
ПСП «Агро ВАМ»  
(«ТАС Агро») розпочало 
посів озимої пшениці
У дбайливих господарів вересень — 
це розпал осінніх польових робіт. 
Інтенсифікація агровиробництва, а 
також принципові зміни клімату за-
лишають аграріям мінімальну паузу 
між літніми жнивами та осінніми 
польовими роботами. У компанії 
«ТАС Агро» озимий ріпак було посі-
яно ще у серпні, а з початком осені 
розпочали сівбу озимої пшениці. 
У господарствах компанії «ТАС 
Агро» час даремно не витрачають. 
Озиму пшеницю розпочали сіяти 
у більшості підприємств агрохол-
дингу. Одними із перших на Черні-
гівщині розпочали осінню посівну 
у господарстві «Агро ВАМ» («ТАС 
Агро»). Станом на 10 вересня засія-
но більше половини запланованих 
площ, залишилося до посіву 300 га. 
Посівним матеріалом, паливом і 
добривами аграрії забезпечені сто-
відсотково. Тож усі процеси йдуть 
за агрономічним календарем. Єди-
не, що не радує землеробів — суха 
погода на Півночі країни. Ґрунт 
потребує вологи. Тривають роботи, 
пов’язані з культивацією, дискуван-
ням і оранкою землі, де вже зібрано 
урожаї.

У господарстві  
«Михайлівське» («ТАС 
Агро») триває процес  
заготівлі корнажу
На підприємстві «Михайлівське» 
(Вінницький район, Вінницька об-
ласть) завершили збір корнажу. 
У господарстві переконалися, що 
виробництво корнажу  — це аль-
тернативний корм з низьким ка-
піталовкладенням. Загалом було 
заготовлено більше 350 тонн, чого 
вистачить на осінньо-зимовий пе-
ріод.
«Корнаж має високопоживну цін-
ність. Він консервується та подріб-
нюється із зерна (вологість 30-35%) 
або подрібнених качанів кукуру-
дзи підвищеної вологості (35-40%). 
Корнаж має високі смакові якості, 
завдяки тому, що містить лише мо-
лочну кислоту, а рівень рН відпові-
дає найкращому силосу. Тварини 
поїдають продукт залюбки. Його 
перетравлюваність сягає 95%, що 
перевищує перетравлюваність ком-
бікорму», — розповів Дмитро Ше-
лудько, головний технолог з вироб-
ництва тваринницької продукції 
«ТАС Агро».
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орічно у святкових заходах 
до Дня Знань бере участь і 
компанія «ТАС Агро» разом 

із Благодійним фондом Сергія Тігіпка. 
Святково вбрані учні після літніх канікул 
повернулись до затишних стін своїх шкіл. 
Особливим і незабутнім цей день став для 
першачків, яких хвилюючий дзвоник по-
кликав на перший у житті урок. Цьогоріч 
бюджет витрат агрохолдингу на подарун-
ки першокласникам у регіонах діяльності 
склав понад 100 тис. грн. Набори канце-
лярського приладдя від компанії отри-
мали понад сімсот першокласників. Крім 
того, впродовж літнього періоду аграрії 
виділяли кошти для підготовки шкіл і са-
дочків до нового навчального року — фі-
нансували придбання меблів, оргтехніки, 
спортивного інвентарю, проведення ре-
монтних робіт у приміщеннях тощо. На 
реалізацію цих проектів витрачено май-
же мільйон гривень.

Свято Першого дзвоника щорічно 
відзначають по всій Україні з шумом та 
щасливим дитячим сміхом. День Знань 
наповнений дзвінками, хвилюванням як 
з боку учнів та їх батьків, так і зі сторони 
вчителів, безліччю пишних букетів квітів 

і великими білими бантами, які тради-
ційно вплітають у святкові зачіски дівчат. 
Ті діти, що вперше переступають поріг 
школи, нервують більше за всіх, адже для 
них  — це нова сходинка у надзвичайно 
цікавому житті, той самий крок, що на-
ближує майбутнє. Не дарма дорослі і діти 
усіх поколінь вважають 1 вересня особли-
вим днем.

Святкування Першого дзвоника має 
тривалу історію. Однак, сьогоднішня 
Україна стрімко змінюється, а разом з 
нею модернізується і багато традицій. 
Свою власну традицію має компанія 
«ТАС Агро»: щороку аграрії дарують пер-
шокласникам спеціальні подарункові 
набори. До такого подарунку входить 
усе необхідне канцелярське приладдя та 
сюрприз. Цього року ним став спортив-
ний рюкзак, що дійсно є вкрай необхід-
ним для будь-якого школяра. 

Яскраве свято 1 вересня вдалося влаш-
тувати у Гайворонському районі, Кірово-
градської області. Завдяки підтримці ТОВ 
«ТАС АГРО ПІВДЕНЬ», у селах Вікнено, 
Мощене та Бандурове багато років розви-
ваються місцеві освітні заклади. Загалом, 
з 2012 року компанія інвестувала у школи 

району понад 650 тисяч гривень. Щороку 
закуповують нову техніку та меблі, прово-
дять ремонти та заміну вікон. «ТАС АГРО 
ПІВДЕНЬ» співпрацює із освітянами села 
Мощене вже 7 років, за цей час у школі 
було замінено старі вікна, придбали нові 
комп’ютери та ноутбуки, а також мульти-
медійний програвач, проектор та екран. 
Цьогоріч всі першокласники отримали 
традиційний подарунок від компанії: ко-
жен учень був забезпечений найнеобхід-
нішим приладдям для першого навчаль-
ного року.

Тридубська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів щороку організовує неза-
бутні святкові лінійки, що викарбовують-
ся у пам’яті першокласників на все життя. 
Педагоги школи — справжні професіона-
ли свого діла, які з усією душею підходять 
до навчального процесу. Аграрії компанії 
«ТАС АГРО» та ПСВП «Рутенія-М» із задо-
воленням співпрацюють зі школою села 
Тридуби. Із 2013 року для школи було 
виділено понад 300 тисяч гривень. Так, на 
сьогодні замінили всі вікна та двері, при-
дбали нові меблі, постіль та посуд, інтер-
активну дошку та спортивний інвентар. 
Минулого року до свята 1 вересня у школі 

День Знань разом 
із компанією «ТАС Агро»
ДЕНЬ ЗНАНЬ — ОДНЕ ІЗ ГОЛОВНИХ СВЯТ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: УРОЧИСТЕ, ХВИЛЮЮЧЕ І ВІДПОВІДАЛЬНЕ. РАЗОМ ІЗ 
ТИМ, ЦЕ СВЯТО ОБ’ЄДНУЄ ВСЮ ГРОМАДУ — ВІД НАЙМЕНШИХ, ТИХ ХТО ВПЕРШЕ ПІДЕ ДО ШКОЛИ І СТАНЕ ПЕРШОКЛАС-
НИКОМ, ДО СЕРЙОЗНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ — ТИХ, ХТО СТОЇТЬ НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ. КРІМ ТОГО, ЦЕ СВЯТО 
ВСІХ УЧИТЕЛІВ, ВИКЛАДАЧІВ, БАТЬКІВ, БАБУСЬ ТА ДІДУСІВ, ХТО З ХВИЛЮВАННЯМ ТА ГОРДІСТЮ ЗБИРАТИМЕ ТА ПРОВОД-
ЖАТИМЕ РІДНИХ ЧАД ДО ШКОЛИ.

Село Яланець (Бершадський район, Вінницька область)



облаштували новий перший клас. Дирек-
торка школи Ольга Майданик також ви-
словила свою подяку: «Завдяки турботі та 
підтримці меценатів агрохолдингу «ТАС 
АГРО» і ПСВП «Рутенія М» наша школа 
з кожним роком стає все більш сучасним 
освітнім закладом, оновлюється матері-
ально-технічна база, що дає змогу пов-
ноцінному розвитку наших дітей. Разом 
ми закладаємо міцний фундамент світло-
го майбутнього наших дітей. Дозвольте 
ще раз привітати усіх зі святом — Днем 
Знань. Побажати учням досягти омріяної 
мети, батькам — гордості за успіхи своїх 
дітей, учителям — натхнення та людської 
поваги, а нашим спонсорам  — щедрих 
урожаїв!»

Зі школою у селі Чернецьке «ТАС 
АГРО ПІВНІЧ» співпрацює з 2014 року. 
Спочатку там замінили вікна та двері у 
спортзалі та навчальних класах, потім 
встановили дитячий майданчик. За остан-
ні роки для школи придбали нові комп’ю-
тери та мультифункціональні прилади, 
а також спортивний інвентар. Загальна 
сума інвестицій сягнула більше 200 тисяч 
гривень, але на цьому ніхто не планує зу-
пинятися. На лінійці до Дня Знань висту-
пила старша інспекторка по паях Оксана 
Цілина. Вона привітала першокласників 
не тільки словом, а й подарунками від 
компанії «ТАС АГРО»: «1 вересня  — це 
особливе свято! Завжди яскраве, насиче-
не емоційністю та хвилюючою атмосфе-

рою. Голосно звучить урочиста музика, 
звідусіль лунають теплі поздоровлення 
i кожне людське серце, хвилюючись, від-
гукується на заклик Першого дзвінка! У 
цей день від всієї душі хочеться побажа-
ти успіхів у навчальному процесі, та щоб 
новий навчальний рік приносив тільки 
приємні враження не тільки школярам, а 
й батькам та вчителям!»

Подарунки отримали й першоклас-
ники школи у селі Нова Гребля (Кали-
нівський район, Вінницька область). 
Аграрії господарства «Надія Агро» з 
радістю завітали на свято Першого дзво-
ника та привітали дітей із початком но-
вого етапу у їхньому житті. Крім цього, 
в подарунок від компанії «ТАС АГРО» 
учні школи отримали нові меблі. Співп-
раця із школою триває вже декілька ро-
ків, за цей час встигли придбати новий 
ноутбук та телевізор, а також встано-
вити дитячий майданчик. Школа тісно 
співпрацює з господарством, активно 
бере участь у щорічних конкурсах від 
«ТАС АГРО» та із задоволенням отримує 
подарунки. Подарункові набори та рюк-
зачки першокласникам вручали інспек-
торки по паях, зі словом від компанії та 
господарства виступила Оксана Горба-
тюк: «ТОВ «Надія-Агро» щиро вітає усіх 
з початком нового навчального року! 
Усім, хто в цей день прийде до навчаль-
них закладів здобувати знання, бажаємо 
досягти своєї мети у житті, знайти вза-

єморозуміння з викладачами, зустріти 
добрих і надійних друзів. Успіхів Вам у 
навчанні та житті!»

Найбільше першокласників цього 
року було у Новоархангельському райо-
ні Кіровоградської області  — 115 дітей. 
До свята 1 вересня аграрії господарств 
«ЛАН», «Новий Світ», «Імені Юрія Гага-
ріна» та «Центр-Агро» завітали до шкіл 
з подарунками від компанії «ТАС Агро». 
Для села Свердликове вже замовили нові 
меблі, а за сім років співпраці у школу 
інвестували понад 300 тисяч гривень: 
замінили вікна та двері, відремонтува-
ли класи та придбали теплогенератор, 
мультимедійний комплекс, ноутбук та 
комп’ютери, а також спортінвентар. 

У селі Копенкувате дітей привітали 
інспектори по паях ТОВ «Імені Юрія Га-
гаріна», зокрема свої побажання дітям 
висловила старша інспекторка Віра Оль-
шевська: «Ми щиро вітаємо всіх вас з 
Днем Знань, адже знання є невід’ємною 
частиною виховного процесу будь-якої 
людини. Не має значення, скільки класів 
чи семестрів ви провчились, але здобу-
ті знання завжди залишаться з вами. Зі 
святом вас, дорогі першокласники, учні, 
батьки та вчителі!» 

Співпраця ПП «Новий Світ» та Те-
нівської школи продовжується із 2012 
року, за цей час для школи було виділе-
но понад 200 тисяч гривень. Побажання 
школи завжди були і залишаються вкрай 

«Сьогодні заклади освіти в селах 
потребують всебічної підтримки. 
Тому компанія «ТАС Агро» спільно з 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка 
надає системну допомогу школам і 
дитячим садочкам. Ці напрямки для 
нас є пріоритетними, адже діти — 
це наше майбутнє. День знань, Новий 
рік, День захисту дітей, випускний — 
агрохолдинг завжди долучається до 
святкування цих заходів, даруючи 
дітям солодощі, замовляючи атрак-
ціони чи практичні для навчального 
процесу речі. Цьогоріч до першого 
вересня компанія презентували пер-
шокласникам набори канцелярсько-
го приладдя, укомплектовані всім 
необхідним для діток — зошитами, 
кольоровими олівцями, альбомами, 
лінійкою, гумкою, ручками, чинкою, 
фарбами, кольоровим папером, лі-
чильними паличками та стильним 
брендованим рюкзаком. Окрім цьо-
го, впродовж літнього періоду ми 
фінансували ремонтні роботи, при-
дбання меблів та іншого обладнання 
для освітніх закладів. Я задоволений, 
що батьки дітей, пайовики нашої 
компанії, підходять і дякують за під-
тримку і допомогу. Ми ж надалі буде-
мо реалізовувати соціальні проекти, 
підтримувати інфраструктуру, до-
помагати пайовикам», — підсумував 
Володимир Кравінський, директор 
ТОВ «ТАС Агро Південь».

Дійсно, неповторно відсвяткува-
ли День Знань у селі Харкове, що в 
Талалаївському районі Чернігівської 
області. Спеціально до 1 вересня ТОВ 
«ТАС АГРО ПІВНІЧ» подарувало учням 
Харківської школи нову інтерактивну 
дошку. Відтепер діти зможуть засвою-
вати навчальний матеріал за допомоги 
сучасного обладнання. За період спів-
праці з аграріями школа отримала но-
вий спортінвентар, мультимедійне об-
ладнання, музичний мікшерний пульт, 
цифровий фотоапарат та ноутбуки, 
принтер та проектори, також у класах 
замінили меблі. 

Дозвольте ще раз від щирого 
серця привітати усіх із традиційним 
святом Першого дзвоника – Днем 
знань, який відкриває світ пізнан-
ня та сходження до одвічних жит-
тєдайних джерел цивілізації, святом 
молодості та надії і насамперед тих, 
хто вперше у житті переступає 
поріг школи. Компанія «ТАС АГРО» 
завжди буде підтримувати освітян-
ські ініціативи та розвиток шкіл у 
регіонах діяльності. Ми переконані, 
здібності учнів та їхня наполегли-
вість стануть запорукою визначних 
успіхів у дорослому житті, а сприя-
тиме цьому підтримка «ТАС АГРО» 
та рівні можливості у здобутті 
знань для кожної дитини, що ми на-
магаємося забезпечити у сільських 
школах. Найщиріші слова подяки  на-
шим вчителям, які щедро діляться 
своїми знаннями, плекають справ-
жніх патріотів нашої держави. Їхня 
мудрість і великодушність залиша-
ється з вихованцями на все життя. 
Зі святом 1 вересня, нехай вам завж-
ди щастить у навчанні!

актуальними та дійсно необхідними. Так, 
за весь час придбали нові дидактичні 
ігри, тенісний стіл, тренажери, навчальні 
посібники на електронних носіях, спор-
тінвентар, створили ігрову кімнату, замі-
нили вікна, меблі та килимове покриття, 
обладнання для хімічного кабінету та 
багато всього іншого. На святковій лі-
нійці виступала інспекторка Людмила 
Шендеренко, її промова була ніжною та 
надихаючою: «Дорогі першокласники 
та школярі, шановні вчителі! Компанія 
«ТАС АГРО» та ПП «Новий Світ» щиро ві-
тають усіх вас із 1 вересня — Днем Знань. 
Найщиріші вітання Вам шановні батьки, 
бабусі та дідусі учнів. Збувається мрія 
ваших родин — діти згодом своєю пра-
цею прославлятимуть родовід, віддаючи 
сили, знання, отримані практичним до-
свідом, вміння на справу розбудови дер-
жави, зміцнення її економічної могутно-
сті. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з 
новим навчальним роком! Зі святом — з 
Днем Знань!»

Село Тридуби (Кривоозерський район, Миколаївська область)

Село Зозів (Липовецький район, Вінницька область)

Село Вікнино (Гайворонський район, Кіровоградська область)

Селище Парафіївка (Ічнянський район, Чернігівська область)



Спільними зусиллями ремонтуємо дороги

Встановлюємо новітні ліхтарі

Хто вкладає в освіту, той вкладає 
у світле майбутнє своєї країни

Д ля агропідприємств компанії 
«ТАС Агро» та Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка пріори-

тетним напрямом діяльності є фінансо-
ва підтримка ремонтів сільських доріг і 
шляхів районного значення. Компанія 
направляє чималі кошти для того, щоб 
покращити стан дорожнього покриття, 
щоб дороги були зручними і безпечни-
ми. Цьогоріч роботи з облаштування 
доріг тривають у різних куточках краї-
ни, на територіях присутності компанії. 
А жителі села Лозувата (Липовецький 
район, Вінницька область) уже мають 
рівненькі відновлені сотні метрів шля-
хового полотна за межами населеного 
пункту. Для облаштування дорожнього 
покриття були виділені кошти, а вантаж-
на техніка господарства «ТАС Агро За-
хід» використовувалася для підвезення 
щебеню.

З давна українське село 
було колискою різнома-
нітних звичаїв і традицій. 

Зараз села масово зникають із 
карти України. Село існує доти, 
допоки в ньому є школа та лунає 
дитячий сміх. У селі Іванька Ли-
повецького району Вінницької 
області є прекрасна школа, в якій 
навчаються розумні, здібні та та-
лановиті діти. Але для того, щоб 
школа існувала та процвітала, їй 
потрібна постійна підтримка. 

«Нашим учням та вчителям 
пощастило: такою підтримкою 
для нас є господарство ТОВ 
«ТАС Агро Захід» та Благодій-
ний фонд Сергія Тігіпка. Для 
того, щоб діти здобували ґрун-
товні знання і були готовими 
до життя в демократичному й 
інформаційному суспільстві, 
потрібно створити комфортне 

виділено більше 100 тис. грн. Це дуже ва-
гома сума, яка й дозволила зробити все 
оперативно й якісно. Були встановлені 
опори і сонячні батареї. Коли засяяли лі-
хтарі, розсіюючи вечірню темряву, коли 
люди побачили, наскільки стало ком-
фортніше, вони не стримува-
ли слів вдячності, — згадує 
голова сільської ради. 

Це ж по-іншому все 
сприймається при світлі. 
Немає отієї непроглядної 
темряви, яка традиційно па-
нувала. Сучасне освітлення 
має великі переваги, адже 
працює на сонячних бата-
реях, отже, сільській раді не 
потрібно за нього платити. 
Ось таке світло, що розсіює 
темряву, принесла компанія 
«ТАС Агро» у село, і воно 
варте бути впорядкованим, 
ошатним. Реалізований про-
ект став черговим у низці 
корисних справ, які вже 
вдалося зробити, щоб сіль-

середовище для 
навчання та роз-
витку учнівської 
молоді.

Наша школа 
плідно співпра-
цює із Благо-
дійним фондом 
С. Тігіпка, який регулярно допомагає в 
організації освітнього процесу. Спільно 
ми зробили багато кроків у напрямку 
покращення матеріально-технічної бази 
навчального закладу. Насамперед, було 
замінено блок вхідних дверей. Майже в 
усіх класах оновлено меблі: столи, парти, 
стільці, шафи, дошки. Для нової україн-
ської школи було закуплено ламінатор, 
ноутбук, проектор, плазмовий телеві-
зор. Також благодійний фонд турбуєть-
ся про здоров’я, харчування та дозвілля 
школярів. Його коштом у спортивному 
залі було встановлено шведську стінку; 
у їдальню придбано сучасну електрич-

ська громада відчула налаштованість на 
співпрацю. 

— Упродовж семи років співпраці 
аграрії виділили майже 1 млн грн для 
реалізації різноманітних соціальних 
проектів у Харковому. Встановлено ди-

ну плиту, посуд, виділено кошти на хар-
чування. Встановлено дитячий ігровий 
майданчик на шкільному подвір’ї. Жод-
не шкільне свято не обходиться без со-
лодких подарунків від нашого спонсора. 
Завдяки їхній фінансовій підтримці на 
базі нашої школи було проведено район-
ний етап Всеукраїнської дитячо-юнаць-
кої військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).

Цей навчальний рік теж розпочався 
із приємних сюрпризів: учні отримали в 
подарунок нові сценічні костюми для мо-
лодшого, середнього та старшого шкіль-
ного віку. Нам до нашого списку планів 
треба додати ще багато пунктів, тому ми 
сподіваємося на тривалу співпрацю.

Педагогічний, учнівський та бать-
ківський колективи школи щиро вдячні 
благодійному фонду Сергія Тігіпка та 
господарству ТОВ «ТАС Агро Захід» за 
взаєморозуміння та підтримку. Я зичу 
усім нам успіхів, процвітання, легкого і 
цікавого навчання. Хто вкладає в освіту, 
той вкладає у світле майбутнє своєї кра-
їни!», — зі щирою усмішкою розповіла 
Марія Миколаївна Степанкевич, дирек-
тор Іваньківської школи.

О світлення населених пунктів 
завжди було у пріоритеті діяль-
ності компанії «ТАС Агро». Тож 

коли на початку 2019 року у селі Хар-
ковому (Талалаївський район, Чернігів-
ська область) зайшла мова про напрями 
соціальної підтримки, порадилися з де-
путатами місцевої ради, з місцевими жи-
телями, і вирішили: у селі повинно бути 
освітлення.

— До думки людей потрібно при-
слухатися, тому Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка було виділено кошти для 
облаштування освітлення у селі Харко-
ве. Компанія вже допомагала реалізову-
вати подібні проекти в інших населених 
пунктах, а тут у неї також багато добрих 
справ на рахунку, отож, зрозуміло, на-
став час реалізації задуманого, — розпо-
віла Галина Фесак, голова сільської ради.

— Вирішили, що найперше освіт-
лимо дитячий майданчик у центрі села, 
де часто гуляють діти, та територію біля 
школи, — продовжує розмову Галина 
Миколаївна. — Загалом, на облашту-
вання освітлення у селі аграріями було 

«Наше село розташоване 
подалі від головних транспорт-
них магістралей. Щоб добрати-
ся до Лозуватої восени чи на-
весні, під час сезонних дощів, 
потрібно було мати міцні нерви 
та надійний автомобіль. Єдина 
тверда дорога, яка веде до села, 
була збудована 40 років тому і 
від того часу жодного разу не 
ремонтувалася. В останні роки 
від тієї дороги залишилися 
лише одні ями. Громадою села 
було прийнято рішення відре-
монтувати коротшу ґрунтову 
дорогу, яка веде до автодоро-
ги «Вінниця-Липовець». Хоч 
ця ділянка артерії була у не-
приглядному вигляді, нам вда-
лося її реанімувати. За фінан-
сової підтримки Благодійного 

фонду Сергія Тігіпка і за 
сприяння господарства 
«ТАС Агро Захід» було 
розрівняно територію, за-
везено щебінь і втрамбо-
вано. Відновлення дороги 
має велике значення для 
всього села. Дякуємо за 
допомогу компанії «ТАС 
Агро», яка постійно до-
помагає вирішувати ба-
гато соціально значущих 
для громади справ. Без 
агрохолдингу ми не уяв-
ляємо сьогодні Днів села, 
розчищених зимою доріг, 
обкошених від бур’янів 
узбіч, та ще багато важли-
вих справ»,  — розповіла 
Тетяна Бурячок, голова 
села Лозувата.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

тячі майданчики, системно надається 
допомога ФАПу і школі. Цьогоріч закла-
ду освіти було придбано інтерактивну 
дошку з проектором та книжкову шафу. 
Отож, із впевненістю можемо говорити 
про соціальну відповідальність підпри-

ємства, яке раз у раз вни-
кає у наші сільські справи 
і допомагає. Були й інші, 
хай і не такі коштовні, але 
також потрібні для села 
справи. Наприклад, за 
сприяння компанії «ТАС 
Агро» відзначаємо День 
села, День захисту ді-
тей тощо. Нещодавно до 
свята Першого дзвоника 
кожному першокласнику 
було подаровано канце-
лярські набори і стильні 
рюкзаки. Сподіваємося, 
співпраця буде продовжу-
ватися і стане прикладом 
для інших сільгоспвироб-
ників регіону, — підсуму-
вала Галина Фесак.
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К омпанія «ТАС Агро» активно 
долучається до розвитку й під-
тримки занять спортом дітьми 

та юнацтвом у селах України. Значення 
розвитку фізкультури і масового спор-
ту на селі важко перебільшити. Адже 
в юному віці закладаються підвалини 
майбутнього здоров’я, а відповідно й 
майбутньої здорової сім’ї, не обтяже-
ної хворобами та згубними звичками. 
Та й в літньому віці той, хто дружить з 
фізкультурою, загально відомо, менше 
витрачається на медикаменти та довше 
живе. Тому створення належних умов 
для повноцінного заняття фізкультурою 
та спортом має бути пріоритетом, як для 
місцевих органів влади, так і для інвесто-
рів, які працюють у селі. Щодо компанії 
«ТАС Агро», то допомога в організації 
дозвілля дітей в селах надається систем-

Н аразі, незважаючи 
на ініціативність 
громад, більшість 

культурних осередків у се-
лах потребують всебічної 
підтримки. І таку допомо-
гу систематично надають 
агропідприємства компа-
нії «ТАС Агро» спільно 
із Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка. Зокрема, 
нещодавно для будинку 
культури села Могильне 
(Гайворонський район, Кі-

Д ень народження села — завж-
ди хвилююча подія для його 
мешканців. У такий день ко-

жен відчуває себе частинкою великої ро-
дини. Це свято об’єднує усіх, від малого 
і до старого. Кому село дороге, хто тут 
народився, живе, працює чи просто при-
їздить у гості.

Вже традиційно у вересні Парафіїв-
ська громада (Ічнянський район, Чер-
нігівська область) відзначає День села. 
Цьогоріч святкування відбувалося в бу-
динку культури і на прилеглій до нього 
території. Мешканці та гості свята гарно 
відпочили: цьому по-
сприяли і погода, і орга-
нізатори свята. Уже дру-
гий рік поспіль компанія 
«ТАС Агро» долучається 
до цього заходу. Цього-
річ працівники госпо-
дарства «Агро ВАМ» 
(«ТАС Агро») пригощали 
гостей і жителів селища 
традиційною україн-
ською кухнею. 

З вітальними слова-
ми до громади виступив 
Анатолій Коваль, дирек-
тор господарства «Агро 
ВАМ» («ТАС Агро»). Він 
наголосив, що лише за 1,5 

спортивних заходів тощо. 
Влітку свято спорту відбу-
лося у селі Дибенці (Бо-
гуславський район, Київ-
ська область), адже тут за 
фінансової підтримки Бла-
годійного фонду Сергія 
Тігіпка було встановлено 
сучасні тренажери. 

«Ідея створити спор-
тивну залу з тренажера-
ми виникла у нас декілька 
років тому, — розповідає 
Володимир Шнуренко, 
голова села Дибенці,  — 
але постійно не вистача-
ло коштів для реалізації 
цього амбітного проекту. 
Минулого року ми відре-
монтували приміщення, 

зробили опалення, а цьогоріч за допо-
могою благодійників і компанії «ТАС 
Агро» придбали новітні тренажери. 

ровоградська область) було придбано 
радіомікрофони.

«Фактично щороку ми намагаємося 
покращувати умови у соціальних устано-
вах села, зокрема й у будинку культури. 
У цих проектах нам допомагає компанія 
«ТАС Агро» спільно з Благодійним фон-
дом. У попередні роки аграрії виділяли 
кошти на заміну дверей та встановлення 
енергоефективних вікон. Тепер було про-
фінансовано придбання радіомікрофонів. 
До речі, осередок культури села Могиль-
не є доволі популярним серед місцевих 
жителів. Тут проходить чимало урочисто-

роки діяльності компанія «ТАС Агро» ін-
вестувала більше 200 тис. грн у підтрим-
ку соціальних об’єктів. Підприємство 
своєчасно і в повному обсязі сплачує 
податки, допомагає громаді вирішувати 
нагальні питання, створює робочі місця. 
Директор «Агро ВАМ» подякував усім 
присутнім і тим, хто не тільки на сло-
вах, а й конкретними справами робить 
рідну Парафіївку процвітаючим, пер-
спективним селищем, та побажав усім 
жителям достатку, радості, миру, любові 
та здоров’я. А селищу — добробуту й по-
дальшого процвітання. На завершення 

У Дибенцях облаштовуємо тренажерний зал

Радіомікрофони для сільського будинку культури

Кожного дня сюди приходить сільська 
молодь і займається вправами. Поряд 
функціонує спортивний стадіон, де 
можна побігати або пограти у футбол. 
На очах у кращий бік міняється психо-
логія молоді. Адже у селі проводяться 
змагання, пропагується спортивний 
розвиток і здоровий спосіб життя. У 
кращому розумінні перероджується й 
саме село. Люди починають вболівати 
за спортивний престиж своїх дітей і 
онуків та гордитися перемогами сіль-
ських спортсменів, як власними. Дяку-
ємо компанії «ТАС Агро» за підтримку, 
яку вона надає для соціальної сфери 
села. За шість років співпраці ми отри-
мали більше 200 тисяч гривень благо-
дійної допомоги. Усі соціальні об’єкти 
села: школа, дитячий садок, амбулато-
рія, будинок культури, так чи інакше 
отримували допомогу. Сподіваємося, у 
майбутньому наша плідна співпраця з 
аграріями буде продовжуватися».

стей: Дні села, Івана Купала, День Неза-
лежності, Новий рік відзначаються у бу-
динку культури. До кожного свята аграрії 
також намагаються презентувати пода-
рунки місцевим жителям. Влітку для мо-
лоді села було проведено святкові заходи 
із атракціонами та аніматорами, присвя-
чені Дню захисту дітей. Цьогоріч ком-
панія відзначилася не лише допомогою 
будинку культури. Ми вдячні компанії за 
те, що розуміють наші потреби. Надають 
системну допомогу. Сподіваємося на по-
дальшу плідну співпрацю»,  — розповів 
Сергій Крайносвіт, голова села Могильне.

від агрохолдингу для місцевого бу-
динку культури і дитячого садочка 
Анатолієм Ковалем було подарова-
но кольорові принтери. 

«День села, загалом, подія 
знакова,  — розповідає Валентина 
Карпенко, селищний голова Пара-
фіївки. — Тоді село наповнюється 
гарним настроєм, усі відчувають 
себе однією родиною». За слова-
ми Валентини Федорівни, свято не 
було б таким насиченим приємни-
ми моментами без фінансової під-
тримки саме компанії «ТАС Агро». 

Кошти, які аграрії виділили 
на свято, громада використо-
вує на пригощання місцевих 
жителів. 

На святі були прекрас-
ні номери художньої само-
діяльності, загалом радість 
сільського свята розділили 
більше двохсот його учасників. 
«Ми щиро вдячні аграріям підпри-
ємства «Агро ВАМ» та Благодійно-
го фонду Сергія Тігіпка, адже без 
їхньої фінансової підтримки такого 
б свята не було, — говорить ще раз 
очільниця села. — Водночас, разом 
з компанією «ТАС Агро» ми почу-
ваємося впевненіше в усіх справах, 
що стосуються селища. Цьогоріч 

но. Закупляється спортивний інвентар, 
встановлюються тренажери, надається 
допомога для організації різноманітних 

від аграріїв ми розраховуємо отримати 
крісла для будинку культури, у якому 
проводимо капітальний ремонт. Співп-
раця в багатьох хороших справах спри-
яє тому, що село сьогодні чисте, впоряд-
коване, адже агропідприємство надає 
техніку, щоб систематично вивозилося 
сміття і косилися бур’яни тощо. Споді-
ваємося, така конструктивна і плідна 
співпраця буде продовжена».

Вдало відсвяткували день селища Парафіївка


