
ТОВ «Яланецьке»  
розпочало збір соняшнику
На полях ТОВ «Яланецьке» («ТАС Агро»), що на 
Вінничині розпочали обмолот соняшнику, посі-
ви якого займають 750 га. Збирання урожаю, як 
завжди, тут здійснюють спеціалізованою та су-
часною найманою технікою під керівництвом 
досвідченого і професійного персоналу. Саме 
застосування сучасних аграрних технологій і 
техніки дозволяє компанії ефективно проводи-
ти посівні роботи, вносити добрива та збирати 
без втрат урожай. Процес збирання розпочатий 
відповідно до затверджених планів:  коли воло-
гість соняшнику становила 7-9%. 
«Спеціалісти підприємства сподіваються отри-
мати урожайність у 2,5 т з 1 га. Варто зазначи-
ти, що вивозити соняшник із поля ми будемо 
власним транспортом Після збирання зерно 
буде очищене та зберігатиметься у сілобегах. 
Сілобег – це новий метод зберігання зерна у 
мішках, який прийшов до нас із Латинської 
Америки і який у нашому господарстві вико-
ристовується вже не один рік. Надалі частина 
соняшнику буде використовуватися для роз-
рахунку за паї, решту – реалізовуватимемо», – 
розповів Михайло Барабаш, директор ТОВ 
«Яланецьке».

Господарства компанії  
«ТАС Агро» приступили до 
заготівлі корнажу
«У господарствах «Агро ВАМ» та «Обрій 
LTD» («ТАС Агро»), що на Чернігівщині, 
приступили до заготівлі корнажу. Цьогоріч 
заплановано зібрати більше 1 тис. тонн по-
живного корму. У зв’язку з високою собівар-
тістю виробництва у тваринництві особливо 
актуальним постає питання заготівлі та збе-
рігання зерна кукурудзи. При силосуванні 
зернострижневої суміші кукурудзи, тобто 
корнажу, отримують високоякісний силос, 
який завдяки високій концентрації енергії 
належить до концентратів. Минулого року 
ми вперше провели заготівлю корнажу і за-
лишилися задоволеними результатами. Тому 
в агроходингу прийнято рішення розвивати 
цей напрямок кормозаготівлі»,  – розповів 
Дмитро Шелудько, головний технолог з ви-
робництва компанії «ТАС Агро».
Заготовлену вологу плющену кукурудзу у ви-
гляді корнажу, зберігають у поліетиленових 
мішках. Ця кукурудза законсервована біоло-
гічним консервантом. Коштує така заготівля 
дешевше за традиційне сушіння. Основною 
перевагою силосування зерна кукурудзи по-
рівняно із збиранням та сушінням є те, що зби-
рання можна проводити у більш ранню фазу 
стиглості, що дозволяє раніше використову-
вати площі полів (після збирання кукурудзи є 
можливість посіяти озимі зернові). Окрім того, 
крохмаль кукурудзи ще не кристалізувався, 
що покращує засвоюваність зерна тваринами, 
а отже, поживна цінність зерна кукурудзи на 
абсолютно суху речовину максимальна.
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Н ещодавно тільки закінчились 
жнива, а вже потрібно почи-
нати нову посівну кампанію. 

Кожна нова посівна не схожа на по-
передню, адже щорічно доводиться 
враховувати погодні умови. Цьогоріч 
ми стартували на декілька днів пізні-
ше. Але на сьогодні погода сприяє 
сівбі озимих, і ми розпочали роботи 
в усіх кластерах компанії. Загалом 
по агрохолдингу під час осінньої по-
сівної кампанії плануємо засіяти ози-
мими культурами 23 тис га, зокрема 
пшеницею – 20 тис га, ячменем – 3 га, 
та житом  – 500 га. Заплановані обся-
ги осінньої сівби перевищуватимуть 
минулорічні на 10%. При проведенні 
робіт планується використати близь-
ко 4500 тонн насіння озимих, більше 
2000 тонн мінеральних добрив, до 10 
тонн засобів захисту рослин від шкід-
ників та хвороб. На польових роботах 
буде задіяно 35 посівних агрегатів 

вітчизняного та імпортного виробни-
цтва і майже 100 одиниць тракторів. 
Станом на 20 вересня в компанії посія-
но 45% від загального обсягу озимих. 
Роботи плануємо завершити в опти-
мальні агрономічні терміни», – розпо-
вів Віктор Белкот, директор з виробни-
цтва компанії «ТАС Агро».

«У південному кластері перши-
ми розпочали сівбу озимих у госпо-
дарстві «Рутенія-М». Початку робіт 
посприяли погодні умови: опади, що 
пройшли на минулому тижні, від-
новили необхідний рівень вологи у 
ґрунті на багатьох площах. У північ-
ному регіоні ситуація дещо складні-
ша. Доводиться окремі площі засі-
вати «на ризик», оскільки відсутня 
необхідна кількість запасів вологи 
в посівному шарі. Але незважаючи 
на природні катаклізми, ані люди, 
ані техніка нас не підводять. І саме 
злагоджена робота всіх виробничих 

ланок, використання високоефектив-
ної техніки, в тому числі і придбаної 
в поточному сезоні, використання 
передових технологій точного зем-
леробства дають змогу здійснювати 
сівбу озимих культур у коротші, аніж 
попереднього року, терміни», – підсу-
мував Віктор Зидорович.

Також на підприємствах компа-
нії «ТАС Агро» розпочато збирання 
соняшнику. Загалом у агрохолдингу 
на 20 вересня вже зібрано врожаю со-
няшнику з площі 5 тис га, це – з запла-
нованих 22 тис га. Слід зазначити, що 
не дивлячись на несприятливі погод-
но-кліматичні умови, перші обмолоти 
свідчать про високий рівень врожай-
ності цієї культури в поточному сезо-
ні. Впродовж найближчі двох тижнів 
планується повністю закінчити зби-
рання соняшнику у південних госпо-
дарствах компанії, а також розпочати 
у Чернігівській області.

Компанія «ТАС Агро» 
розпочала сівбу озимих зернових
З ПОЧАТКОМ ОСЕНІ У ГОСПОДАРСТВАХ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО» РОЗПОЧАЛАСЬ ПОСІВНА ОЗИ-
МИХ ЗЕРНОВИХ ПІД УРОЖАЙ 2019 РОКУ. ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ ВЕРЕСНЯ ПОСІЯНО МАЙЖЕ 
1000 ГА ПЛОЩ, ЯКІ БУЛО ЗАПЛАНОВАНО ПІД ОЗИМИНУ.

«



ДЕНЬ ЗНАНЬ – ОДНЕ З ГОЛОВНИХ СВЯТ УЧБОВОГО РОКУ – 
УРОЧИСТЕ І ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВОДНОЧАС. СВЯТО, ЯКЕ СПОКОНВІКУ ОБ’ЄДНУЄ ВСЮ УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД НАЙ-
МЕНШИХ, ТИХ, ХТО ВПЕРШЕ ПІДЕ ДО ШКОЛИ, ЗАКІНЧУЮЧИ НАЙСТАРШИМИ, ХТО З ХВИЛЮВАННЯМ ТА ГОРДІСТЮ ЗБИРАТИМЕ І ПРО-

ВОДЖАТИМЕ РІДНИХ ЧАД ДО ШКОЛИ. І ХОЧА В ОСТАННІ РОКИ ШКОЛИ САМІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ, ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ СВЯТКУ-
ВАННЯ ДНЯ ЗНАНЬ, У БАГАТЬОХ ІЗ НИХ ТРАДИЦІЙНО ПРОХОДЯТЬ УРОЧИСТІ ЛІНІЙКИ З НАГОДИ ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, 

ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРШИЙ СВЯТКОВИЙ УРОК, ЯКИЙ ЩОРОКУ МАЄ РІЗНІ ТЕМИ.  

Т радиційно в навчальних за-
кладах тих регіонів, де свою 
діяльність провадить ТОВ 

«ТАС Агро», Перше вересня відзначали 
спільно з представниками агропідпри-
ємств компанії та Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка. Уже декілька років по-
спіль до свята Першого дзвоника інспек-
тори господарств презентують особливі 
подарунки першокласникам та школам.  

 1. Продзвенів перший дзвінок у 
Тернівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. На свято 
знань та мудрості зібралось чимало гос-
тей, вчителів, учнів та батьків. Завітали і 
представники ПСП «Новий Світ» («ТАС 
Агро»). Під час урочистостей вітали пер-
шачків з початком їх навчального шля-
ху, вчителів, а також тих, для кого цей 
рік є останнім шкільним роком.

З нагоди свята до всіх присутніх 
звернулася Ніна Томенко, в.о. директора 
господарства «Новий Світ». Вона щиро 
привітала від імені компанії та усього 
колективу підприємства школярів та 
вчителів, а також вручила першоклас-
никам подарункові набори із шкіль-
ним приладдям та сюрпризом від «ТАС 
Агро». 

Свою подяку компанії висловила Ва-
лентина Степанова, сільський голова с. 
Тернівка: «За минулі роки аграрії ПСП 
«Новий Світ» спільно з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка профінансували 
значну кількість ініціатив, серед яких 
купівля сучасної мультимедійної 
техніки, нового спортивного ін-
вентарю та тенісних столів, а та-
кож встановлення тренажерів 
для нашого освітнього закладу. 
Ми дякуємо Компанії за всі добрі 
справи та сподіваємося на майбутню 
плідну співпрацю». 

2. У Михайлівській ЗОШ І-ІІІ ст. від-
булося свято першого дзвоника. До 1-го 
класу нової української школи пішли 
30 першокласників. День знань об’єд-
нав новоспечених школярів, випускни-
ків, вчителів, батьків та представників 
ТОВ СОП «Михайлівське» («ТАС Агро»), 
що долучилися до урочистої шкільної 
лінійки. Директор агропідприємства 
привітав школярів, педагогів та всіх 
присутніх вітальними словами: «Свято 

Першого дзвоника Михайлівська шко-
ла зустрічає з новим комп’ютерним об-
ладнанням – і це лише початок нашої 
спільної діяльності. Сьогодні хочемо 
подякувати вчителям за щоденну пра-
цю, а учням школи побажати цікавого 
та насиченого навчального року, натх-
нення та успіхів». Після цього, кожному 
першокласнику вручили подарунковий 

набір, куди увійшло найнеобхідніше 
старанному школяру обладнання. 

«Ми щиро дякуємо господарству 
«Михайлівське», компанії «ТАС Агро» 
та Благодійному фонду за систематичну 
підтримку нашої школи та цьогорічні 
цінні подарунки у вигляді сучасного 

ноутбука та нового принтера. 
Впевнена, що наша злагодже-
на співпраця буде успішно 

продовжуватися ще не один 
рік», – підсумувала директор 
Михайлівської середньої загаль-
ноосвітньої школи Юлія Кри-
вешко. 

3. Особливе свято першо-
го дзвінка для тих, хто цього року йде 
до першого класу, і тих, хто вийшов на 
фінішну пряму відбулося і в смт. Срібне. 
На урочистій лінійці звучали найтепліші 
слова школярам, вчителям та батькам. 
Цього року Срібнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 
зустріла на своєму порозі більше 30 пер-
шокласників, яких вітали представники 
селищної ради та заступник директора 
ТОВ «Обрій» Анатолій Ткаліч. Він висло-

вив подяку вчителям, які підготували 
школу до початку навчального 
року, а першачкам до свята пе-
редав спеціальні подарункові на-
бори та щирі побажання щодо 
майбутнього навчання. 

Представники компанії 
традиційно вручають діткам со-
лодкі презенти до новорічних свят, 

завжди беруть участь у святкових захо-
дах присвяченим останньому дзвонику 
та випуску. За роки співпраці Срібнян-
ської школи та компанії «ТАС Агро» ра-
зом із Фондом Сергія Тігіпка неоднора-
зово закуповували спортивний інвентар 

та форму, придбали нові 
проектори, замінили вікна. 
Підтримка шкільної осві-
ти Благодійним фондом  – 
системна і послідовна. 
Адже, окрім масштабних 
проектів, Фонд надає допо-
могу відповідно до потреб 
навчальних закладів. Під-
тримувати освітню систе-
му потрібно сьогодні, щоб 
діти мали змогу навчатися 
у комфортних умовах. І тут 
мають об’єднатися зусилля 
держави, батьків і благодій-
них організацій.

4. 1 вересня – це 
велике свято й для батьків, 
адже для кожного з них 
діти – гордість, надія. Тож на 
святкові лінійки прийшли 
цілими родинами, саме так 

і було в Тридубській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів. Учнів і педа-

гогів навчального закладу вітав 
директор ПСВП «Рутенія-М» Во-

лодимир Кравінский.
«Перше вересня – особли-

ва подія для кожної дитини. 
Для наймолодших школярів 

все відбувається вперше. Це і 

перший клас, і перша вчителька, буква-
рик та шкільні будні. Задля створення 
справжньої святкової атмосфери наша 
компанія щорічно дарує кожному пер-
шокласнику подарункові набори із най-
необхіднішими товарами та сюрприза-

ми», – розповів директор господарства. 
Кожного першокласника він особисто 
привітав із початком нового життєвого 
шляху та вручив корисний подарунко-
вий набір, що має обов’язково стати у 
нагоді. 

У своїй урочистій промові директор 
Тридубської ЗОШ Ольга Олександрівна 
з вдячністю згадала всі спільні проекти 
школи та компанії «ТАС Агро» з Благо-
дійним фондом Сергія Тігіпка. Саме гос-
подарство «Рутенія-М» сприяло швидко-
му оновленню школи. За роки співпраці 
було профінансовано онов-
лення вікон, а також 
придбано сучасну ін-
терактивну дошку. На 
2018 рік заплановано 
придбання меблів для 
першого класу і вста-
новлення нових 
вхідних воріт. 

Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тридубська ЗОШ І-ІІІ ст.

Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст.

Срібнянська ЗОШ І-ІІІ ст.



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Нове обладнання для Зозівського дитячого садочка
Д іти – це наше майбутнє. Тому 

підтримувати їхній розвиток, 
допомагати розкривати та-

ланти, забезпечувати новітніми мате-
ріально-технічними засобами – наше 
головне завдання. Фукціонування 
шкіл і дитячих садочків у сільській 
місцевості — це ознака того, що в селі 
панує життя, тут є молодь, народжу-
ються діти, а значить, населений пункт 
має шанс розвиватися та процвітати. 
Але в більшості випадків освітні уста-
нови потребують всебічної підтримки. 
І в тих селах, де працюють агропідпри-
ємства компанії «ТАС Агро» та Благо-
дійний фонд Сергія Тігіпка, освіта от-
римує належне фінансове сприяння. 
Аграрії виділяють кошти на проведен-
ня ремонтів, придбання відповідного 
комп’ютерного устаткування, органі-
зацію екскурсійних поїздок, функціо-
нування літніх таборів тощо. Щороку 
Компанія спрямовує на аналогічні іні-
ціативи мільйони гривень.

Протягом серпня, напередодні по-
чатку нового навчального року ком-
панія «ТАС Агро» і Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка зосередили свою увагу 
на допомозі підростаючому поколінню. 
Більше 500  тис. грн благодійної допо-
моги було виділено для шкіл і дитячих 
садочків. За ці кошти ремонтувалися 
освітні заклади, купувалося новітнє 
комп’ютерне обладнання, спортивний 
інвентар, оновлювалися меблі. Сьогодні 

ми хочемо поінформу-
вати вас про черговий 
проект, який було ре-
алізовано у дитячому 
садочку села Зозів (Ли-
повецький район, Ві-
нницька область). До-
шкільнята отримали 
від аграріїв чудовий 
подарунок – телевізор, 
а няні і виховательки 
довгоочікувану поміч-
ницю – пральну маши-

ну. Бюджет реалізованого проекту ста-
новить 25 тис. грн.

«Громада нашого села вкотре переко-
налася в тому, що співробітництво з під-
приємством «Сімекс-Агро» («ТАС Агро») 
та Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
має систематичну основу з довгостроко-
вою перспективою. Я вже розповідала на 
зустрічі з батьками про те, що протягом 
п’яти років аграрії допомогли нашому за-
кладу придбати меблі, постільну білизну, 

комп’ютер, електроплиту з духовкою і 
котел. Цьогоріч ми попросили забезпе-
чити нас пральною машинкою і телеві-
зором, що й було презентовано на почат-
ку навчального року. Наразі від батьків 
і колективу садочка хочу подякувати 
компанії «ТАС Агро» і благодійникам 
за системну допомогу нашому закладу. 
Раніше ми не мали такого обладнання. 
Телевізор значно полегшить навчальний 
процес, матеріал краще запам’ятовува-
тиметься, заняття проводитимуться на 
більш якісному рівні», – розповіла Ніна 
Миколаївна Шевчук, завідувач дитячим 
садочком «Сонечко» села Зозів.

Позиція аграріїв однозначна: якщо 
в селі є заклади освіти з відповідним 
технічним забезпеченням, які можуть 
давати якісні знання дітям, то село буде 
жити, буде розвиватися виробництво, 
одним словом, село матиме перспекти-
ву. Тому і така прискіплива увага Компа-
нії та Благодійного фонду до соціальних 
проблем у глибинці.

П ро проблему неякісного цен-
тралізованого водопостачання 
в українських селах сказано та 

написано чимало. Агропідприємства 
компанії «ТАС Агро» завжди реагують 
на потреби сільських громад у питан-
ні збереження чинних або будівництва 

нових систем водопостачання. У черв-
ні підприємство «Михайлівське» («ТАС 
Агро») та Благодійний фонд Сергія Ті-
гіпка направили кошти на те, щоб у 
селі Олександрівка (Вінницька область, 
Вінницький район) жителі відчули усі 

У зв’язку з реформуванням ме-
дичної галузі України, однією 
з найбільш наболілих проблем 

для сільських громад стало питання 
функціонування медичних закладів. 
Фактично жоден номер нашої газети не 
обходиться без інформації про проекти, 
які реалізовуються за фінансової уча-
сті компанії «ТАС Агро» і Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка для вирішення пи-
тань функціонування медичних установ. 
У травні ми розповідали про закупівлю 
комп’ютерної техніки для амбулаторії 
села Сирове (Врадіївський район, Мико-
лаївська область). У минулому номері 
ми писали про придбання будівельних 
матеріалів для проведення капітального 
ремонту у фельдшерсько-акушерському 
пункті села Олексинці (Срібнянський 
район, Чернігівська область). 
Коментар: Іван Дейнека, староста 
с. Гурбинці (Срібнянський район, Чер-
нігівська область):  
«Щороку ми скеровували із сільського 
бюджету фінансування для покращення 
умов у нашому фельдшерсько-акушер-
ському пункті. Було придбано велосипед, 
ваги для немовлят та кардіограф. Наразі 
наш ФАП обслуговує понад 500 осіб, на-
селення двох сіл — Гурбинці та Дейма-
нівка. Проте, незважаючи на це, проблем 
менше не ставало. Оскільки приміщення 
закладу давнє й потребувало відновлен-
ня. На жаль, лише сільським бюджетом 
покрити витрати на капітальні ремонти 
ми не могли. Тому й звернулися за під-
тримкою до орендаря землі — компанії 
«ТАС Агро» та Благодійного фонду Сер-
гія Тігіпка. І спільними зусиллями роз-
почали проект із заміни старих вікон на 
нові — енергозберігаючі. Це не перший 
проект реалізований за допомогою агра-
ріїв, минулого року ми оновили вікна в 
будинку культури, раніше було придба-
но меблі для дитячого садочка, встанов-

переваги безперебійного та якісного во-
допостачання.  

У серпні було реалізовано черговий 
проект з водопостачання. За фінансової 
участі Благодійного фонду у селі Білашки 
(Погребищенський район, Вінницька об-
ласть) було прокладено більше 6-ти кіло-

метрів водогону. Загальний 
бюджет витрат фонду ста-
новить майже 40 тис. грн.
Коментар Юрій Іванович 
Дзигар, голова Білашків-
ської сільської ради:

«Наразі маємо пози-
тивний результат, який 
місцеві жителі очікували 
не один рік. Шість кіломе-
трів водогону – це велика 
ділянка роботи, яку ми 
розпочали весною і лише 
зараз завершуємо. Най-
ближчим часом водогін 
буде запущено у роботу і 
місцеві жителі отримають 
довгоочікуваний комфорт 
у своїх оселях. Уже 50 до-
могосподарств підклю-
чено до водогону. Дякую 
компанії «ТАС Агро» та 
Благодійному фонду, що 
пішли нам назустріч у та-
кій важливій справі. Це не 
перший проект, який реа-
лізовано спільно з аграрі-
ями на території громади. 
Впродовж 2013-2018 років 
у соціальну інфраструк-
туру села вкладено біль-
ше 150 тисяч гривень. За 

рахунок Благодійного фонду було від-
ремонтовано сільський ФАП, щорічно 
надаються медикаменти, замінено вікна 
у будинку культури, встановлено огоро-
жу навколо кладовища, проведено бла-
гоустрій центральної частини села».

лено дитячий майданчик тощо. Нині ми 
отримали бажаний результат і дякуємо 
за це нашим помічникам». 
Коментар:   Михайло Ковальов, старо-
ста с. Гриціївка (Срібнянський район, 
Чернігівська область):

«Уже кілька років поспіль ми плану-
вали провести ремонт сільського фельд-
шерсько-акушерського пункту, будівля 
якого давно не оновлювалася. Цьогоріч 
коштами на проект підсобила компанія 
«ТАС Агро» та Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка. Завдяки їхньому фінансуванню 
ми замінимо старі вікна на нові, мета-
лопластикові. Додам, що господарство 
«Обрій» («ТАС Агро») надає всебічну 
підтримку соціальній сфері села, допо-

магає у благоустрої, не залишає поза 
увагою звернення представників місце-
вої влади. Хочу подякувати Компанії за 
те, що підтримали корисну ініціативу та 
вкотре довели, що спільна робота — го-
ловна запорука дієвих показників».

Покращуємо якiсть 
водопостачання  
у селах

Ремонтуємо медичні 
заклади місцевих  

громад Срібнянщини

ФАП села Олексинці



Медвинська бібліотека 
отримала комп’ютери

Гучно святкували  
славний ювiлей пайовика

Весело відзначили день 
селища Парафіївка

Н ові комп’ютери та вільний до-
ступ до мережі Інтернет отри-
мала бібліотека у селищі Мед-

вин Богуславського району, Київської 
області. Заклад став черговим об’єктом 
соціальної інфраструктури села, який 
отримав допомогу від Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка у 2018 році. 

«До нас звернулась бібліотека села 
Медвин з проханням допомогти із комп’ю-
терною технікою, і ми охоче погодили-
ся, — розповідає директор Благодійного 
фонду, Роман Польовий. — Крім того, ми 
плануємо поповнити книжковий фонд 
читальні. Вільний доступ до мережі Інтер-
нет – це добре, але бібліотеки не можуть 
нормально функціонувати без книжок. 
Ми вважаємо оптимальним, коли в такому 
закладі поєднуються дві можливості: з од-
ного боку можна опановувати сучасні ви-
сокі технології, а з іншого – Інтернет буде 
приваблювати молодь і дітей до читання 
художніх книжок чи наукової літератури». 

У вересні свій 90-річний 
ювілей відзначила Ма-
рія Сидорівна Баліцька, 

жителька смт Новоархангельськ, 
що на Кіровоградщині. Усе жит-
тя жінка важко працювала в кол-
госпі, довгий час була ланковою. 
Виховувала дітей, хоча сама ви-
росла у небагатій та багатодітній 
родині. На свято до ювілярки за-
вітало чимало гостей — сусіди, 
односельці, представники місце-
вої влади. Гарний настрій Марії 
Сидорівні в цей день дарувало 
багато людей. Ну і, звісно, не 
оминули увагою таку подію й 
представники компанії ТАС Агро. 
Адже Марія Баліцька є пайови-
ком підприємства «ЛАН» (ТАС 
Агро). Представники Компанії за-
вітали на гостину до ювілярки не 

З патріотичними піснями, ви-
ставкою місцевих майстрів, 
смачними частуваннями, шаш-

ликами і розвагами для наймолодших 
у селищі Парафіївка, що на Чернігів-
щині, відзначили День села. Уже до-
брим звичаєм для місцевої громади 
стало відродження традицій та вшану-
вання історії родоводу рідного краю. 
Захід у Парафіївці завжди готується 
дуже ретельно, щоб не забути про 
жодну більш-менш значиму подію з 
життя села, не обійти увагою працьо-
витих і щирих людей.

Святкувати дні народження сіл для 
громад Чернігівщини уже стало доброю 
традицією. День села завжди об’єднує 
громаду, стає чудовим приводом для зу-
стрічі. День села — це спільне свято тих, 
хто тут народився й виріс, хто приїхав ко-
лись, щоб залишитися назавжди, а також 
тих, хто допомагає селам примножувати 

добробут, розвиватися та зростати. Серед 
надійних помічників і партнерів селища 
Парафіївки у 2018 році стали компанія 
«ТАС Агро» та Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка. Саме ці аграрії стали одними із 
тих, хто надав фінанси для організації 
святкувань.
Коментар: Валентина Федорівна Кар-
пенко, голова Парафіївської об’єдна-
ної громади:

«Щороку на початку вересня наша 
громада відзначає День народження рід-
ного селища. Не став винятком і 2018-й. 
Свято було напрочуд насиченим і яскра-

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.
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Медвинська бібліотека обслуговує 
більше трьох тисяч читачів. Тепер все 
більше сюди навідуються діти та мо-
лодь, які цікавляться творами сучасних 
авторів. Однак книжковий фонд закладу 
вкрай рідко поповнюється і літератури 
на всіх не вистачає. Відкриття інтер-
нет-центру зможе частково компенсува-
ти цей дефіцит.

«Нині молодь дуже цікавиться су-
часною українською літературою. На 
жаль, ми таку майже не отримуємо. Те-
пер будемо працювати так: от немає у 
нас в бібліотеці нової книги, то ми буде-
мо шукати її в інтернеті. З Благодійним 
фондом ми співпрацюємо не вперше. 
За останні чотири роки для бібліотеки 
придбано принтер, енергозберігальні 
світильники, меблі та килимове покрит-
тя. Дякуємо аграріям за допомогу і під-
тримку у цей складний час», — заува-
жила завідувач Медвинської бібліотеки 
Ольга Марушевська. 

вим. У рамках програми пройшли ви-
ступи артистів та учасників художньої 
самодіяльності, привітання жителів села, 
активістів громади, атракціони для ді-
тей, вечірня дискотека. Значну частину 
затрат, а саме розваги для наймолодших 
жителів селища і частування, взяло на 
себе господарство «Агро ВАМ» («ТАС 
Агро»). Також під час церемонії відкрит-
тя від Благодійного фонду Сергія Тігіпка 
наша школа отримала чудовий подару-
нок – великий телевізор для першого 
класу. Незважаючи на те, що компанія 
«ТАС Агро» лише півроку працює у на-
шому регіоні вони уже встигли подару-
вати будинку культури якісне музичне 
обладнання, яке використовувалося під 
час святкових заходів. Прекрасно, що є 
такі підприємства, які, будучи оренда-
рем землі сільради, якісно втілюють у 
життя соціальні ініціативи, спрямовані 
на покращення життя громади. Дякуємо 

аграріям за фінансову участь в організа-
ції свята, за безліч позитивних емоцій та 
вражень, отриманих від дійства». 

Самодіяльні артисти продовжили 
свято. Лунали пісні, вірші, свою худож-
ню майстерність представляли аматори 
Парафіївського будинку культури. У піс-
ляобідню пору святкування продовжува-
лось смачними частування та веселими 
розвагами.

Отож залишається побажати громаді 
селища Парафіївка й надалі такої згурто-
ваності, яку вона проявила під час святку-
вання Дня села.

з порожніми руками, подарувавши теплу ков-
дру та, звісно ж, побажали міцного здоров’я й 
затишку в родині.


