
«ТАС Агро Захід»  
завершив сівбу озимого 
ріпаку
Площі під ріпаком  стабільно збіль-
шуються. Це підтверджує офіцій-
на статистика: з 2017 до 2019 року 
зростання склало 62% — з 0,8 млн га 
до 1,3 млн га. Впродовж цього пе-
ріоду зростає також середня уро-
жайність ріпаку. Для компанії «ТАС 
Агро» ріпак не нова культура у 
сівозміні. Після невеликої перерви 
зі зміною кліматичних умов у агро-
холдингу повернулися до вирощу-
вання цієї культури. 

Одні з найбільших площ озимо-
го ріпаку у компанії «ТАС Агро» 
знаходяться у Вінницькій області. 
На початку вересня підприємство 
«ТАС Агро Захід» закінчило сівбу 
озимого ріпаку на полях Липовець-
кого району. Загальна площа цієї 
олійної культури становитиме 965 
гектарів. З метою збереження воло-
ги та пришвидшення процесу було 
задіяно дві сівалки. Підприємство 
дотримується виваженої сівозміни. 

У Північному кластері 
компанії «ТАС Агро» 
стартували жнива сої
Станом на 15 вересня на Чернігів-
щині компанія «ТАС Агро» розпо-
чала збір сої. Першим стартувало 
господарство «Агро ВАМ» (сели-
ще Парафіївка, Ічнянський район), 
де впродовж двох днів було зібра-
но урожай з 20 гектарів. Найближ-
чим часом буде розпочато збір 
сої в інших господарствах класте-
ру. Загалом збір сої у Північному 
кластері запланований на площі 
4000 гектарів. 

«Фахівці виробничих підрозділів 
холдингу постійно перевіряють стан 
посівів і в міру достигання присту-
пають до збору врожаю. Зазначу, що 
до збору кукурудзи на Чернігівщині 
планується приступити з 1 жовтня. 
Разом з тим, зараз проводиться ана-
ліз посівів: як тільки культура буде 
готова — можна буде приступати до 
збору врожаю раніше. За необхідно-
сті розглядаємо можливість прове-
дення одночасного збору сої та ку-
курудзи. Наші фахівці та техніка вже 
готові до збору в усіх підрозділах. 
Про врожайність поки рано щось 
говорити, ми зможемо розповісти 
про це, коли самі побачимо конкрет-
ні результати», — підкреслив Анато-
лій Коваль, директор ТОВ «ТАС Агро 
Північ».
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П ід час жнив пізніх зернових ком-
панія «ТАС Агро» задіє одночас-
но понад 300 одиниць техніки: 

100 комбайнів та 200 вантажних авто-
мобілів для вивезення врожаю з поля та 
транспортування його до елеваторів. Усі 
елеватори та зерносховища агрохолдин-
гу своєчасно підготовлені до прийому 
врожаю.

«Жнива у компанії «ТАС Агро» роз-
почалися без яких-небудь проблем. Про-
те вже зараз можна сказати, що головни-
ми труднощами при зборі врожаю цього 
року будуть погодні умови. Спекотне і 
бездощове літо спричинило корегуван-
ня планових дат початку жнив і загалом 
періодів збирання деяких культур. У та-
ких умовах доведеться працювати усім 
аграріям. Компанії «ТАС Агро» необ-

хідно буде вибудувати чітку логістику, 
щоб ефективно використовувати сіль-
ськогосподарську техніку, працюючи 
у різних регіонах. В агрохолдингу ми 
забезпечені всім необхідним, щоб впо-
ратись зі жнивами в агрономічні тер-
міни. Фахівці, які працюють на полях, 
проінструктовані з приводу карантин-
них обмежень та забезпечені засобами 
індивідуального захисту. Стосовно вро-
жайності, то розраховуємо на рівень 
вище середнього по Україні», — повідо-
мив Віктор Белкот, директор з виробни-
цтва компанії «ТАС Агро».

Першими в агрохолдингу почали 
збір «цариці полів» у Південному клас-
тері. Станом на 20 вересня зібрано май-
же 400 гектарів кукурудзи, що становить 
близько 15% площ. Також у Південному 

кластері завершуються жнива соняшни-
ку. Крім збору урожаю, у розпалі відбу-
вається й посівна озимини. Вже засіяно 
в оптимальні строки близько 1,5 тис. га 
озимого ріпаку або 100% від раніше за-
планованих обсягів та 500 гектарів ози-
мої пшениці. Цієї осені в цілому по Укра-
їні, через несприятливі погодні умови, є 
недосів озимих. Несприятливі погодні 
умови дещо уповільнюють осінню посів-
ну, але не зашкодили їй. 

Одночасно з іншими осінньо-польо-
вими процесами агрономи вживають 
заходи з догляду за посівами озимої 
пшениці і ріпаку. Зокрема, проводяться 
крайові обробки проти шкідників. При-
дбані препарати для боротьби з шкідни-
ками, які за сприятливих погодних умов 
можуть нашкодити посівам.

Компанія «ТАС Агро» розпочала 
збір пізніх зернових культур
АГРОХОЛДИНГ «ТАС АГРО» РОЗПОЧАВ ЗБІР ВРОЖАЮ СОНЯШНИКУ, СОЇ ТА КУКУРУДЗИ. РОБОТИ СТАРТУВАЛИ 
З ПІВДЕННОГО КЛАСТЕРУ, ЩО У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЦЬОГОРІЧ КОМПАНІЯ ВИРОЩУЄ СОНЯШНИК НА 
ЗАГАЛЬНІЙ ПЛОЩІ 14 ТИС. ГА, СОЮ ТА КУКУРУДЗУ НА ПЛОЩІ 5 ТИС. ГА І 36 ТИС. ГА, ВІДПОВІДНО. СОНЯШНИК, 
СОЯ І КУКУРУДЗА – КУЛЬТУРИ, ЯКІ ТРАДИЦІЙНО ПРИСУТНІ У СТРУКТУРІ ПОСІВНИХ ПЛОЩ АГРОХОЛДИНГУ.
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ього разу перший дзвоник в 
Україні святкували інакше, 
ніж у будь-який з попередніх 

років. Карантин вніс свої корективи й 
у традиційний образ свята. Це вперше, 
коли на День знань шкільні подвір’я 
залишилися без гучних урочистих ліні-
йок. Попри це, в кожній школі вчителі 
спробували власноруч створити святко-
ву атмосферу для першокласників та уч-
нів, аби підтримати дітей та надихнути 
їх перед навчальним роком. 

Як і для багатьох українських сімей, 
1 вересня для «ТАС Агро» також стало 
важливим святом. Паралельно сільсько-
господарській діяльності, компанія ста-
більно співпрацює з освітніми закладами 
у регіонах своєї присутності. Ми розу-
міємо, що перший дзвоник покликаний 
нагадати нам про вічні і головні теми в 
житті будь-якої людини  — важливість 
турботи про дітей і необхідності передачі 
досвіду від покоління до покоління. Крім 
того, цьогоріч майже 700 школярів, се-
ред яких діти пайовиків та співробітників 
«ТАС Агро», вперше переступили шкіль-
ний поріг. У подарунок від аграріїв ма-
ленькі першокласники отримали спор-
тивні рюкзаки і набори для творчості. 

Співпраця «ТАС Агро Захід» та Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка зі шко-
лами Липовецького району розпочала-
ся ще у 2013 році. За цей тривалий час, 
спільними зусиллями системно прово-
дилися ремонтні роботи, закуплялося 
кухонне обладнання в шкільні їдальні, 
обладнано спортивні майданчики та 
ігрові кімнати у школах сіл Вахнівка, Зо-
зів, Іванька, Славна та Козинці. Загалом 
за підтримки агрохолдингу та Благодій-
ного фонду на освітні заклади району 
було виділено понад 750 000 тисяч гри-
вень. 

«Ми дуже вдячні Бдагодійному Фон-
ду Сергія Тігіпка та компанії «ТАС Агро» 
за систематичну допомогу, яку вони нам 

надають. Наша сільська школа тепер 
може якісно працювати заради дітей 
та їхніх гарних знань. Завдяки продук-
тивній співпраці з господарством «ТАС 
Агро Захід» наша школа має напевно 
найкращий матеріально-технічний стан 
у Липовецькому районі, а наші учні 
дійсно відчувають, що вони навчаються 
у Новій Українській школі ХХІ століт-
тя», — зазначила Ольга Побережець, ди-
ректор Зозівської школи.

«Крім допомоги в поточних та ка-

пітальних ремонтах, ми кожного року 
намагаємося придбати техніку, яка б 
відповідала новітнім вимогам, — це те-
левізори, ноутбуки, принтери, музичне 
обладнання, щоб школярі у сільських 
школах могли навчатися на такому ж 
рівні як і у містах, адже діти — це наше 
майбутнє. І хоч зроблено уже багато, 
але ще залишаються прогалини у мате-
ріальному забезпечені шкіл, зростають 
потреби, тому ми продовжимо підтрим-
ку навчальних закладів у Липовецько-
му районі й зробимо усе можливе, аби 
наші діти здобували знання у хороших 
школах, мали змогу займатися спортом 
на нових та безпечних майданчиках і 
всебічно розвивалися»,  — підсумував 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Захід» Ігор Смаль. 

Новоархангельське відділення «ТАС 
Агро» співпрацює з багатьма селами ра-
йону, серед яких Копенкувате, Тернівка, 
Мартинівка, Свердликівка, Покровка та 
інші. Цього року до першокласників та 
учнів Тернівської школи з мотивуючою 
та позитивною промовою звернувся ди-
ректор «ТАС Агро Центр» Дмитро Сво-
як. Привітати школярів із Днем знань 
його запросило керівництво навчально-
го закладу. 

«Компанія «ТАС Агро» та особисто 
я вітаємо з 1 вересня всіх присутніх тут 
сьогодні! День знань відкриває перед 
кожним з учнів нові обрії пізнання себе 

і світу, але найважливішим цей 
день є для наших першокласни-
ків. Хочу побажати всім учням, 
батькам та вчителям міцного 
здоров’я, наполегливості та успі-
хів у новому навчальному році, 
такому несхожому на будь-який 
попередній. Бажаю, аби кожен 
з учнів, за допомогою вчителів 
та рідних, став доброю, освіче-
ною людиною, яка вміє твори-
ти, примножувати та любити. 
«ТАС Агро» з 2012 року підтри-
мує школу села Тернівка. Ми не 
збираємося зупинятися на до-
сягнутому, будемо розвиватися 
та ставати кращими разом. Від 
імені нашої компанії прошу вру-
чити першокласникам подарун-
ки!», — оголосив Дмитро Свояк 
у своїй промові. 

«Попри те, що час іде, 1 ве-
ресня завжди залишається для 
мене найбільш урочистим і 
надзвичайно хвилюючим днем. 
Я вдячна за те, що Дмитро 
Олександрович погодився взя-
ти участь у нашій цьогорічній 
міні-лінійці. За весь час нашої 
плідної співпраці «ТАС Агро» та 
Благодійний Фонд зробили для 
Тернівської школи дуже багато 
добрих справ. Серед них — пов-
на заміна вікон, купівля спортив-
ного та кабінетного обладнання, 
нової техніки та багато всього 
іншого, за що весь колектив на-
шої школи дуже вдячний»,  — 
поділилася Олена Стеценко, ди-
ректорка Тернівської ЗОШ. 

Спеціально до Дня знань під-
приємство «ТАС Агро Південь» 
подарувало школі у селі Яланець 
(Бершадський рай он, Вінницька 
область) нові телевізор та прин-
тер. Сьогодні, коли вся Україна 
приєдналася до освітньої рефор-

До школи разом 
з компанією «ТАС Агро»

НЕОЧІКУВАНО ШВИДКО ПРОМАЙНУЛО ЛІТО І НАСТАЛА ОСІНЬ — ПОРА НАВЧАННЯ. ДІТИ ЙДУТЬ ДО ШКОЛИ, ЩОБ ЗНОВУ СІСТИ ЗА 
ШКІЛЬНІ ПАРТИ І ЗДОБУВАТИ ЗНАННЯ. ШКОЛЯРІ СТАЛИ СТАРШИМИ НА РІК, А ДЛЯ ЦЬОГОРІЧНИХ ПЕРШАЧКІВ ТА ОДИНАДЦЯТИ-
КЛАСНИКІВ 1 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ОСОБЛИВА І НЕЗАБУТНЯ ПОДІЯ. ДЛЯ МАЛЮКІВ ЩОЙНО З ДИТСАДОЧКА — ЦЕ 
ПО-СПРАВЖНЬОМУ ДОВГООЧІКУВАНИЙ ДЕНЬ. НА НИХ ЧЕКАЄ ПЕРШИЙ КЛАС, ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА ТА БУКВАРИК, ПЕРША ПАРТА, ПЕР-
ШІ ШКІЛЬНІ БУДНІ. А ДЛЯ УЧНІВ ОДИНАДЦЯТИХ КЛАСІВ ЦЕЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК — ОСТАННІЙ У ШКІЛЬНОМУ ЖИТТІ, ВІДТЕПЕР ВОНИ 
МАЙБУТНІ ВИПУСКНИКИ 2021 РОКУ.



ми, а навчальні заклади з усіх куточків 
держави почали працювати згідно до 
вимог Нової Української школи, сучасна 
техніка стала обов’язковим елементом 
навчального процесу. Колектив невели-
кої Яланецької школи з радістю прийняв 
подарунки від компанії «ТАС Агро». За-
клад вже дев’ять років співпрацює з Бла-
годійним Фондом Сергія Тігіпка та агро-
холдингом, за цей довгий період у школі 
дійсно багато чого змінилося на краще. 
Спочатку замінили всі вікна, потім при-
дбали нові меблі, дошки, комп’ютерну 
техніку. 

«Цьогорічне 1 вересня наш навчаль-
ний заклад розпочав дуже організовано. 
І справа не лише у карантині, в умовах 
якого ми тепер живемо та працюємо. 
Урочисту лінійку провели оперативно, 
привітали першокласників подарун-
ками від компанії «ТАС Агро», а також 
зробили декілька фото на пам’ять. Зав-
дяки підтримці аграріїв та Благодійного 
фонду наші кабінети забезпечені усім 
необхідним для комфортного і сучасно-
го навчання: є смарт-телевізори, комп’ю-
тери, принтери, камери, інтерактивні 
дошки, окремі парти тощо. Ми дякуємо 
за таку увагу до нашого закладу і споді-
ваємося на спільне втілення нових про-
єктів»,  — розповів Валентин Олійник, 
директор Яланецької школи.

Директор «ТАС Агро Південь» Ана-
толій Молодецький також поділився 
думками стосовно співпраці з освітніми 

закладами регіону: «Для кожного з нас 
День знань незабутній своєю святковою 
атмосферою, доброзичливими і щирими 
посмішками, свіжістю оновлених класів 
і, звичайно, першим дзвоником. «ТАС 
Агро Південь» традиційно вітає всіх пер-
шокласників подарунковими наборами. 
Попри все, подарунки було передано 
до шкіл вчасно, аби навчальні заклади 
могли самостійно привітати дітей у без-
печних умовах відповідно до карантин-
них правил. У відповідь, з усіх шкіл нам 
надійшли чудові відгуки та фотографії 
щасливих дітей. З кожним закладом нас 
поєднує багаторічна історія співпраці, 
адже наша соціальна місія тісно пов’я-
зана з майбутніми поколіннями та їхнім 
благополуччям. У новому навчальному 
році ми плануємо підтримати ще бага-
то шкіл та дитячих садочків із сіл Бан-
дурове, Могильне, Казавчин, Глибочок, 
Вікнино, Бурилово та інших». 

1 вересня у дворі школи с. Харко-
ве (Талалаївський район, Чернігівська 
область) присутніх з початком нового 
навчального року привітали директор 
школи Сергій Шевченко та вчителі за-
кладу. Тоді ж маленькі першокласники 
отримали подарунки від підприємства 
«ТАС Агро Північ». Аграрії підтриму-
ють Харківську школу вже сім років. 
На сьогодні завдяки успішному втілен-
ню спільних проєктів для навчального 
закладу придбали нові ноутбуки, прин-
тери, проектори, мультимедійне облад-

нання та інтерактивні дошки. Сучасна 
техніка значно покращує та робить 
більш доступним освітній процес, тому 
«ТАС Агро» та Благодійний Фонд спря-
мували свою допомогу на придбання 
необхідного школі комп’ютерного об-
ладнання.

«Для кожної української сім’ї 1 ве-
ресня надзвичайно радісний день. Цьо-
го разу навіть пандемія коронавірусу не 
змогла стати на заваді. Дотримуючись 
усіх карантинних правил, ми відкрили 
двері нашої школи для першокласників 
та усіх учнів. Адже гарний початок є за-
порукою вдалого навчального року, гід-
них успіхів у навчанні. Навчальний рік 
розпочався успішно багато у чому зав-

дяки допомозі компанії «ТАС Агро» та 
Благодійного Фонду Сергія Тігіпка. Ста-
більна підтримка дозволила Харківській 
школі закріпити високий рівень у райо-
ні, цілком відповідаючи вимогам Нової 
Української школи. Цьогоріч спільно з 
агрохолдингом ми реалізуємо ще один 
масштабний проєкт  — відновлюємо 
шкільну їдальню. Ми дякуємо нашим 
аграріям та завжди чекаємо на них у на-
шій школі!», — поділився інформацією 
Сергій Шевченко. 

Директор Північного кластеру «ТАС 
Агро» також розповів про підтримку 
господарством освітніх закладів Черні-
гівщини: «Пандемія коронавірусу по-
мітно вплинула на життя людей, в тому 
числі на роботу шкіл та дитячих садоч-
ків. Господарство «ТАС Агро Північ» ста-
більно підтримує навчальні заклади у 
селах Харкове, Харитонівка, Чернецьке, 
Олексинці, Срібне, Гриціївка, Талалаївка 
та багатьох інших. Тільки за 2019 рік у 
школи Талалаївського району інвесту-
вали понад 400 000 гривень благодій-
ної допомоги. Директори та вчителі 
звертаються до нас зі своїми потребами 
та проблемами, а ми разом з Благодій-

ним фондом намагаємося ефективно та 
швидко допомагати. Минулого року для 
Харківської школи придбали нові меблі, 
інтерактивну дошку, проектор та ноут-
бук. Сучасна освітня програма вимагає 
від сільських шкіл суттєвих змін, які не 
може повністю забезпечити держава. 
Тому ми з радістю співпрацюємо з на-
вчальними закладами на благо майбут-
ніх поколінь Чернігівської області». 

КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ТА БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ТІГІПКА ЩИРО ВІТАЮТЬ ВСІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ, УЧНІВ, БАТЬКІВ ТА 
ВЧИТЕЛІВ З ДНЕМ ЗНАНЬ — СПРАВЖНІМ ВСЕНАРОДНИМ СВЯТОМ МУДРОСТІ, ДОБРОТИ І ЛЮДЯНОСТІ. ЦЕЙ ДЕНЬ ЗАВЖДИ 
ОСОБЛИВО УРОЧИСТИЙ І ХВИЛЮЮЧИЙ, АДЖЕ САМЕ З НЬОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ НЕЗВІДАНИЙ, ЦІКАВИЙ І, ВОДНОЧАС, 
НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ ДО ПІЗНАННЯ, ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ, ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ. БАЖАЄМО УСІМ ШКОЛЯРАМ НА 
ЦЬОМУ ШЛЯХУ ПІДКОРИТИ НОВІ ВЕРШИНИ ЗНАНЬ, ЗУСТРІТИ ДОБРИХ І НАДІЙНИХ ДРУЗІВ ТА ДОСЯГТИ ОМРІЯНОЇ 
МЕТИ. ПЕРЕКОНАНІ, ВАШІ ЗДІБНОСТІ, НАПОЛЕГЛИВІСТЬ СТАНУТЬ ЗАПОРУКОЮ ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ У ДОРОС-
ЛОМУ ЖИТТІ, А СПРИЯТИМУТЬ ЦЬОМУ — ВИСОКІ СТАНДАРТИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, РІВНІ МОЖЛИВОСТІ В ЇЇ 
ЗДОБУТТІ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ. НАЙЩИРІШІ СЛОВА ПОДЯКИ — ВЧИТЕЛЯМ, ЯКІ ЩЕДРО ДІЛЯТЬСЯ СВОЇМИ 
ЗНАННЯМИ, ПЛЕКАЮТЬ СПРАВЖНІХ ПАТРІОТІВ НАШОЇ ДЕРЖАВИ. ЇХ МУДРІСТЬ І ВЕЛИКОДУШНІСТЬ ЗАЛИ-
ШАЮТЬСЯ З ВИХОВАНЦЯМИ НА ВСЕ ЖИТТЯ. 



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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18 серпня своє 
90-річчя відзна-
чав пайовик «ТАС 

Агро Північ», який проживає у 
селі Чернецьке (Талалаївський 
район, Чернігівська область) 
Олександр Костянтинович Лу-
ценко. Народився Олександр 
Костянтинович у селі Діброва. З 
ранніх літ працював у колгоспі 
імені «14-річчя Жовтня», на тва-
ринницькій фермі. Одружився, 
має дочку та сина, який тепер 
мешкає поруч та піклується 
про батька. До пенсійного віку 

Ювілей пайовика працював на току, оператором 
зерно очисних машин. І зараз 
Олександр Костянтинович веде 
активний спосіб життя.

Привітати пайовика при-
їхав Генеральний директор ТОВ 
«ТАС Агро Північ» Анатолій Ко-
валь разом зі сільським головою 
Сергієм Дмитрюком. Керівник 
господарства побажав ювіля-
ру міцного здоров’я, наснаги й 
енергії, щоб через 10 років від-
святкувати столітній ювілей. Та-
кож від агрофірми було вручено 
імениннику цінний подарунок.ВІТАЄМО!

Чергова допомога сільській медицині
соціальна категорія, як діти війни,  — 
розповідає фельдшер цього медично-
го закладу Поліна Гаєвська.  — Роботи, 
зрозуміло, вистачає. 
Щеплення за графіком, 
огляди, люди йдуть із 
недугами  — пульсує 
життя у фельдшер-
сько-акушерському 
пункті. А ще ж є викли-
ки, коли до пацієнта 
потрібно встигнути у 
найвіддаленіший куто-
чок села. До речі, щоб 
пройти два села з кінця 
в кінець, слід здолати 5 
кілометрів. Лікарських 
засобів завжди не ви-

стачає, особливо у період пандемії коро-
навірусу. Тому ми щорічно звертаємося 
до Благодійного фонду Сергія Тігіпка 

про допомогу і завжди її отримуємо. 
Цей рік не став виключенням». 

«Компанія «ТАС Агро» спільно з 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка по-
стійно допомагають нашому селу. Ме-
дикаменти —  це не перший подарунок 
громаді цього року. Влітку нам було 
передано обладнання для освітлення 
зупинок на сонячних батареях. Зага-
лом за п’ять років співпраці нам було 
виділено більше 300 тис. грн. За ці кош-
ти закуплялося навчальне обладнання 
для школи, дитячого садочка, бібліоте-
ки, будинку культури, ФАПу, сільської 
ради. Ми вдячні аграріям за системну 
підтримку і сподіваємося на співпрацю 
й надалі», —  підсумувала Галина Арте-
менко, голова села Саварка. 

Н а сторінках нашої газети не-
одноразово ми писали про 
підтримку, яку компанія «ТАС 

Агро» та Благодійний фонд Сергія Ті-
гіпка надають осередкам сільської ме-
дицини. Аграрії добре розуміють, що 
саме сільські фельдшерсько-акушер-
ські пункти (ФАП) та амбулаторії  — 
невеличкі заклади медицини, які, втім, 
здійснюють велику роботу,  — є най-
ближчими до людей, особливо у сіль-
ській місцевості. 

Наприклад, ФАП у селі Саварка (Бо-
гуславський район, Київська область) 
обслуговує 860 осіб. «Наші пацієнти — 
це люди старшого віку, які проживають 
у двох населених пунктах (Саварка і 
Лютарі). Особливої уваги потребує така 

Корисні подарунки для 
сільських артистів

У Тернівці відремон-
тували дорогу

З давніх давен українці вміли поєд-
нувати працю з цікавим дозвіллям. 
Клуби, будинки культури, бібліо-

теки, навчальні заклади завжди були ос-
новними осередками культурного відпо-
чинку в селі. Бо ж саме тут діяла художня 
самодіяльність, працювали різноманітні 
гуртки, організовувалося чимало тематич-
них заходів. Незмінною ситуація зали-
шається й тепер. Проте, незважаючи 
на старання та ініціативність громади, 
більшість культурних осередків, сіль-
ських аматорських ансамблів потребу-
ють постійної підтримки, розпочинаю-
чи від капітальних ремонтів приміщень 
і закінчуючи оновленням матеріаль-
но-технічної бази  — придбанням му-
зичного обладнання, комп’ютерної тех-
ніки, сценічного вбрання, фінансування 
поїздок на конкурси та фестивалі тощо. 

Розуміючи проблеми культури на 
селі, агропідприємства компанії «ТАС 
Агро» спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка всебічно фінансують цей 
напрям. У 2014-2020 роках компанія та 
Благодійний фонд направили на під-
тримку культури понад 2 млн грн. Про-
довжують аграрії підтримувати культурні 
ініціативи й у поточному році, попри пан-
демію коронавірусу і скорочення соціаль-
них програм.

Зокрема, нещодавно допомогу від 
«ТАС Агро» одержав колектив Щербашен-
ського будинку культури (Богуславський 
район, Київська область). «Наш будинок 
культури функціонує у старому ще пан-

Р емонт доріг для місцевих громад 
залишається однією із найболю-
чіших проблем. У багатьох селах 

асфальтного покриття або немає взагалі, 
а те, що є, перебуває у жалюгідному ста-
ні. Через відсутність якісних доріг у селах 
страждають в першу чергу місцеві жителі. 
Без дороги немає економічного розвитку, 

що спричиняє відтік молоді і деградацію 
сіл. Тому для компанії «ТАС Агро» питан-
ня ремонту доріг у регіонах функціону-
вання підприємств агрохолдингу завжди 
залишається у пріоритеті. 

Весняно-літній період 2020 року став 
для України моментом випробування. 
Пандемія коронавірусу зупинила багато 
інвестиційних і соціальних проєктів. Біз-

ському приміщенні, збудованому у 1900 
році. Для активних учасників сільської са-
модіяльності ми цьогоріч замовили націо-
нальні костюми. Адже щорічно під час свят-
кування Дня села, Дня Незалежності тощо, 
відбуваються урочисті події. У нас доволі 
цікава концертна програма та широка гео-
графія участі в різноманітних конкурсах та 

фестивалях. А відповідного одягу наші ар-
тисти не мали. Бюджету сільської ради не 
вистачає на придбання костюмів. Тому ми 
звернулися до аграріїв, які системно допо-
магають нашому селу. Вони не відмовили 
і придбали нам цей чудовий подарунок. 
Дякуємо компанії «ТАС Агро» за допомогу 
і всебічну підтримку», —  розповів Микола 
Стеценко, голова села Щербашенці. 

нес і люди намагаються заощаджувати. 
Проте компанія «ТАС Агро», незважаючи 
ні на що, не відмовилася від своїх планів. 
Адже, на відміну від невеликих і дрібних 
сільгосппідприємств, ми маємо можли-
вість реалізовувати всі проєкти. 

У серпні 2020 року було проведено 
ремонт дорожнього покриття у селі Тер-

нівка (Новоархангельський район, 
Кіровоградська область). І це не див-
но, адже останнім часом якість доріг 
викликає найбільше занепокоєння у 
сільських мешканців. Компанія «ТАС 
Агро» спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка спрямували на цей про-
ект 150 тис. грн. 

«Завдяки підтримці аграріїв нам 
вдалося реалізувати дійсно важливу 
справу  — провести ремонт дороги, 
яка вже багато років перебувала в 
занедбаному стані, — розповідає Ва-
лентина Степанова, сільський голова 
Тернівки. — Більше того, ця артерія є 
пріоритетною, адже сполучає центр 
села із віддаленою частиною. Також 
облаштування дороги посприяло 
тому, що тепер місцеві мешканці і 

соціальні служби зможуть оперативно 
добиратися до віддалених осель. Тернів-
ська громада дякує компанії «ТАС Агро» 
за те, що звернули увагу та допомогли у 
вирішенні такого нагального питання для 
села. Окрема подяка компанії за всебічну 
підтримку соціальної сфери, за створення 
комфортних умов проживання в населено-
му пункті».


