
Компанія «ТАС 
Агро» долучилася  
до проведення 
Днів села
Компанія «ТАС Агро» зав
жди поважає і підтримує 
традиції та звичаї місцевих 
громад. На початку серпня 
в рамках фестивалюче лен
джу Унікальна Богуславщи
на  – перлина Київщини в 
селі Чайки Богуславського 
району Київської області 
відбулося справжнє гастро
номічне дійство  – Свято 
Чайківського борщу. 

Представники «ТАС Агро 
Центр» із задоволенням 
завітали на смачне свято. 
Аграрії не забули прихопи
ти з собою солодкі подарун
ки для частування жителів 
та гостей мальовничого села 
Чайки.

Восьмого серпня село Мис
айлівка Богуславської ОТГ 
перейняло естафету фести
валючеленджу "Унікальна 
Богуславщина  – перлина 
Київщини".

Фестивальчелендж – це свя
то, яке об’єднує всі поколін
ня громади, презентує свої 
надбання і гордість, свою 
унікальність. Традиційно 
жодне дійство не проходить 
без наших найменших гро
мадян, яких ми завжди гото
ві підтримати як у навчанні, 
так і в активному дозвіллі, 
особливо, якщо надворі літо 
і канікули.

Для своїх земляків та гостей 
свята працівники та амато
ри Мисайлівського будинку 
культури подарували свят
ковий концерт. Мелодійні 
пісні,  танці, чарівні ведучі – 
всі намагалися показати свої 
найкращі таланти та дарува
ли присутнім своє тепло та 
посмішки.

Цього разу за фінансової під
тримки «ТАС Агро Центр» 
було організовано розва
жальну програму для дітей з 
аніматорами, яскравим аква
гримом, танцями, бульбаш
ковим шоу та видовищем із 
повітряними кульками. 

Нехай дитячі обличчя зав
жди сяють від щастя та ви
промінюють радість!
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ьогорічна збиральна кампанія за
пам`яталася нам як дуже нестан
дартна. Адже у зв’язку з погодни

ми умовами жнива було розпочато на два 
тижні пізніше від традиційних календарних 
строків. Проте, компанія використала усі 
можливості для організації оперативного 
збору врожаю, щоб мінімізувати ризики 
зниження якості зерна і зменшення уро
жаю. Підбиваючи підсумки жнив, можна 
відзначити, що урожайність ранніх зерно
вих культур виявилася на 20 % вище то
рішнього показника. Середня врожайність 
культур: озима пшениця – 52 ц/га, ріпак – 
35 ц/га. Рекордні показники врожайності, 
отримані під час жнив, свідчать про високу 
культуру вирощування і професіоналізм 
аграріїв компанії» – розповів Віктор Белкот, 
директор з виробництва ТОВ «ТАС Агро».

Слід також відзначити високу якість от
риманого врожаю пшениці, адже 95 % зер
на належать до другого і третього класів. 
На даний момент в компанії проводяться 
роботи з підготовки ґрунту під посів ози
мих культур урожаю 2022 року та основна 
обробка ґрунту. Остання, зокрема, вже ви
конана на площі понад 13 тис. га, а культи
вація  – на 5 тис. га. Крім того, виробничі 
підрозділи агрохолдингу розпочали посів 
озимого ріпаку, який заплановано здійсни
ти на площі 3 тис. га.

Компанія «ТАС Агро»  
завершила збір ранніх зернових
ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» ЗАВЕРШИЛИ ЗБІР РАННІХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. СТАНОМ 
НА 10 СЕРПНЯ УРОЖАЙ ЗІБРАНО ІЗ 100% ЗАПЛАНОВАНИХ ПЛОЩ. ЗАГАЛЬНИЙ НАМОЛОТ СКЛАВ ПОНАД 
72 ТИС. ТОНН, У ТОМУ ЧИСЛІ 67 ТИС. ТОНН ПШЕНИЦІ І 5 ТИС. ТОНН РІПАКУ.

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬ-
НОСТІ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО», УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ АБО ІНШИХ ПИТАНЬ 
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Н а карті України – палітра насе
лених пунктів, у яких працює 
компанія «ТАС Агро». Майже у 

кожному із них є школа, якій потрібна 
допомога. Тільки за 2020 рік компанія 
«ТАС Агро» спільно із Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка виділили понад 
1 млн грн допомоги загальноосвітнім 
навчальним закладам. Зокрема школам 
Південного кластеру виділено понад 
240 тис. грн, Центрального кластеру  – 
майже 450 тис. грн, Західного класте
ру – майже 150 тис. грн і Північного – 
понад 200 тис. грн.

Відповідальність завжди йде плічо
пліч із своєчасністю. Тож справді соціаль
но відповідальним є той бізнес, який опе
ративно реагує на проблеми та вирішує 
їх точно і вчасно. Забезпечення готовно
сті навчальних закладів до нового сезо
ну  – один із пріоритетів компанії «ТАС 
Агро». Школам надається різна допомо
га, залежно від їх потреб. На скільки вона 
є вагомою, вчасною та потрібною ми по
цікавилися у директорів сільських шкіл.

Директор школи с. Глибочок 
Тростянецького району Вінниць-
кої обл. Валентина Дригант: «З 
2012 року Благодійний фонд Сергія Ти
гіп ка виділив майже 300 тис. грн на по
треби нашої школи. Відзначу, що спіль
но ми замінили вікна, оновили їдальню, 
придбали спортінвентар і туристичне 
обладнання. Ще у далекому 2012 році 
компанія «ТАС Агро» була першою серед 
тих, хто долучився до проєктів тепло
збереження й енергоощадності у селі. 
Тепер наша школа усміхається новень
кими вік нами. Ще нашою родзинкою є 
інтерактивна система і зона релаксації. 
Компанія придбала інтерактивну дошку, 
комп’ютери і ноутбуки. Сьогодні ми 
спільно працюємо над ремонтом класів 
та фасаду. Вагомий внесок також зробле
но в організацію Днів пам’яті Олександра 
Черепахи  – воїна, що загинув на Сході 
під час виконання військового обов’язку. 
Олександр – випускник нашої школи, на 
його честь проводяться заходи на вру
чення Кубка Героя. Також виділено поле, 
яке названо його іменем і на якому вста
новлено меморіал».

Директор школи с. Тридуби 
Кривоозерського району Мико-
лаївської обл. Ольга Майданик: 
«Дякуємо за цьогорічну підтримку ком
панії «ТАС Агро», завдяки якій протягом 
червнялипня ми змогли придбати столи 
для вчителів, методичні куточки, дошки 
(28  343 грн), посуд для шкільної їдальні 
(11 750 грн). Для працівників нашого колек
тиву дуже важливо знати, що у вирішенні 
щоденних проблем ми не одинокі, що є 
люди, які завжди допоможуть. Коли ми 
отримуємо допомогу, наші думки поверта
ються до таких непересічних загальнолюд
ських цінностей, як самовідданість і здат
ність змінити світ навколо себе на краще». 

Директор Іржавецького закла-
ду загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ічнянської міської ради 
Чернігівської області Світлана Ру-
башка: «У нашому освітньому закла
ді навчається 111 дітей. Маємо 11 класів. 
Ми дбаємо про оновлення методичного 
і технічного забезпечення школи. Проте 
самотужки нам важко реалізовувати за
плановане. Приємно, що нас чують і під
тримують. В цілому Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка Ічнянському району за 
останні три роки виділено допомоги на 
суму майже 350 тис. грн. Драйвером роз

витку освіти є технічне оснащення шкіл. 
Інтерес до навчання – це та складова, яка 
мотивує і спонукає учнів до пізнання і 
зростання. Сучасна молодь повноцінно 
не опанує предмети без застосування 
цифрових та інформаційнокомунікацій
них технологій. Цього разу школі вручи
ли нові ноутбуки. Ми вдячні аграріям за 
системну підтримку нашого закладу».

Директор Ісайківської гімна-
зії Богуславської міської ради 
Київської області Ірина Поліщук: 
«Ми задоволені співпрацею із компані
єю «ТАС Агро», адже коштів із місцево
го і обласного бюджетів на повноцінне 
функціонування школи не вистачає. Бла
годійним фондом Сергія Тігіпка за час 
співпраці виділено близько 220 тис.  грн 
на ремонт і устаткування нашої гімназії. 
Особливо вдячні за відновлений дитячий 
майданчик, комплекти комп’ютерної тех
ніки, спортивний інвентар. Наші прохан
ня про допомогу виконуються на 100%. 
Потрібен чи то ремонт даху, чи ремонт 
шкільного автобуса, чи лінолеум – з усім 
поступово допомагають».

Директор Зозівської школи 
Липовецького району Вінниць-
кої області Ольга Побережець: 
«Благодійний фонд Сергія Тігіпка завжди 

першим відгукується на наші прохання. 
Ми ніколи не чули відмови від компанії 
«ТАС Агро». Радіємо, що для 181 дитини 
створені затишні умови навчання. Адже 
діти мають зростати в умовах добробу
ту, розуміти, що світ довкола має бути 
позитивним. Тільки коли ми змалечку 
привчатимемо дітей до хороших умов і 
комфорту, можемо сподіватися на відда
чу в майбутньому. Приємно, що у вересні 
2021 року справдяться мрії ще для 20 ді
ток – саме стільки маємо першачків. Ми
нулого року ми отримали комп’ютерне 
обладнання, ледсвітильники, телевізор. 
Цьогоріч спільними зусиллями відремон
тували вбиральні. Всього за час співпраці 
з компанією «ТАС Агро» школа отримала 
близько 300 тис. грн допомоги».

В компанії «ТАС Агро» знають, 
що однією з кращих інвестицій є 
інвестиція в людей. Допомога освіт-
нім закладам сьогодні – це розумні, 
кмітливі й озброєні знаннями коле-
ги завтра. Вдала співпраця є локомо-
тивом впровадження інновацій та 
сталого розвитку. У її процесі гене-
руються нові ідеї, розробляються ці-
каві проєкти і відбуваються реальні 
зміни на краще. Ми завжди відкриті 
до діалогу і разом сіємо майбутнє!

Підопічні школи готові  
розпочати новий навчальний рік

АГРАРІЇ І ВЧИТЕЛІ ШКІЛ МАЮТЬ БАГАТО СПІЛЬНОГО. У ГАРЯЧУ ЛІТНЮ ПОРУ В ХЛІБОРОБІВ НАСТАЄ СПЕКОТНА ПОРА ЖНИВ, А В УЧИТЕ-
ЛІВ – ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. ЗАВІТАВШИ У ЛИПНІ-СЕРПНІ ІЗ ЧЕРГОВИМ ВІЗИТОМ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 
БАЧИШ, ЯК НЕВТОМНО КИПИТЬ РОБОТА. ВСЕ РЕМОНТУЄТЬСЯ, БІЛИТЬСЯ І ФАРБУЄТЬСЯ. АДЖЕ ШКОЛИ МАЮТЬ ОСНАЩУВАТИСЯ, МОДЕР-
НІЗУВАТИСЯ І РОЗВИВАТИСЯ. У КОЛЕКТИВІВ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» ТА СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ ЄДИНА МІСІЯ – МИ СІЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ.



В ідродження традицій  – на часі. 
Адже повернення до історичних 
витоків, збереження культурної 

спадщини і розвиток сільських терито
рій є запорукою успіху. Село Казавчин 
є туристично привабливою територією, 
оскільки криє у собі чимало історичних 
подій. У Гайворонській міській територі
альній громаді відповідально ставляться 
до підтримання українських традицій, 
тож вшосте організували і провели що
річний фестиваль «Казавчин фест». З ро
зумінням важливості таких заходів для 
регіону та усвідомленою відповідаль
ністю перед громадою генеральним 
спонсором фестивалю козацької 
слави «Казавчин фест» стала ком-
панія «ТАС Агро».

Захід є всеукраїнським і відбувається 
під гаслом «Козацькому роду нема пере
воду». Фестиваль передбачав концертну 
програму, участь у якій взяли аматори 
Гайворонської громади, фольклорні та 
естрадні колективи. Спеціальні гості фес
тивалю – призер Всеукраїнських і міжна
родних конкурсів, голосистий, енергій

ний і талановитий ансамбль «SoloMia». 
Дійство розпочалося урочистою ходою 
українського козацтва «Лине слава ко
зацька з далечі віків». 

В урочистому відкритті заходу взя
ли участь міський голова Роман Волуй
ко та його заступниця Юлія Пошенко, 
представники старостинських округів 
Гайворонської громади, що налічує по
над 25 000 осіб. Громада об’єднує 13 на
селених пунктів: Бандурове, Берестяги, 
Бугове, Вікнине, Гайворон, Долинівку, 
Казавчин, Мощене, Переямпіль, Покров
ське, Прогрес, Садове, Солгутове, Со
ломію, Тополі, Хащувате і Червоне. 
Господар фестивалю – староста Хащуват
ського старостинського округу Сергій 
Манзюк. До основних заходів фестива
лю долучилося керівництво та працівни
ки ТОВ «ТАС Агро Південь». Найбільше 
перехоплювало подих, коли на скелях 
Сірка зазвучав Гімн України, який спі
вали всі  – від наймолодших учасників 
до старійшин прилеглих сіл. Фестиваль 
став справжнім патріотичним заходом, 
у якому взяли участь багато дітей та мо

лоді. Гарт духу у спільних дійствах – те, 
чого на разі потребує підростаюче поко
ління. 

На Фестивальній галявині презенту
вали курені та пригощали українськими 
стравами: юшкою, козацькою кашею, 
варениками, печеною картоплею, аро
матними пиріжками та салом із хріном 
й часником. Саме на цій галявині було 
місце таборування Сіркового війська у 
далекому XVII столітті.  На ній же нині 
відбувається посвята в козачата «Спи
тай, козаче, у душі своєї за Україну, як 
вона болить!». Відтак, на цьому ж місці 
проходить патріотичний захід «Сильні 
духом». Загальна площа Казавчинських 
скель складає понад 50 га.

Під час свята полковник централь
ноукраїнського козачого округу Віталій 
Коротков передав булаву, як символіч
ний знак козацької влади, міському го

лові міста Роману Волуйку. Як символ 
народовладдя та демократії з метою збе
реження історичної спадщини і тради
цій булава була передана до Гайворон
ського краєзнавчого музею.

Особливого колориту фестивалю 
додали виставки виробів хендмейд, 
козацької зброї та фудкорти. Цікавими 
були майстеркласи з ткацтва килимів, 
виготовлення виробів із глини та робіт 
декоративноужиткового мистецтва. 
Родзинкою заходу стала переправа на 
підводі на інший берег Південного Бугу. 
Діти та підлітки особливо чекали на по
казові виступи козаків. Дитячі атракці
они, спортивні змагання та веселі танці 
і пісні об’єднали всіх гостей «Казавчин 
фесту».

Крім того, проведення «Казавчин 
фесту» припадає на благодатну і відпо

відальну для аграріїв пору – жнива. Збір 
урожаю вважається вінцем роботи хлі
боробів, а його початок споконвіку був 
урочистою подією. В добру пору і на 
гарний урожай заспівали й обжинкових 
пісень. Організатори свята частували ко
роваєм аграріїв, що підтримали прове
дення заходу. 

«У день проведення «Казавчин фе
сту» ми зібрали свій перший урожай 
зерна, обмолотивши 26 га поля. Погода 
сприяла збору, і результати нас пораду
вали. Середня урожайність зібраної в 
цей день пшениці – 63 ц/га. Всього в да
ному регіоні ТОВ «ТАС Агро Південь» 
засіяло 1260 га землі. Крім пшениці та
кож вирощуємо соняшник, який плану
ємо збирати у серпні, та кукурудзу, збір 
якої припаде на вересень. До землі ми 
ставимося дбайливо  – дотримуємося 
технологічно обґрунтованих сівозмін 

та висіваємо ті культури, які споконві
ку були характерними для південної 
України. Ми вміємо вирощувати, зби
рати і відпочивати. Тож у «Казавчин 
фесті» взяли участь разом із нашими 
пайовиками. Ми раді, що на цих слав
них землях зберігають і шанують тра
диції, а тому активно долучаємося до 
організації цього процесу і завжди до
помагаємо селянам, у яких орендуємо 
землю»  – зазначив директор кластеру 
ТОВ «ТАС Агро Південь» Михайло Іва
нович Барабаш.

Цьогорічний фестиваль козацької 
слави об’єднав людей в особливій радо
сті кращих українських традицій, духов
ному збагаченні та розвитку національ
ної культури. Свято надихнуло аграріїв 
на завзятий збір урожаю і надало ім
пульсу громаді на нові звершення.

Компанія «ТАС Агро» –  
генеральний спонсор «Казавчин фесту»
Вміємо вирощувати, збирати і відпочивати
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Медичне обладнання для Липовецької лікарні
лікарні. В епіцентрах боротьби за люд
ські життя точно знають: апаратурне 
оснащення, досвідчені лікарі та необ
хідні медикаменти вирішують все. Бла

годійний фонд 
Сергія Тігіпка 
спільно із ТОВ 
«ТАС Агро Захід» 
завжди підстав
ляє плече лікар
ням. Особливо 
посилено роботу 
із забезпечен
ня медичних 
установ у важку 
добу боротьби з 
COVID19. Апа
рат ШВЛ, реані
маційне ліжко, 
монітор пацієн
та, кисневі кон
центратори та 
медичні зволо

жувачі нещодавно було передано Ли
повецькій районній лікарні.

«На початку року ми отримали кис
невий концентратор для Інфекційного 
відділення нашої лікарні. Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка також оплатив ре
монт вхідної групи хірургічного відді
лення. Завдяки цьому ми отримали не
обхідні для роботи дозволи і лікарню 
не закрили. А сьогодні неврологічному 
відділенню для тяжких хворих надано 
провідне медичне обладнання: апарат 
штучної вентиляції легень, надсучасне 
і комфортне реанімаційне ліжко з анти
пролежневим матрацом, спеціальні зво
ложувачі повітря. Також лікарні переда
но монітор пацієнта, про який ми давно 
мріяли, та ще два кисневих концентрато
ри. Даний обсяг медичної техніки дозво
лить врятувати не одне життя і суттєво 
полегшить роботу лікарів» – розповідає 
заступник головного лікаря з медичної 
частини Віктор Восьмушко.

Колектив Липовецької лікарні 
відзначає, що найважче у роботі  – 
приймати рішення щодо пріоритет
ності. Адже обирати, кого з пацієнтів 
підключати до кисневого апарату 
першим, дійсно нелегко. Додаткові 
концентратори кисню значно по
легшують вирішення цієї задачі. 
«Усі працівники нашого медзакладу 
щиро вдячні Благодійному фонду 
Сергія Тігіпка за неоціненний вклад 
в розвиток лікарні та піклування про 
громадян. Багато із міських лікарень, 
не знайшовши підтримки в регіонах 
своєї діяльності, змушені були за
критися. Липовецька міська лікарня 
за підтримки Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка не тільки продовжує 
роботу, а й активно модернізується 
і проводить необхідні ремонтні ро
боти» – продовжує бесіду заступник 
головного лікаря з медичної частини 
Віктор Восьмушко.

Н айвища цінність на землі  – 
життя і здоров’я людини. Цю 
просту і зрозумілу істину 

гостро усвідомлюєш, перебуваючи в 

Нова огорожа у центрі села

Ремонтуємо дороги у місцевих громадах

П ісля здійснення адміністратив
нотериторіальної реформи 
українським селам потрібна 

всебічна підтримка. Адже кожна гро
мада має чимало проблем, які не зав
жди можна вирішити власними сила
ми. Тому й доводиться звертатися до 
соціально відповідальних орендарів та 
спонсорів. Для багатьох громад багато
річними та надійними партнерами на 
шляху покращення соціальноекономіч
ного рівня життя, створення комфорт
них умов проживання є підприємства 
компанії «ТАС Агро» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка. Цьогоріч плідні 
результати співпраці з компанією нещо
давно отримали й жителі с. Щербашен
ці, що на Київщині.

«Нарешті маємо чудовий результат. 
Формою діяльності людини є естетичне 

Н езважаючи на активізацію онов
лення інфраструктури в Україні 
та дію програми «Велике бу

дівництво», ремонт шляхів  — завжди 
проблема, особливо якщо йдеться про 
транспортні артерії, розташовані на 
території сіл. Прикладом для насліду
вання у справі приведення до ладу до
рожнього покриття є громади сіл Він
ниччини. Завдяки залученню коштів від 
Благодійного фонду та агропідприємств 
компанії «ТАС Агро» вдається покращу
вати стан шляхів. До речі, це не перша 
подібна ініціатива компанії.

«У гарячий період жнив ми також 
пам'ятаємо про благоустрій сіл. ТОВ 
«ТАС Агро Захід» ремонтні роботи доріг 
у селах Славна, Козинці та Зозів.  Доро
ги – болісна тема майже всіх населених 

перевтілення світу, у ході якого створю
ються краса та цінності. Саме так в цен
трі села Щербашенці стара дерев'яна 
огорожа довжиною у 150 м цього тижня 
перетворилася на бетонну. Звичайно, 
цьому передувала довга робота: демон
таж старої огорожі та стовпів; вирізан
ня кущів і сухих дерев; вивезення гілля. 
Дякую небайдужим жителям села, які 
долучилися до роботи, що привела до 
результату, а також дирекції ТОВ «ТАС 
Агро Центр» за те, що підтримали і по
вірили. Але найголовніше те, що реалі
зація цього задуму була б неможливою 
без допомоги ВБФ "Фонд Сергія Тігіпка", 
який виділив кошти на проведення даної 
роботи, бо працює за принципом: відда
вати і допомагати людям. Висловлюю 
щиру вдячність директору. Це не тільки 
матеріальна цінність для нас, а і відчуття 

своєчасне прибуття швидкої допомоги та 
екстрених служб, вчасно доставлені про
дукти і комфорт для місцевих жителів, 
пайовиків компанії» – розповів директор 
ТОВ «ТАС Агро Захід» Володимир Ново
хацький.

«З компанією «ТАС Агро», орендарем 
земель сільради, ми маємо гарний досвід 
співпраці. Щорічно до Дня знань наші 
першокласники отримають від аграріїв 
набори канцелярського приладдя, учням 
до Нового року презентуються солодощі, 
а соціально незахищеним пайовикам  – 
продуктові набори. Окрім того, у дитя
чий садочок закуплено холодильник, а 
у школу  – комп’ютерну техніку. Тепер 
компанія «ТАС Агро» долучилася й до 
ремонту дорожнього покриття. Ми дуже 
вдячні компанії за допомогу. Переконані, 
що й надалі плідно співпрацюватимемо, 
а результатом такого співробітництва 
стане створення належних умов життя 
для місцевих жителів» – підсумував ста
роста села Козинці Віктор Петрюк.

підтримки грома
ди, своїх пайови
ків, вирішення їх 
проблем і надія 
на те, що разом 
ми здолаємо всі 
негаразди. Бажаю 
всім здоров'я, 
успіхів у спра
вах, динамічного 
розвитку, щедрих 
врожаїв і, звичай
но, сподіваюся 
на подальше вза
єморозуміння і 
співпрацю»  – по
дякувала старо
ста села Щерба
шенці Валентина 
Будянська.

пунктів. Однак компанія «ТАС Агро» 
намагається покращити ситуацію в регі
онах своєї діяльності. Гарні дороги – це 


