
Компанія «ТАС АГРО»  
завершила збір ранніх  
зернових культур
Початок серпня для компанії «ТАС 
Агро» ознаменувався завершенням об
молоту ранніх зернових. Під час жнив 
на території України спостерігалася 
нестійка погода, з різкими перепадами 
температури, часом поля заливали ін
тенсивні дощі з грозами та шквалами. 
Але попри негоду, ще в липні компані
єю було розпочато жнивну кампанію, 
аби вже сьогодні успішно завершити 
обмолот ранніх зернових. Згідно з опе
ративними даними, що надав директор 
з виробництва компанії «ТАС Агро» 
Віктор Белкот, хліборобами агрохол
дингу вдалося провести жнива в опти
мальні строки. Так, вже намолочено 
майже 116  тис.  т зерна нового врожаю, 
таким чином у середньому з 1 га зібрано 
5,7 ц озимої пшениці. Загалом за період 
жнив було зібрано 111 тис. т пшениці та 
5,5 тис. т ячменю. 
«Досягти зазначених, більш ніж достой
них результатів, нам вдалось завдяки 
комплексу позитивних чинників. Посів 
культури восени 2018 року було здійсне
но в оптимальні агротехнологічні термі
ни та на оптимальну глибину, що, на рів
ні зі сприятливими погодними умовами 
(адже ми мали теплу довгу осінь), дало 
змогу отримати гарні дружні сходи і «за
пустити» культуру в зиму розкущеною 
фактично на сто відсотків площ, в добро
му стані. Також гарному розвитку пшени
ці сприяла помірно тепла волога весна, а 
своєчасно проведені виробничою коман
дою «ТАС Агро» захисти, підживлення 
та всі інші, передбачені технологічною 
картою операції, дали змогу мінімізувати 
негативний вплив червневої спеки»,  — 
зазначив Віктор Белкот.

Підсумки прийому зерна 
елеваторами «ТАС АГРО»
За підсумками проведеної жнивної кампа
нії елеватори компанії «ТАС Агро» прий
ня ли 81   тис.  т врожаю озимих зернових 
з господарств холдингу та 8  тис.  т зерна 
від сторонніх постачальників. Станом на 
початок серпня елеватори відвантажили 
понад 3,7 тис. т зерна. Лідерами у прийо
мі врожаю озимини стали такі підприєм
ства: ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» — 22,5 тис. т, 
ТОВ «Зерногрупа ЛТД» — 20,6 тис. т, ТОВ 
«Медвинське ХПП» — 15 тис. т.
Між тим, активно триває модернізація 
елеваторних комплексів «ТАС Агро»: 
на ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» збільшено 
потужності зберігання, а на ТОВ «Зерно
група ЛТД» реконструюють точки прий
ман ня продукції.
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О дними із перших у агрохол
дингу розраховуватися з пайо
виками почали в Південному 

кластері. Адже тут раніше за усіх зібра
ли урожай ранніх зернових. У цьому 
році для зручності людей організова
но пункти видачі у різних сільських 
радах. Це дало змогу значно спрости
ти процедуру видачі орендної плати і 
позбутись черг.

 «Про початок дати видачі паїв та 
графік роботи ми повідомляємо міс
цевих жителів заздалегідь. Розраху
нок за паї у господарстві «РутеніяМ» 
(Кривоозерський район, Миколаївська 
область) можна отримати різним спо
собом  — грішми, або зерном. З кож
ним роком більшість пайовиків віддає 
перевагу першому способу отримання 
орендної плати. Адже значна частина 
землі переходить у спадок родичам, які 
проживають за межами села, у містах і 

їм не потрібне зерно. Також з кожним 
роком зменшується кількість людей, 
які утримують сільськогосподарські 
тварини у своїх домогосподарствах, 
їм краще отримувати орендну плату 
грошима. Ми зробили все можливе, 
аби для зручності пайовиків видавати 
зерно за місцем проживання. Тому не 
виникає проблем. Видачу зерна органі
зовано в чотирьох сільських радах, на 
території яких господарство орендує 
землі, та у населених пунктах, де ве
лика кількість пайовиків. Цього року 
отримати зерно можна протягом всьо
го дня. Кількість зерна залежить від 
розміру паю та нормативногрошової 
оцінки землі у тому чи іншому насе
леному пункті», — розповів директор 
господарства «РутеніяМ» Володимир 
Кравінський. 

«Цьогоріч плату за паї, які ми зда
ємо в оренду компанії «ТАС Агро», як 

Розрахунок з пайовиками — 
найбільший пріоритет компанії
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завжди, видали вчасно та у зручній 
формі. Для нашої родини найвигід
нішим варіантом було взяти зерно 
пшениці і ячменю. На роботу компа
нії в селі наша родина не має жодних 
нарікань. Для селянина важливо, щоб 
оплата за паї проводилася вчасно, 
продукція була якісною, щоб орендар 
допомагав у вирішенні різноманітних 
питань і проблем, особливо це стосу
ється стареньких людей, самотніх пен
сіонерів. У «ТАС Агро» усіх цих правил 
дотримуються. Тут намагаються вико
ристати індивідуальний підхід до кож
ного пайовика. Якість збіжжя у цьому 
році була, як на мене, ідеальною. Та
кож для нас є важливою допомога в 
обробітку присадибних ділянок, яку 
аграрії надають пайовикам. Крім того, 
дуже приємно, що компанія приділяє 
значну увагу покращенню умов життя 
в селі  — очищають дороги від снігу, 
підтримують соціальні установи. Дяку
ємо підприємству «РутеніяМ» («ТАС 
Агро») за людяність і турботу», — по
ділилася інформацією Тіна Ратушняк, 
пайовик з села Бурилове.

«Перед господарством «Руте
ніяМ» керівництво ставить завдання 
щодо розвитку не лише виробничих 
потужностей, а й посилення відпові
дальності перед пайовиками, —гово
рить директор підприємства Володи
мир Кравінський. — Нині ми не тільки 
видаємо орендну плату, а й всіляко, 
попри економічні негаразди в держа
ві, намагаємося допомагати людям, які 
довірили нам свої земельні наділи. Ви
діляємо допомогу при похованні пайо
вика, виплачуємо мотивацію, організо
вуємо святкові заходи до Нового року, 
Дня знань, даруємо дітям подарунки, 
відзначаємо ветеранів і пенсіонерів. 
Щороку намагаємося індексувати роз
мір орендної плати. Плануємо, що в 
наступних роках орендна плата буде 
збільшуватися. Хочемо, щоб співпра
ця із нами була вигідною для людей, і 
вони відчували нашу підтримку. Тому 
будемо працювати в цьому напрямі і в 
майбутньому».



Д ень села — важлива і хвилююча 
подія для кожного сільського 
жителя. Це не просто свято, це 

свідчення єдності та самоорганізованості 
місцевого люду. До того ж, це ще один 
привід зібратися односельцям разом, 
послухати душевних пісень, подивитися 
виступи артистів й своїх дітей, погово
рити про тих, хто народився цьогоріч і 
про ювілярів. Тому, як правило, на такий 
день народження села не лише сходяться 
місцеві, а й з’їжджаються з усіх куточків 
України ті, хто тут народився і виріс. 

Компанія «ТАС АГРО» завжди під
тримує громади у регіонах діяльності, 
саме тому, щороку аграрії підтримують 
сільські ради в організації свят, зокрема 
й Днів сіл. Всі господарства компанії є со
ціально відповідальними, адже підтрим
ка культури, освіти, спорту і дозвілля на 
селі гарантує розвиток громад та формує 
гарні традиції.

Цього літа за підтримки «ТАС Агро» 
місцеві громади відсвяткували вже не 
один яскравий День села. Чудовим дій
ством стало святкування Дня села в Ір
жавці, що на Чернігівщині. Жителі села, 
посправжньому життєрадісні та напо
легливі люди, завжди тримають відкри
тими свої двері для сусідів та гостей. Тут 
вміють не тільки якісно працювати, а й 
чудово відпочити. Ось і цього разу на 
День села святкування відбувалося в колі 
громади та запрошених гостей. З приві
таннями та подарунками на свято завіта
ли представники компанії «ТАС Агро», 
яка профінансувала виступ кінного шоу 
козаків Соколиного хутора. На місцево
му стадіоні, щоб побачити на власні очі 
акробатичні вправи на конях та складні 
трюки, зібралося все село. Усі залишили
ся в захваті від виступу. 

Микола Череп, місцевий активіст та 
власник Агросадиби «Соколиний хутір», 
розповідає: «Традиції меценатства на 
чернігівських землях — дуже давні. Зга
даю благодійну діяльність родини Тар
новських і Павла Харитоненка, Григорія 
Ґалаґана і, звісно, Стороженків, завдяки 
яким постала церква в Іржавці, де був 
Чудотворний Образ Божої Матері Іржа
вецької — святині українського козацтва. 
Слава Богові, що ці традиції благодій
ництва не вмерли попри всі скрутні часи. 
Приклад  — «ТАС Агро», агрохолдинг, 
що постійно підтримує громадські ініці
ативи, спрямовані на розвиток Ічнянщи
ни та місцевих громад. Хочу висловити 
велику подяку «ТАС Агро»  за спонсор
ську підтримку свята на честь Дня села 
Іржавець на Ічнянщині. Завдяки цій під

тримці відбувся і виступ Кінного театру 
козаків Соколиного хутора, подивитися 
який прийшли і мешканці Іржавця і гості 
свята. Упевнений, що до моїх слів подяки 
долучаться всі мешканці Іржавця».

22 липня до села Чернецьке з’їхалися 
майже всі, хто тут народився і виріс, у кого 
тут залишилися батьки та близькі родичі. 
Адже цього дня громада відзначала День 
села, якому виповнилось 322 роки. Свят
ковий день розпочався футбольним мат
чем, в якому брали участь команди з сіл 
Харкове, Стара Талалаївка та Чернецьке. 

Перемогу в турнірі з мініфутболу одер
жала команда дівчат з села Чернецького. 
Святкування продовжилось концертною 
програмою за участі аматорів сільського 
будинку культури. Слово для поздоров
лення надали і Олександру Трипузу  — 
генеральному директору ТОВ «ТАС АГРО 
ПІВНІЧ». Він залюбки привітав всіх при
сутніх зі святом та побажав довгих ро
ків співпраці. «Будьяку хорошу справу 
потрібно підтримати. Коли проводяться 
свята в селі, які об’єднують односельців, 
друзів, кумів, створюється особлива ат
мосфера. Це подія, яку обов’язково варто 
відвідати. А коли святкування супрово
джуються ще й подарунками, привітання
ми, гарними виступами, то спогади зали
шаються на все життя. Наше господарство 
готове й надалі сприяти проведенню Днів 
села на Чернігівщині».

Під час концертної програми сіль
ський голова Сергій Дмитрюк нагоро
див переможців та учасників футболь
ного матчу кубками та медалями. Також 
були вручені подарункові набори учас
никам АТО, чорнобильцям, іншим ве
теранам та найстаршим і найменшим 
жителям села Чернецьке. Спеціально до 
цього свята сільські кухарки зварили 110 
л польової каші, а потім сільський голо
ва запросив всіх присутніх до частуван
ня. В кінці вечора для мешканців села 
Чернецьке та гостей свята влаштували 
святковий феєрверк, який продовжився 
дискотекою. 

Третього серпня День села Слабід
ка Чернігівської області відсвяткували 
мешканці та працівники компанії ТОВ 
«ТАС АГРО ПІВНІЧ», які тут працюють. 
На урочистості й веселощі завітали не 
тільки жителі з усього села, а й поважні 
гості з району, навколишніх населених 
пунктів. Сільський голова Василь По
кришка відкрив свято щирими приві
таннями жителів села, також він красно 
подякував компанії «ТАС Агро» за по
стійну підтримку та щорічне інвестуван
ня коштів у соціальне життя села. «На 
таке свято як День села разом збирають
ся всі покоління — від старого до мало
го. Кожен ділиться своїми знаннями та 
вміннями, гарним настроєм та позитив

ними емоціями. Адже не так багато свят, 
де збирається весь люд на селі, де мож
на себе показати і на інших подивитися. 
Завдяки нашому спонсору, ТОВ «ТАС 
АГРО ПІВНІЧ» групи «ТАС Агро» нам 
вдалося організувати це свято на пози
тиві та найвищому рівні». 

Після урочистої промови розпочав
ся концерт за участі Староталалаївського 
сільського будинку культури. Артисти 
художньої самодіяльності подарували 
жителям села Слобідка прекрасні висту
пи. По закінченню концертної програми 
для гостей був приготований смачний 
сюрприз у вигляді накритих святкових 
столів, де усіх присутніх з радістю часту
вали польовою кашею та різними стра
вами, які приготували сільські кухарки. 
Протягом усього дня для дітей працюва
ли батути та атракціони, також малечу 
пригощали солодкою ватою. Місцева 
молодь не залишилась осторонь гулян
ня, дискотека у селі Слобідка закінчи
лась аж під ранок. 

Спільні зусилля кожної громади ра
зом з компанією «ТАС Агро» завжди ве
дуть до кращого результату. Як кажуть у 
народі: «Добре тим живеться, де гуртом 
сіється і жнеться». Тому ми будемо і на
далі працювати разом на нашій рідній 
землі, підтримувати і розвивати села та 
регіони.

День села разом з компанією «ТАС АГРО»



Готуємось до Дня Знань

З авершуються літні канікули, 
освітні заклади по всій країні 
готуються до нового навчаль

ного року. Не став винятком і навчаль
ний заклад у селі Вахнівка, де працює 
господарство ТОВ «ТАС АГРО ЗАХІД» 
разом із Благодійним Фондом Сергія 
Тігіпка.

 «Під час літніх канікул ми систе
матично проводимо поточні ремонти. 
До участі в них долучаються батьки уч
нів (коли немає можливості допомогти 
коштами, власноруч упорядковують 
класні кімнати) та місцеві аграрії. Цьо
горіч за фінансової підтримки благо
дійного фонду ми замінили в школі 15 
комплектів дверей, які були встановле
ні в спортзалі, їдальні та класних кім
натах. Бюджет проекту склав понад 30 

тис. грн. В минулі роки нам допомогли 
із заміною старих дерев’яних вікон на 
нові металопластикові, купували спор
тивний інвентар. Сподіваємося, що 
в майбутньому разом з Благодійним 
фондом і господарством «ТАС АГРО 
ЗАХІД» ми реалізуємо чимало справ, 
які принесуть користь та покращать 
умови навчання дітей. Щиро дякуємо 
за вже надану допомогу», — з вдячні
стю розповідає директор школи Тама
ра Степанівна Шевченко. 

«З Благодійним фондом Сергія Ті
гіпка ми співпрацюємо вже кілька ро
ків поспіль. Фінансова допомога фон
ду є відчутною не лише для освітнього 
закладу, але й для всього населеного 
пункту. За минулі роки Благодійний 
фонд нам надав допомогу майже на 

150 тис. грн. У дитячий садо
чок фонд допоміг закупити 
холодильник, матраци, стіль
ці, умивальники, унітази, ме
блі. У минулому році було 
замінено шість вікон. У бу
динку культури були заміне
ні вхідні та міжкімнатні две
рі. На території села Журава 
був встановлений дитячий 
майданчик, та за співфінан
сування проведено ремонт 
водогону у 2017 році. Тому 
дякую всім нашим помічни
кам за розуміння та участь у 
такій необхідній роботі»,  — 
зазначила Ганна Федотівна 
Нагорна, голова селищної 
ради с. Вахнівка.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Допомагаємо  
медичним закладам 

У будинку культури села Біла 
нове музичне обладнання

Ф ельдшерськоакушерському 
пункту на території села Си
рове більше 30 років. Саме 

стільки часу він обслуговує односель
ців, надаючи консультації, здійснюючи 
медичні процедури. Мешканці села зви
кли, що установа працює, є надія, що в 
критичній ситуації із здоров’ям обов’яз
ково допоможуть. Але складається так, 
що допомоги потребує й сам ФАП, та, 
на жаль, сільська рада не в силах його 
підтримати за всіма статтями. Добре, 
що є у нас аграрне під
приємство, керівництво 
й менеджмент якого 
розуміють, наскільки 
важливо підтримувати 
соціальну сферу села. 
Мова про підприємство 
«Норок» («ТАС Агро») та 
Благодійний фонд Сер
гія Тігіпка, які причетні 
до всіх добрих справ, 
зроблених для громади. 
Для сільського ФАПу 
також цьогоріч коштів 
не пошкодували, і тепер 
він у нас, буде технічно 
оновлений. Адже окрім 
подарованих на початку 
року медикаментів нам 
було закуплено холо
дильник для зберігання 
ліків, ноутбук і принтер. 
Сьогодні працювати без 
якісного комп’ютерного 
обладнання неможливо 
навіть у селі, постійно 
потрібно вносити дані про пацієнтів і 
медична реформа передбачає наявність 
офісної техніки. Тож наш медичний 
пункт працює, оберігає здоров’я жителів, 
щодня на цю варту стають його праців
ники. Вони особисто, як і всі жителі села 
Сирове, а це більше 1500 людей, щиро 
вдячні «ТАС Агро» за реальну допомогу 
закладу, який повинен і надалі працюва
ти заради громади»,  — повідомила го
ловна медсестра Валентина Фордуй.

 «Комп’ютерна техніка сьогодні не 
розкіш, а перша потреба, адже допомагає 

К ультурні осередки у селах, де 
працює компанія «ТАС Агро», 
відчувають постійну підтримку. 

Сільські клуби і будинки культури ви
конують свою важливу 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. 

Мільйони гривень спрямовують 
агропідприємства компанії «ТАС Агро» 
спільно з Благодійним фондом Сергія Ті
гіпка на проекти з підтримки культури. 
Тут і ремонти приміщень (переважно 
вони будувалися у 70ті роки минулого 
століття), встановлення нових металоп
ластикових вікон, придбання апарату
ри, пошиття сценічних костюмів для 
аматорських колективів, фінансування 
поїздок на творчі фестивалі та конкурси. 
Ось і нещодавно для будиноку культури 
села Біла (Липовецький район, Вінниць

і в упорядкуванні документації, різно
манітної службової кореспонденції, дає 
можливість користуватися електронною 
поштою та перевагами інтернетмережі. 
Важко уявити, щоб у якійсь організації 
не було комп’ютера, особливо у медично
му закладі. Адже від ефективності роботи 
обладнання тут залежить здоров’я і жит
тя наших односельців. Спасибі аграріям 
за таке придбання для нашого ФАПу, а 
ми, у свою чергу, будемо допомагати, 
щоб обладнання працювало, щоб медич

ний працівник могла користуватися елек
тронною поштою, застосовувати ноутбук 
у професійній діяльності. Навантаження 
на медпрацівників велике, тож тепер їм 
буде простіше хоч би в роботі з доку
ментацією, різними довідками. Громада 
села щиро вдячна за такий подарунок 
від компанії, адже цим прикладом співп
раці ми утверджуємо партнерство, яке, 
переконаний кожен, хто віддав свій пай в 
оренду агрохолдингу, буде вигідним для 
всіх», — підсумував Анатолій Литвинов, 
сільський голова Сирового.

кої області) придбано музичне облад
нання. 

«Нова музична техніка давно не за
куповувалася для нашого будинку куль
тури. У сільської ради не вистачає ко
штів, щоб технічно оновлювати заклад 
культури. Радіомікрофони нам потрібні 
для організації заходів, для репетицій, 
для молодіжних дискотек. Це один із 
фактів підтримки з боку компанії «ТАС 
Агро», а ми щиро вдячні за постійну ува
гу. Це не перший реалізований проект у 

нашому селі. Компанія і Благодійний 
фонд щорічно виділяє кошти для під
тримки соціальних об’єктів. Минулого 
року для будинку культури було при
дбано монітор, у попередні роки ми от
римували медикаменти та комп’ютерне 
обладнання для бібліотеки. Без допомо
ги відповідальних аграріїв ми б не мали 
змоги придбати ці товари. Дякуємо ком
панії та сподіваємося, що «ТАС Агро» 
надалі підтримуватиме місцеві грома
ди», — розповіла Алла Нікітчук, голова 
села Біла.

«
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Три Спаси — Медовий, 
Яблучний та Горіховий — 
святкують у другій поло-
вині серпня. Медовий Спас 
відзначають 14 серпня, 
Яблучний — 19 серпня, а 
Горіховий — 29 серпня. Три 
Спаси не лише нагадують 
нам про шанування релігій-
них звичаїв, а й натякають, 
що осінь зі своїми щедрими 
дарами уже на порозі.

Т ри серпневі Спаси мають вод
ночас релігійне та язичниць
ке начала. Щодо першого 

кореня, то пов’язаний він зі Спасителем 
Ісусом Христом, який вірив у те, що кож
на людина сильна, аби не спокуситися 
на гріх і бути врятованою або спасен
ною. Грань друга стосується народних 
вірувань, коли давні українці вкладали 
працю у свою землю, за що вона винаго
роджувала їх щедрим урожаєм.

Прикмети та традиції  
святкування Спаса в Україні

К оли зайшла мова про напрями 
соціальної підтримки від ком
панії «ТАС Агро», порадилися 

з депутатами місцевої ради, з громадя
нами, і вирішили: у селі повинно бути 
освітлення, — розповідає Ілля Стас, го
лова сільської ради. — До думки людей 
потрібно прислухатися, і ми про таку 
ідею  — облаштувати у селі освітлен
ня  — розповіли представникам агро
холдингу та Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка. Компанія вже допомагала реалі
зовувати подібні проекти в інших насе
лених пунктах, а в Покровську теж у неї 
багато добрих справ на рахунку, отож, 
зрозуміло, настав час реалізації задума
ного».

«Вирішили, що оновимо світиль
ники на тих вулицях села, де проживає 

У селі Покровське засвiтилися лiхтарi
більше людей, розміщуються установи 
та освітні заклади,  — продовжує роз
мову Ілля Антонович. Так, бюджет реа
лізації заходу склав майже 30 тис. грн. 
Це дуже вагома сума, яка й дозволила 
зробити все оперативно й якісно. Було 
замінено 35 світильників.

«Коли засяяли ліхтарі, розсіюючи 
вечірню темряву, коли люди побачили, 
наскільки стало комфортніше, вони не 
стримували слів вдячності»,  — згадує 
голова сільської ради.

 «Це ж поіншому все сприймаєть
ся при світлі. Немає отієї непроглядної 
темряви, яка традиційно панувала. Су
часне освітлення має великі переваги, 
адже працює на економних світлодіо
дах, отже, сільській раді значно менше 
потрібно сплачувати за електроенергію. 

Ось таке світло, що розсіює темряву, при
несла компанія «ТАС Агро» у село, чия 
історія сягає століть і воно варте бути 
впорядкованим, ошатним. Реалізований 
проект став черговим у низці корисних 
справ, які вже вдалося зробити, щоб сіль
ська громада відчула налаштованість на 
співпрацю. Аграрії ремонтували ФАП, 
забезпечували медикаментами, купува
ли музичну апаратуру, виділивши на це 
в загальному 150 тис. грн, — перелічує 
соціальні проекти агрохолдингу Ілля 
Стас.  — Дуже велика і помітна справа. 
Отож, можемо говорити про соціальну 
відповідальність підприємства, яке раз 
у раз вникало у наші сільські справи і 
допомагало. Були й інші, хай і не такі 
дороговартісні, але також потрібні для 
села справи».

МЕДОВИЙ СПАС 
(МАКОВЕЯ) — 14 СЕРПНЯ 

Перший Спас ще називають Медо
вим, Спасом на воді та Мокрим. У цей 
день віряни згадують сімох братів Мак
кавеїв, їхню матір Соломонію та учите
ля Єлеазара, які в далекому 166 році до 
нашої ери поплатилися життям, бо спо
відували віру в Істинного Бога.

Сьогодні шану мученикам хри
стияни віддають у церквах. На служ
бу цього дня вони приносять букети 
квітів  — маковійчики або маковій
ки, щоби їх освятили. У композиції  
обов’язково повинні бути декілька го
ловок стиглого маку, до яких доклада
ють літні квіти. Зіллячко доповнюють 
калиною, що символізує дівоче щастя, 
вівсом, який уособлює достаток і ба
гатий урожай, соняшником, що дарує 
сонце і тепло, і навіть полином — за
хисником від нечисті, а також тради
ційними осінніми квітами  — айстра
ми, жоржинами, гвоздиками.

Викидати маковійки не можна. 
Навпаки, їх потрібно зберігати в оселі, 
бажано біля ікон, як оберіг. Навіть сьо
годні свяченим маком обсипають дім і 
худобу, щоби зло обходило господар
ство десятою дорогою.

ЯБЛУЧНИЙ СПАС — 
19 СЕРПНЯ 

Саме це свято знаменує закінчення 
літа. Тому в давнину у цей день люди 
виходили подивитися на захід сонця, і, 
спостерігаючи за тим, як небесне світи
ло йде на спочинок, співали пісні, відтак 
прощалися із теплом, примовляючи: «В 
Яблучний Спас — пішло літо від нас».

Натомість зустрічали осінь: не 
лише відчували її ранні холодні по
дихи, а й приймали перші дари. Тому, 
коли люди йшли до церкви, то клали 
у свої кошики груші, сливи, виноград, 
персики, овочі, інколи навіть жмут ко
лосся чи пшениці. Головним же атри
бутом святкової корзини були яблука, 
які, як вважали, не можна було їсти до 
19 серпня, проте у цей день, а також 
опісля ці фрукти вживали в необме
женій кількості. Ще на Спаса радили 
збирати урожай, адже подейкували: за
лишені після Яблучного свята фрукти, 
овочі чи зернові користі не принесуть.

У цей день люди спостерігали і за 
тим, як веде себе природа. Вважалося, 
якщо погода буде сухою і спекотною, 
такою слід очікувати осінь, і, навпаки, 
якщо задощить, то золота пора буде ба
гатою на дощі. Морозну зиму на Дру
гого Спаса пророкує небо без жодної 
хмаринки.

ГОРІХОВИЙ СПАС —
29 СЕРПНЯ 

На Третій Спас у народі кажуть ще 
Хлібний і Полотняний. 

Коли вже чимало людей дізнали
ся про те, що Христос вміє зцілювати 
людей, слава про такі вміння дійшла і 
до володаря турецького міста Едесси 
Авгара. Він хворів проказою, тому по
слав до Ісуса живописця Ананія. Той 
розповів про горе і попросив намалю
вати портрет Спасителя. Однак фарби 
на полотні розпливалися і зобразити 
обличчя Ісуса не вдалося. Тоді Син Бо
жий взяв рушник, витер ним своє об
личчя та віддав гінцеві. Він побачив на 
ньому лик Христа, поїхав із тканиною 
до царя, що його і вилікувала.

Проте історія святої реліквії із зо
браженням Ісуса на цьому не закінчи
лася. 29 серпня 944 року візантійський 
імператор Костянтин Багрянородний 
наказав перенести образ з Едесси до 
Константинополя. Проте під час од
ного із хрестових походів 1204 року 
зображення викрали і, за легендою, 
намагалися перевезти на кораблі, 
який потонув у Мармуровому морі. За 
іншою версією, Нерукотворний образ 
у 1362 році передали до Генуї, де його 
зараз зберігають у монастирі на честь 
апостола Варфоломія.

«


