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ТОВ «Медвинське ХПП»  
продовжує заготівлю зерна 
нового врожаю
ТОВ «Медвинське хлібоприймальне підпри-
ємство» (ТАС Агро), що розташоване у Бо-
гуславському районі на Київщині продовжує 
заготівлю зерна нового врожаю. Впродовж лип-
ня-вересня 2017 року на потужності елеватора 
було прийнято більше 1 тис. тонн пшениці, 4,5 
тис. тонн соняшнику та 900 тонн кукурудзи. 
Протягом цього року на підприємстві було 
оптимізовано схему руху автотранспорту: 
таке рішення дозволило значно скоротити 
час вивантаження зерна, уникнути заторів та 
збільшити пропускну спроможність під час 
приймання зернових. Також на агропідприєм-
стві було проведено ремонт складських при-
міщень, модернізовано виробничо-технічну 
лабораторію та оновлено автоматичні ваги.

ТОВ «Обрій» завершило  
посів озимої пшениці
Станом на 1 жовтня господарство «Обрій» 
(ТАС Агро) що розташоване у Срібнянсько-
му районі на Чернігівщині завершило посів 
озимої пшениці на площі понад 1700 га, що 
на 5% більше, ніж минулого року. Збільшен-
ня площ озимих посівів відображає стратегію 
підприємства з нарощення в сівозміні частки 
таких культур, як пшениця. Як посівний мате-
ріал було використано високоякісне насіння 
1-ї репродукції, яке було спеціально підготов-
лено та оброблено відповідно до сучасних 
технологій.
Господарство також завершує збирання тех-
нічних культур. Повністю зібраний соняш-
ник на площі  1000 га з середньою врожайні-
стю 24 ц/га, а також соя – на площі 1900 га з 
середньою врожайністю 14 ц/га. Збирання ку-
курудзи на площі 700 га планують розпоча-
ти після 10 жовтня за сприятливих погодних 
умов. Прогнозована урожайність кукурудзи 
не менше 80 ц/га.

Господарство «Михайлівське» 
(ТАС АГРО) реконструює  
тваринницькі комплекси
У господарстві «Михайлівське» (Вінницький 
район, Вінницька область) продовжується ре-
конструкція тваринницьких комплексів. Зара-
ди покращення умов утримання ВРХ на одній 
із ферм повністю замінено водопровід і вста-
новлено модернізовані поїлки для корів. За-
галом впродовж вересня оновлено 120 метрів 
труб на двох фермах. Завдяки цій реконструк-
ції відновиться якісне водопостачання і підви-
щиться продуктивність у молочного стада. 
Також на підприємстві завершують заготівлю 
силосу, ущільнюючи його у сховищах важкою 
сільськогосподарською технікою. Після трам-
бування масу планують ізолювати від доступу 
повітря за допомогою спеціальної плівки. Для 
годівлі високопродуктивних корів у господар-
стві заготовили 700 тонн корнажу.
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НОВИНИ КОМПАНІЇ
ПРАЦЮЄМО ЧЕСНО І ПРОЗОРО

У першому півріччі 2017 року 
господарствами компанії ТАС Агро 
сплачено більше 58 млн грн податків

К омпанія ТАС Агро – одне з 
найбільш соціально відпо-
відальних і прозорих під-

приємств аграрної галузі України. 
Господарства компанії, які працюють 
у різних регіонах країни є провід-
ними платниками податків у своїй 
місцевості. За підсумками першого 
півріччя 2017 року завдяки діяльно-
сті підприємств компанії місцеві та 
державний бюджети поповнилися на 
понад 58 млн грн.

При цьому державний бюджет от-
римав майже 32 млн грн податкових 
надходжень, а місцеві бюджети біль-
ше 26 млн грн. Показовим є те, що най-
більше до бюджету сплачено податку 
на додану вартість, – це є свідченням 
реального розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва і покращення 
загального економічного становища в 
країні. Крім того, до державної скарб-
ниці сплачувався єдиний соціальний 
внесок (ЄСВ), а також військовий збір 
з орендної та заробітної плати співро-
бітників компанії. 

До місцевих бюджетів Вінниць-
кої області в першому півріччі 2017 
року господарствами компанії спла-
чено більше 8 млн грн, Чернігів-
ської – майже 9 млн грн, Київської – 
6,5 млн грн, Кіровоградської – 7 млн 
грн і Миколаївської  – 1,5  млн грн 
Зазвичай, доходи територіальних 
громад формуються за рахунок 
сплати податку з орендної плати за 
земельні паї, із заробітної плати пра-
цівників, єдиного податку 4-ї групи 
(з кількості оброблювальної землі), 
екологічного податку, рентної плати 
за надрокористування тощо.

«Відповідальний бізнес, яким 
без сумніву є компанія ТАС Агро, 
повинен, найперше, легально пра-
цювати в Україні й інвестувати в 
економіку, а також бути прозорим і 
створювати довкола себе оточення з 
нормальним рівнем життя. Немож-
ливо бути успішним в бізнесі, якщо 
серйозно не займатися соціальною 
відповідальністю. Сумлінна сплата 
податків у аграрному секторі – це 

запорука стабільного розвитку сіль-
ських територій, адже левова частка 
коштів, які перерахувала компанія 
ТАС Агро, використовується для 
підвищення рівня благоустрою та 
інфраструктури. Наша компанія 
комплексно та системно співпрацює 
з місцевими громадами і постійно 
реалізує великі інфраструктурні 
проекти у регіонах своєї присутно-
сті. Лише така системність прино-
сить гідний результат і є запорукою 
успіху», – розповіла Ірина Верше-
ліс, генеральний директор компанії 
ТАС Агро.

Нагадаємо, що окрім сумлінної 
сплати податків, агропідприємства 
компанії спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка систематично 
інвестують у покращення сільської 
освіти, культури, медицини, спорту 
тощо. Торік сума соціальних інвести-
цій ТАС Агро у місцеві громади ста-
новила 7 млн грн. За перше півріччя 
2017 року цей показник сягнув май-
же 3 млн грн.

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/
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ВІСТІ З ПОЛІВ

ПРОФЕСІОНАЛИ ТАС АГРО

Д ля більшості українців осінь – 
це прекрасна золота пора року. 
Проте для аграріїв осінь  – це 

найбільш відповідальний і напруже-
ний сезон, адже саме зараз закладаєть-
ся основа для майбутнього врожаю і 
завершується збір пізніх зернових. На 
початок жовтня у компанії ТАС Агро 
вже зібрано 15 тис. га сої, 14 тис. га со-
няшнику і розпочато обмолот «цариці 
полів». Щоправда, ми розпочали збір 
кукурудзи з південних регіонів, а на 
Чернігівщині і Сумщині ця культура 
ще не дозріла, тому там ми плануємо 
розпочати її збір десь через два тижні. 
Цьогорічна збиральна кампанія роз-
почалась у планові терміни. На жнива 
компанія ТАС Агро задіяла 20 власних 
комбайнів і 50 одиниці вантажного ав-
тотранспорту. Збір урожаю розпочався 
організовано, сподіваємось, що завер-
шити його зможемо теж в оптимальні 
строки. Тривалість  збору культури за-
лежатиме від погодних умов, адже на 
темпи польових робіт можуть вплину-
ти осінні дощі. Тож поки не можна дати 
точні прогнози  щодо часу завершення 
всіх робіт. Орієнтовно жнива плануємо 
завершити до кінця листопада. Також 
за планом у нас завершується осіння 
посівна кампанія. Станом на 10 жовт-
ня по холдингу уже посіяно 15 тис. га 
озимої пшениці і 14 тис. га озимого яч-
меню, що становить 90% запланованих 
під озимину площ», – розповів Віктор 
Белкот, директор з виробництва компа-
нії ТАС Агро.

«Наше господарство першим у ком-
панії ТАС Агро приступило до збору ку-
курудзи. Уже в кінці вересня ми зібрали 

сою і соняшник, а вся техніка і спеціаліс-
ти були повністю підготовлені до збору 
«цариці полів». Загалом кукурудзу ми 
плануємо зібрати на площі 1200 га. Сьо-
годні для цього працює три зернозби-
ральних комбайни іноземного виробни-
цтва і шість вантажних автомобілів, які 
транспортують зерно на елеватор. Якщо 
погодні умови не заважатимуть, то про-
тягом 20 днів завершимо збір кукуру-
дзи і весь виробничий цикл 2017 року. 
Перша урожайність, яку отримали після 
обмолоту полів, становить лише 57 ц/га, 
проте це лише початок, і я впевнений, 
що ми вийдемо на планові показники 

урожайності – 75 ц/га», – запевнив Ми-
кола Васильович Ставничий, директор 
господарства «Рутенія-М».  

«Цього року ми своєчасно посіяли 
озимину – 980 га пшениці і 270 га ячме-
ню. Цьому посприяли хороша погода і 
відповідальна праця та професіоналізм 
наших спеціалістів. Під посів озимини 
було витримано всі агрономічні і тех-
нологічні умови для зберігання воло-
ги, щоб отримати дружні сходи озимої 
пшениці і хороший урожай у наступно-
му році. Окрім виробничих робіт, наше 
господарство турбується про пайовиків, 
які забезпечують нас земельними ре-

сурсами. У 2017 році ми підняли рівень 
орендної плати і одними з перших у 
регіоні завершили її виплату. Спільно з 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка ми 
підтримуємо і оновлюємо соціальну 
інфраструктуру тих населених пунктів, 
у яких ведемо господарську діяльність. 
Впродовж цього року було реалізовано 
різноманітні соціальні проекти на суму 
200 тис. грн. Зокрема, ми ремонтували 
школи і дитячі садочки, постачали ме-
дикаменти місцевим амбулаторіям, най-
ближчим часом плануємо встановити 
дитячий майданчик у селі Терновате», – 
підсумував Микола Васильович.

«

Б ільше 15 років я працюю в господар-
стві «Зоря» механізатором. Мене, як 
і всіх сільських дітей, батьки привча-

ли до праці. Адже навіть сьогодні не знайти 
жодної родини в селах, яка б не мала приса-
дибної ділянки, не займалася б вирощуван-
ням овочів, фруктів. Це споконвічна тради-
ція. А ще я змалку захоплювався роботою 
трактористів, комбайнерів, хліборобів. Тих, 
хто сіє, вирощує та збирає хліб, у селі пова-
жали. Цим займатися було престижно. Та й 
батько все життя присвятив полю. Тому моє 
рішення продовжити сімейну традицію ста-
ло цілком логічним. Після школи закінчив 
професійно-технічне училище, отримавши 
спеціальність тракторист-машиніст. Відтоді 

Р оман Іванович має 
одну з найкращих 
характеристик від 

керівництва господарства. 
Він енергійний, професій-
ний, безвідмовний. Чоло-
вік працює в компанії ТАС 
Агро уже не один рік. Роз-
почав трудову діяльність 
15 років тому, досконало 
освоївши професію трак-
ториста-машиніста сіль-
ськогосподарського ви-
робництва, й з часом зміг 
зарекомендувати себе од-
ним із найкращих механі-
заторів. Завдяки його ста-
ранням, поля ПОП «Зоря» 
якісно підготовлені до 
посіву озимини. Як сум-
лінний працівник, Роман 
Чорпіта не лише відпові-
дально ставиться до вико-
нання своїх обов’язків, а 
й має всі передумови для 
подальшого професійного 
зростання. ТАС Агро для 
нього –— це улюблена 
робота, дружній колектив, 
впевненість у завтрашньо-
му дні.

й дотепер труджуся на сільськогосподар-
ській ниві». 

  «Відколи наше підприємство стало 
частиною компанії ТАС Агро, відбулося 
чимало позитивних змін. Найбільш важли-
вою з них для нас, робітників, є покращен-
ня умов праці, підвищення рівня заробітної 
плати та робота на новій і зручній інозем-
ній техніці. Наразі я задоволений роботою 
у компанії, адже тут підтримують, поважа-
ють і цінують спеціалістів. Зараз ми сіємо 
озиму пшеницю. Серед моїх особистих ви-
робничих рекордів – 60 га засіяних площ 
протягом доби. Вважаю, що якщо працюєш 
чесно, старанно і відповідально, то завжди 
матимеш успіх і повагу колективу».

«

ТАС Агро завершує посівну та розпочинає збір «цариці полів»
НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ КОМПАНІЯ ТАС АГРО РОЗПОЧАЛА ЗБІР УРОЖАЮ КУКУРУДЗИ НА ПОЛЯХ ГОСПОДАРСТВА «РУТЕНІЯ-М» (КРИВО-
ОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). КРІМ ЦЬОГО, В АГРОХОЛДИНГУ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНІВ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ СІВБА ОЗИМИХ 
КУЛЬТУР. СТАНОМ НА 10 ЖОВТНЯ ГОСПОДАРСТВАМИ КОМПАНІЇ ПОСІЯНО 15 ТИС. ГА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ І 2 ТИС. ГА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ.



Сприяємо розвитку сiльського спорту

Долучаємось до ремонту сільських доріг

Відновлюємо освітлення сiльських вулиць

О дним із пріоритетних напрям-
ків соціальної політики компа-
нії ТАС Агро є підтримка спор-

тивних ініціатив у підопічних селах. 
Щороку господарства компанії спільно 
з Благодійним фондом Сергія Тігіпка ін-
вестують сотні тисяч гривень у розвиток 
сільського спорту. Йдеться про фінан-
сування турнірів, змагань, придбання 
спортивного інвентарю для футбольних 
команд, ремонти спортивних залів шкіл 
та благоустрій стадіонів.  

Цьогорічна осінь у смт Срібне (Чер-
нігівська область) стала багатою на фут-
больні баталії. У вересні на центрально-
му стадіоні селища було розіграно Кубок 
Срібнянського селищного голови Олега 
Куделі, присвячений Дню фізкультури 
і спорту. Змагання були заплановані з 
розмахом, адже окрім футбольного тур-
ніру, відбулися два забіги: для дівчат  – 
на 800  м, а для хлопців – на 1500  м. У 
футбольному турнірі взяли участь 6 
команд: Харитонівка, Гурбинці/Дігтярі, 

Карпилівка, Горобіївка/Савинці, Поділ і 
господарі – команда Срібного. Команди 
розділилися на дві групи, згідно резуль-
татів жеребкування. До фіналу змагань 
вийшли лідери Срібнянського футболу, 
команди Гурбинці/Дігтярі та Харитонів-

ка. Остання і змогла перемогти в турнірі 
та завоювати кубок. 

«Уже декілька років поспіль у нашо-
му селищі проходить турнір з футболу 
на кубок голови селища. Господарство 
«Обрій» (ТАС Агро) постійно виступає 

спонсором змагань. Цьогорічна гра була 
особливою: на змагання прибули силь-
ні суперники та чимало вболівальників, 
які підігрівали спортивний запал. Наше 
підприємство і надалі буде підтримувати 
подібні спортивні заходи, адже спорт  – 
це запорука здорового життя і гарного 
настрою», – розповів Анатолій Ткаліч, за-
ступник директора ТОВ «Обрій».

«Компанія ТАС Агро є не лише вправ-
ним орендарем нашої землі, а й надій-
ним помічником у вирішенні соціальних 
питань селища. Нещодавно аграрії спіль-
но з Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
профінансували придбання професій-
ної форми і спортивного інвентарю для 
футбольної команди села Харитонівка. У 
Срібнянській школі та дитячому садоч-
ку профінансували заміну вікон на нові 
енергозберігаючі і придбали шафки для 
одягу. До Дня селища скерували кошти 
на придбання призів для лотереї. Дякує-
мо компанії ТАС Агро за всі добрі спра-
ви», – підсумував Олег Куделя, селищний 
голова Срібного.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

В ідновлення шляхів – завжди 
проблема, особливо якщо йдеть-
ся про транспортні артерії, роз-

ташовані на території сіл. Прикладом 
для наслідування у справі приведення 
до ладу дорожнього покриття є село 

З приходом осені і зменшен-
ням світлового дня у бага-
тьох українських місцевих 

громадах стала нагальною проблема 
освітлення сільських вулиць. Адже 
саме наша безпека та спокій часто 
залежать від освітлення громадських 
місць, площ, тротуарів. Освітлення, 
яке проводили за радянських часів, 
нікуди не годиться, давно відпра-
цювало своє, та й лампи перегорі-
ли. Проте є й такі села, де проблему 
освітлення вирішують покроково. До 
їхнього переліку віднедавна можна 
віднести й село Дмитренки, яке роз-
ташоване у Богуславському районі 
Київської області. Тут завдяки співп-

Тернівка Новоархангельського району 
Кіровоградської області. У 2017 році 
завдяки залученню коштів від компанії 
ТАС Агро та Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка громаді вдалося частково вирі-
шити питання неякісних доріг. Це не 
перший подібний проект підприємства, 
і він буде продовжений. 

Сільський голова Валентина Кар-
лівна Степанова наголошує на тому, що 
спільно з ТАС Агро вдалося реалізувати 
справді важливу справу. «Не секрет, що 
в більшості українських сіл дороги  – 
проблема номер один. І це не дивно, 
адже їхнє відновлення коштує чимало, 
і викроїти зі скромних місцевих бю-
джетів копійку непросто» – коментує 
очільниця села. А якщо врахувати той 
факт, що дороги не ремонтували деся-
тиліттями, то зрозуміло, що й вартість 
їхнього впорядкування зростає. Дороги 
в с.  Тернівка донині мали таку ж істо-
рію. Ремонтували її років п’ятнадцять 
тому. Останнім часом пересування ста-
ло ще більш проблематичним: ями та 
вибоїни псували транспорт і навіть ста-
новили загрозу для пасажирів. «Спіль-

раці з компанією ТАС Агро та Благо-
дійним фондом Сергія Тігіпка засві-
тились ліхтарі. Лише у 2017 році на 
вирішення цієї нагальної проблеми 
аграрії спрямували майже 45 тис грн. 

«Місцева громада та депутат-
ський корпус неодноразово підні-
мали це питання, – наголошує сіль-
ський голова Володимир Петрович 
Олексієнко. – Тому приємно, що 
компанія ТАС Агро відгукнулася на 
звернення та профінансувала проект. 
Хоча це тільки перший етап, адже 
освітлено лише центральну вулицю, 
надалі плануємо продовжити процес, 
і також не без фінансової участі агра-
ріїв. Що стосується історії вулично-

ним коштом та зусиллями нам вдалося 
провести поточний ремонт, – розповіла 
Валентина Карлівна. 

«Ми вдячні компанії ТАС Агро і 
Благодійному фонду за те, що піш-
ли нам назустріч у співфінансуванні. 
Аграрії системно нам допомагають не 
лише з ремонтом доріг, а беруть участь 
у вирішенні майже усіх соціальних 

го освітлення в Дмитренках, то вона 
бере свій початок ще за радянських 
часів. Саме тоді тут з’явилися перші 
ліхтарі. Проте старші жителі прига-
дують, що тішилися світлом серед 
ночі недовго», – розповів сільський 
голова. 

«Наразі бачимо відчутні пози-
тивні зміни: 21 ліхтар засвітився на 
вулиці Лесі Українки, над місцями 
для відпочинку молоді, зупинками 
автотранспорту, ділянками з високою 
аварійністю. Загальна протяжність – 
приблизно 2 км. Переконаний, що це 
покращить безпеку руху та загальні 
умови проживання для мешканців», – 
уточнив Володимир Петрович.

проблем села. Цього року агрохолдинг 
виділив кошти в сумі 135 тис грн на ре-
монт будинку культури, у якому нам 

вдалося замі-
нити всі вікна. 
Крім цього, у 
2017 році було 
виділено кош-
ти на встанов-
лення вхідних 
дверей у дитя-
чому садочку 
та закуплено 
необхідні ме-
д и к а м е н т и 
для ФАПу. У 
минулі роки 
компанія ви-
ділила більше 
400 тис грн на 
ремонт і від-

новлення соціальної інфраструктури 
села. Добре, що поруч з нами працю-
ють орендарі, які не оминають увагою 
проблем українського села та його жи-
телів», – підсумувала Валентина Степа-
нова.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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День села разом з ТАС Агро

Творчість наших пайовиків

Допомога від ТАС Агро постраждалим у Калинівці

У селі Свердликове (Новоархан-
гельський район, Кіровоград-
ська область) пройшло свято 

села. Силами місцевого вокального 
ансамблю і обдарованих дітей вдалося 
провести чудовий концерт для місцевих 
жителів. Компанія ТАС Агро долучилася 
до святкування, подарувавши дітям при-
ємний настрій та чудові спогади. Адже 
на захід завітали кмітливі аніматори, 
які організовували конкурси серед ді-
тей і проводили змагання.  Наприкінці 
програми наймолодших свердликівчан 
пригощали солодкою ватою і розфарбо-
вували обличчя аквагримом. 

Як зазначили батьки задоволених 
дітей, дуже добре, що знайшлися люди, 
які приїхали підтримати громаду та до-
помогли організувати цікаве дозвілля 
для дітей. Адже дитячі посмішки та задо-
волені обличчя малюків – це найбільше 
щастя для дорослих.

В іра Степанівна Ольшевська живе 
у селі Копенкувате, що на Кіро-
воградщині, і тут її знає кожен 

мешканець. Завдяки своєму таланту 
вона стала відомою далеко за межами 
села і уже встигла відмінно зарекомен-
дувати себе навіть на районному і облас-
ному рівнях. Віра Степанівна – майстер 
із вишивання, а її шедеври знаходять 
місце у людських серцях. Потяг до цього 
виду мистецтва з’явився у майстрині ще 
в дитинстві, а важливу роль у розвитку 
навиків та вмінь відіграла бабуся.

«Ще змалечку мене тягнуло до всі-
ляких оздоб. У першу чергу до виши-
вання і прикрас на одязі. Відрізала їх 
зі старого вбрання та намагалася ском-
понувати щось своє. Бабуся, помітивши 
хист онуки, вирішила прищепити їй 
ази ручної роботи.  Вишивання – спра-
ва клопітка, потребує неабиякої зосере-
дженості та уважності. Але то не біда, 

Г осподарство «Надія» (ТАС 
Агро), яке обробляє земель-
ні паї в селах Нова Гребля і 

Дружне, та Благодійний Фонд Сергія 
Тігіпка одними з перших відгукну-
лася на прохання про допомогу по-
страждалим від вибухів на складах 
боєприпасів у м. Калинівка. У село 
Нова Гребля було екстрено евакуйо-
вано частину жителів з найбільш по-
страждалих сіл (Павлівки і Сальника) 
та районного центру. Більшість ева-
куйованих розмістилися у місцевій 
школі, де потрібно було оперативно 
забезпечити харчування і побут. 

«Наше підприємство розташо-
ване за 10 кілометрів від епіцентру 
вибухів й не постраждало від над-
звичайної ситуації, – розповідає 
Михайло Володимирович Луценко, 
директор господарства СВК «На-

Н а жаль, роки – не журавлі. Вони 
не повертаються з вирію. А так 
хотілося б, щоб журавлині крила 

ніжно торкнулися і стерли сліди часу на 
обличчі, а інколи й у душі таких поряд-
них людей, трудівників, самовідданих 
матерів, як Лідія Матвіївна Побігай, жи-
телька с. Коханівка (Липовецький район, 
Вінницька область). 10 жовтня жінка від-
значила свій 80-річний ювілей. У цей свят-
ковий день на поріг до ювілярки завітало 
чимало гостей — рідні та близькі, сіль-
ська влада, учасники колективу місцевої 
художньої самодіяльності, односельці з 
теплими та зворушливими словами при-
вітань. Серед присутніх були й представ-
ники підприємства «Сімекс Агро» (ТАС 
Агро). Адже для компанії є доброю тра-
дицією відзначати славні ювілеї разом зі 
своїми пайовиками. Представники ком-
панії вручили Лідії Матвіївні подарунок 
та побажали здоров’я, мирного неба, під-
тримки близьких та усіляких гараздів.

адже любов до мистецтва здатна подо-
лати всі труднощі, втому, бо часом дово-
диться займатися виготовленням виро-
бу навіть уночі. За останні роки я була 
учасницею багатьох місцевих виставок. 
Я щаслива, оскільки маю дружню ро-

дія». – Проте ми відразу припинили 
усі польові роботи, адже не можемо 
ризикувати безпекою своїх співро-
бітників. Крім цього, ми не могли 
залишатися осторонь від проблеми 
евакуйованих жителів. Найперше по-
трібно було налаштувати безперебій-
ну роботу їдальні, яка забезпечувала 
людей гарячим харчуванням. Наше 
господарство передало на кухню м’я-
со, крупи і овочі. Пізніше ми придба-
ли і доставили постраждалим теплі 
покривала, мінеральну воду, печиво і 
чай. Усе керівництво господарства на 
чолі зі мною було на цілодобовому 
зв’язку, будь-яка допомога, яка була 
потрібною, оперативно надавалася. 
Добре, що усе закінчилося в корот-
кий термін, без масштабних руйну-
вань і люди змогли повернутися до 
своїх домівок».

дину, яка розділяє моє захоплення та 
підтримує мене, займаюся улюбленою 
справою, а головне, що своїм талантом 
я малюю посмішки на обличчях лю-
дей», – поділилася думками народна 
майстриня.

Відсвяткували 
ювілей  
пайовика


