі, на постійній 
основі тут діють хоровий та фольклорний 

У кожної людини на землі є своя 
маленька Ьатьківщина, з якою її 
пов’язує нерозривними вузами 

пам’ять про прожите. До неї прикипа-
ють серцем, і вона здається наймилішою 
на світі, бо тут народилися, зростали, 
мужніли.

Підтримувати традиції, знати істо-
рію й шанувати рідні місця допомагає 
святкування Дня села, коли традиційно 
заквітчуються оселі, люди йдуть одне до 
одного на гостину, бажаючи всім щастя і 
здоров’я. А під вечір скрізь лунають жар-
ти, сміх, линуть українські пісні. Гарною 
традицією для компанії ТАС АГРО ста-
ло відзначення спільно з підопічними 
громадами Київщини Днів народження 
сіл. На початку вересня ми побували на 
подібних урочистостях у селі Ісайки Бо-
гуславського району, надавши на органі-
зацію свят фінансові ресурси для пода-
рунків місцевим жителям. 

 «Компанія ТАС АГРО завжди нама-
гається тримати руку на пульсі подій 
і потреб жителів сіл Київської області. 
Разом з Благодійним фондом Сергія Ті-
гіпка ми реалізовуємо сотні корисних 
проектів, допомагаємо школам, садоч-
кам, ремонтуємо дороги, відновлюємо 

колективи, народний вокально-інструмен-
тальний ансамбль. Ми пишаємося наши-
ми артистами, адже вони завжди гідно 
представляють рідне село на різноманіт-
них конкурсах, фестивалях. Приємно, що 
компанія ТАС АГРО розуміє значимість 
діяльності закладу, відтак для покращення 
умов розвитку культури було організо-
вано капітальний ремонт осередку куль-
тури. Крім того, у минулому році Благо-
дійний фонд виділив кошти на придбання 

національних костюмів для хору, а ще до-
помагав нашій амбулаторії, школі, дитячо-
му садочку та сільській раді. Дякую агра-
ріям за те, що завжди надають посильну 
фінансову підтримку громаді», - повідо-
мила очільник Тернівської сільської ради 
Валентина Карлівна Степанова.

Позитивно відгукується про ремонт 
будинку культури й завідувач закладу 
Ольга Іванівна Кушнір. Жінка розпові-
дає, що раніше установа була в майже 
аварійному стані, а старі, дерев’яні вікна 
не захищали від холоду, що ускладнюва-
ло проведення загальноукраїнських та 
сільських свят. Зокрема процес підготов-
ки артистів до конкурсів, адже усі ходили 
у верхньому одязі. Словом, ремонт став 
доречним подарунком від компанії ТАС 
АГРО для нашого населеного пункту.

водопостачання, підтримуємо наших 
орендодавців у скрутну хвилину та в 
миті радощів. Щодо Дня села у Ісайках, 
то тут його відзначено на славу. Ми 
привітали селян із щирими словами, 
приємними подарунками і смачним 
частуванням. Приємно, спілкуючись 
із пайовиками, розуміти, що вони до-
віряють нам та готові разом з нашою 
компанією будувати майбутнє. Я ж 
хочу запевнити кожного, що ми й на-
далі наполегливо працюватимемо для 
того, щоб у Ваших домівках панувало 
благополуччя, у селах підвищувалися 
соціальні стандарти, створювалися всі 
умови для виховання молодого поко-
ління українців — патріотів своєї краї-
ни та хліборобської справи. Адже лише 
в цьому році у Богуславському райо-
ні ми запланували виділити більше 
500 тис. грн. на різноманітні соціальні 
проекти. Зокрема у Ісайках встановимо 
дитячий майданчик, придбаємо меблі 
для школи, оновимо книжковий фонд 
у сільській бібліотеці, забезпечимо міс-
цевий ФАП найнеобхіднішими медика-
ментами», - резюмував директор ТОВ 
«Агро-Богуславщина-Еко» (ТАС АГРО) 
Дмитро Олександрович Тюхін.



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: 18.09.2017
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

ДЕНЬ ПОЛЯ

КОРИСНІ ПОРАДИ

До господарства «Рутенія-М» (ТАС АГРО) 
за передовими технологіями

Як зберегти урожай до весни?

Святкуємо ювілей пайовика!

П роведення науково-виробничо-
го семінару у господарстві «Руте-
нія-М» (ТАС АГРО) у Кривоозер-

ському районі Миколаївської області 
вже став доброю традицією. Цього дня 
на поля підприємства завітали більше ста 
керівників і провідних спеціалістів із п’я-
ти областей України. Гості заходу змогли 
на практиці ознайомитися та проаналізу-
вати технологію вирощування різнома-
нітних сільськогосподарських культур 
і систему захисту рослин. Адже на полі 
були представлені нові сорти пшениці, 
ячменю та сої фірми SAATBAU і гібриди 
соняшника та кукурудзи  компанії RAGT. 
На усіх ділянках використовувались пе-
стициди хімічної компанії Adama.

Учасники семінару після огляду де-
монстраційного центру жваво обговорю-
вали інформацію і активно задавали пи-
тання, як представникам  насіннєвих так і 
хімічної компаній. Найбільше присутніх 
цікавили фази розвитку рослин, під час 
яких проводились операції по внесенню 
пестицидів, система удобрення та обро-
бітку ґрунту. 

Окрім практиків на семінар було за-
прошено доктора сільськогосподарських 

З берегти урожай до весни – це 
завдання, яке восени вирішує 
майже кожен господарник. Го-

ловне не тільки виростити хороший 
урожай, важливіше – зберегти його. У 
домашніх умовах найзручніше місце 
для зберігання вирощеного врожаю – 
це підвальне приміщення під будинком 
або обладнаний для цих цілей льох.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ УРОЖАЮ
Для якісних 

умов збереження 
врожаю потрібна 
підтримка опти-
мальної температу-
ри і вологості. Крім 
зовнішніх умов 
зберігання, на збе-
реження врожаю 
впливають ще такі 
фактори, як тара 
зберігання і способи 
закладки продукції.

Існує ряд не-
складних правил, 
яких потрібно до-
тримуватися при зберіганні фруктів і ово-
чів, щоб понести мінімальні втрати при 
зберіганні урожаю до весни:

 Для зберігання використовують 
найчастіше дерев’яні та пластикові 
ящики.

 Коренеплоди можна зберігати у ве-
ликій тарі, фрукти в більш дрібних 
ящиках.

 Коренеплоди також можна зберіга-
ти в мішках з тканини.

 Тара повинна бути міцною, щоб ви-
тримувати вагу продукції.

 Стелажні стійки повинні бути вико-
нані з міцних брусків.

 Стінки ящиків не повинні бути су-
цільними (краще робити з рейок), 
оскільки фруктам і овочам необхід-
но «дихати».

 Перед початком використання тару 
необхідно продезинфікувати, щоб 
забезпечити гігієнічність тари.

 Якщо в підвальному приміщенні 
взимку плюсова температура (але 
не вище +5 градусів), а відносна во-
логість повітря 70 – 80% і присут-
ня хороша вентиляція, то в такому 
приміщенні можна зберігати ко-
чанну капусту і коренеплоди.

УСТАТКУВАННЯ СХОВИЩА ДЛЯ 
УРОЖАЮ

Уздовж однієї стіни сховища ро-
блять засік шириною 1 м. для картоплі 
та коренеплодів. Щоб поліпшити венти-
ляцію, стінки і підлогу стелажів засіки 
монтують з дощок із щілинами шири-
ною 20 мм. Уздовж іншої стіни спору-
джують у три яруси стелажі, на яких 
зберігають капусту, банки з соками, ва-
ренням, консерви.

Капуста, часник і цибуля добре 
зберігаються при температурі нижче 
0 град. При температурі 2 – 10 град не-
погано себе почувають огірки, томати, 
картопля, перець, груші та яблука. Інші 
овочі воліють температуру близьку до 0 
градусів.

наук, професора кафедри агрохімії та 
ґрунтознавства Уманського Національно-
го університету садівництва, заслуженого 
працівника освіти України Григорія Ми-
колайовича Господаренка. Науковець від-
значив високу культуру землеробства на 
полях ПСВП «Рутенія-М». Незважаючи на 

екстремальні теплові режими цьогорічно-
го літа, культури виглядали достойно. 

«Ми постійно підвищуємо і вдоско-
налюємо рівень знань наших спеціалістів, 
проведення таких семінарів є одним із 
етапів до ефективнішого господарюван-
ня на землі. Подібні семінари дають нам 

першочерговий доступ до інновацій в 
сільському господарстві, щоб  при вико-
ристанні нових продуктів та технологій 
збільшувати урожайність культур, змен-
шуючи  собівартість продукції», - підсуму-
вав дискусію директор ПСВП «Рутенія-М» 
Микола Васильович Ставничий.

Оптимальна вологість повинна під-
тримуватися на рівні 90 – 95%.

ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ
Для зберігання в підвальному при-

міщенні коренеплоди пересипають піс-
ком. Укладені в «пірамідки», вони не 
повинні торкатися один одного. Нижні 
кладуть на шар піску (2 – 2,5 см). «Голов-
ки» морквин направляють назовні. Бу-

ряк, ріпу, редьку кладуть у ящики, 
перекладаючи з помірно 

вологим, чистим 
піском.

ЗБЕРІГАННЯ ЯБЛУК ТА ГРУШ
Оптимальною температу-

рою для зберігання яблук 
вважається -2 + 4 
градусів. Воло-
гість повинна 
бути близько 
85 – 95%. При 
більш високій 
вологості яблука почнуть гнити.

Груші зберігають аналогічним чи-
ном, але при температурі -1 + 2 градусів. 
При правильному зберіганні яблука збе-
рігаються 5 – 8 місяців, а груші – близь-
ко 5 місяців.

Таким чином, зберегти врожай – 
це проблема, від вирішення якої зале-

жить не тільки різноманітність столу 
взимку, але й питання невитрачених 

даром зусиль влітку на дачній ділянці.

У вересні свій 90-річний ювілей від-
значила Марія Сергіївна Чернега, жи-
телька села Тернівка (Новоархангель-

ський район, Кіровоградська область). 
Усе життя жінка важко працювала в 
колгоспі, на місцевій фермі дояркою. 
Виховала двох дітей, а зараз тішиться 
онуками та правнуками. На свято до 
ювілярки завітало чимало гостей – од-
носельці, представники місцевої влади. 
Гарний настрій Марії Сергіївні в цей 
день дарували не лише сусіди, знайо-
мі і рідні. Звісно ж, не оминули увагою 
таку подію й представники компанії 
ТАС АГРО. Адже пані Марія є пайови-
ком підприємства «Новий Світ» (ТАС 
АГРО). Директор господарства Ми-
хайло Михайлович Кирстя завітав на 
гостину до ювілярки не з порожніми 
руками та, звісно ж, побажав їй міцного 
здоров’я, домашнього затишку в роди-
ні і довгих років життя.


