
ТОВ «Інвестагросервіс» –  
виконує обов’язки перед  
пайовиками
Ось уже другий тиждень техніка підприємства про-
водить обробіток присадибних ділянок пайовикам 
ТОВ «Інвестагросервіс», які належать до  Могильнен-
ської, Бандурівської, Казавчинської та Мощенської 
сільських рад (Гайворонський район Кіровоградської 
області). Роботи завершаться тільки тоді, коли буде 
оброблений останній город. Сьогодні присадибні 
ділянки пайовиків обробляють шість тракторів, які 
працюють з самого ранку і до пізнього вечора.
«Ми живемо у селі, тож іншої долі у нас просто 
нема, а головне – люди, які віддали нам свої паї, 
довірили не просто землю, а й самих себе. Зверта-
ються по допомогу, коли хворіють, коли у скруті 
діти, треба навчати онуків, одне слово, ми для 
них єдиний оберіг, тому і намагаємося викону-
вати усі зобов’язання, підтримувати соціальну 
інфраструктуру та виплачувати конкурентну 
орендну плату», – розповів директор господар-
ства Володимир Петрович Овчарук.

ТОВ «Маловисківський елева-
тор» прийняв 25 тис. тонн зерна
У 2017 році ТОВ «Маловисківський елеватор» 
прийняв на зберігання 25 тис. тонн зерна. Зо-
крема,  пшениці прийняли 6,5 тис. т,  ячменю – 
1,5  тис. т, соняшнику – 1,3 тис. т, кукурудзи  – 
12,5 тис. т, сої – 2 тис. т. Також цього року вперше 
на елеваторі прийняли і зберігали горох. Цьому 
посприяло оновлення потужностей,  професійна 
і відповідальна робота персоналу та налагоджен-
ня ефективної роботи елеватора.  
Для аграріїв важливо не лише зібрати урожай, 
але й зберегти його. Тому керівництво підприєм-
ства продовжує працювати над реконструкцією 
складських приміщень, модернізацією зерносу-
шильного, лабораторного та вагового обладнан-
ня, а це дозволить знизити собівартість, призве-
де до зростання надходження зерна і збільшить 
пул сільгоспвиробників регіону, зацікавлених у 
співпраці з Маловисківським елеватором.

ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко» 
завершила комплекс  
осінньо-польових робіт
У господарстві «Агро-Богуславщина-Еко» (Бо-
гуславський район, Київська область) практично 
завершено проведення комплексу осінньо-по-
льових робіт. Залишилося зібрати лише 350 га 
кукурудзи, що суттєво не вплине на кінцеві по-
казники. Всі інші сільськогосподарські культури 
зібрані з ланів. За попередніми даними, урожай-
ність «цариці полів» очікується на рівні 60 ц/га. 
100% зібраних у господарстві зернових належать 
до продовольчої групи.
Також на підприємстві повністю завершено сівбу 
озимих – пшениці і ячменю на загальній  площі 
2 473 тис. га, як і заплановано. За словами фахів-
ців, цього року погодні умови більш сприятли-
ві для озимих. Станом на 1 листопада отримано 
сходи на 100% засіяної площі, усі вони перебува-
ють у доброму і задовільному стані. 
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НОВИНИ КОМПАНІЇ

К омпанія ТАС Агро отримала 
чудові показники сходів ози-
мини. Цьогоріч у агрохолдин-

гу засіяно 19,2 тис. га озимини, з яких 
18,1 тис. га пшениці та 1,1 тис. га ячме-
ню. Наразі по наших господарствах ми 
отримали 100% сходів. Культури вже 
перебувають на стадії кущення. З по-
чатку осені дощі у більшості регіонів 
йдуть відносно регулярно і порівняно 
з літнім періодом, відсоток вологи іс-
тотно підвищився. Тому наразі опадів 
достатньо для оптимального розвитку 
посівів озимих культур. Тепла не пе-
редбачається, тому й проблем бути не 
повинно. Можу з упевненістю сказати, 
що стан посівів задовільний. Очікуємо 
на багатий урожай, але все залежати-
ме від зими», – розповів Віктор Бел-
кот, директор з виробництва компанії  
ТАС Агро.

Збиральна кампанія перебуває 
на завершальній стадії. «На сьогод-
ні ми в плановому режимі подола-
ли екватор по збору пізніх культур. 
Господарствам залишилось скосити 
40% зернової кукурудзи. В цілому 
кукурудзу зібрано на площі 11 тис. 
га. До речі, зібраний урожай тран-
спортується на господарські майдан-

чики або елеватори компанії. Також 
у агрохолдингу триває підготовка 
ґрунту для посіву ярих культур. 
Механізатори вже зорали ділянки 
площею 8 тис. га. По усіх виробни-
чих показниках ми не відстаємо від 
минулорічних строків, інколи навіть 
перевиконуємо плани», – підсумував 
Віктор Зидорович.

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

У компанії ТАС Агро 100% площ дали 
хороші сходи озимих
«

На Вінничині вiдзначили День  
працiвника сiльського господарства

справ. Традиційно до Дня працівни-
ка сільського господарства урочисті 
заходи проходять і на агропідпри-
ємствах компанії ТАС Агро по всій 
Україні.

Сьогодні розповімо про те, як 
відзначали своє свято аграрії Ві-
нницької області, працівники госпо-

дарства «Зоря» (ТАС Агро). Спочатку 
в районному центрі відбулись урочи-
стості, під час яких привітали кращих 
аграріїв. Потім свято продовжилось у 
Будинку культури села Глибочок, що 
в Тростянецькому районі. Окрім пра-
цівників компанії, сюди завітали та-
кож представники місцевої влади та 
орендодавці. З привітальними промо-
вами виступили директор господар-
ства Сергій Олександрович Тирса і 
голова сільської ради Валентина Гри-
горівна Горбаль. Адже за роки співп-
раці компанія ТАС Агро активно під-
тримувала місцеву соціальну сферу, 
зокрема освіту, спорт, допомагала у 
благоустрої, покращенні інфраструк-
тури тощо. 

А зовсім недавно за фінансування 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка для 
Глибочанської громади було придба-
но спортінвентар у дитячий садочок, 
встановлено дитячий майданчик, за-
безпечено ФАП медикаментами, онов-
лено меблі у школі. Витрати фонду 
становлять 100 тис. грн. А ще компанія 
допомагає утримувати інфраструкту-
ру села і надає техніку для очищення 
доріг і вивозу сміття. Всього у заході 
взяли участь близько 50 аграріїв.

ороку у третю неділю 
листопада українці 
відзначають свято хлі-

боробів, механізаторів, тваринників, 
організаторів агропромислового ви-
робництва — усіх тих, хто розумом 
і руками, серцем і душею щодня 
долучається до важливих аграрних 



ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

Д о реалізації цього чудового 
проекту у більшості сільських 
громад не було встановлено 

ані майданчиків, ані спеціально облаш-

тованих для дитячого відпочинку місць. 
Тому дошкільнята і школярі були поз-
бавлені можливості активно проводити 
своє дозвілля та розвиватись. Проте за 
підтримки компанії ТАС Агро ситуація 
змінилася. 

Одним із перших дитячий майдан-
чик було встановлено в селі Українське 
(Талалаївський район, Чернігівська об-
ласть). Враженнями з нами поділилася 
голова сільської ради Лариса Володи-
мирівна Лисенко.  

«Завдяки фінансовій підтримці 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка та 
сприяння компанії ТАС Агро у нашому 
селі з’явився новий дитячий майдан-
чик. Скажу без перебільшення, що він 
є одним із найкращих, які я зустрічала 
у сусідніх селах, як за розмірами, так і 
за відвідуванням. Адже щодня тут про-
водять своє дозвілля близько сотні ді-
ток – жителів нашого села та сусіднього 
селища Займище. Коли на початку року 
до нас завітали представники Благодій-

ного фонду із запитанням, куди краще 
направити соціальні кошти, якій сфері 
допомогти, я відразу запропонувала, 
щоб проект був спрямований на під-

тримку дитинства  – так виникла ідея 
спорудження дитячого майданчика. За 
короткий термін ми заключили договір 
з підрядником – кам’янським підприєм-
ством, яке виготовляло устаткування. 
Фонд оплатив його послуги у розмірі 35 
тис. грн, і за два місяці нам привезли го-
тові каруселі, гойдалки і гірку. Встанов-
лювали майданчик за кошти сільського 
бюджету та за допомоги господарства 
«Зоря» (ТАС Агро), яке працює у на-

шому населеному пункті. Хочу подя-
кувати керівництву Компанії та Благо-
дійному фонду за те, що тепер у центрі 
нашого села створено справжній оазис 
для дитячого відпочинку. Сподіваюся, 
що в майбутньому разом з ТАС Агро ми 
продовжимо реалізовувати корисні для 
села та його мешканців проекти. Адже 
у 2017 році дитячий майданчик став не 
єдиним подарунком від Компанії для 
нашої громади. За кошти підприємства 
було закуплено і встановлено нові ме-
блі у місцевий ФАП та придбано необ-
хідні медикаменти», – з задоволенням 
розповіла Лариса Володимирівна. 

Приємна подія встановлення ново-
го дитячого майданчика відбулася і у 

селі Сирове (Врадіївський район, Мико-
лаївська область).

«На території Сирівського дошкіль-
ного навчального закладу дитячий 
майданчик функціонує уже декілька 
років. Проте на території школи такі 
зони відпочинку для дітей були відсут-
ні. Тому у 2017 році ми вирішили ви-
правити ситуацію, залучивши до цього 
процесу кошти соціально відповідаль-
ного бізнесу  – орендарів нашої зем-
лі. Фінансову участь (у розмірі 31  тис. 
500 грн) у цій справі взяв Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка за сприяння госпо-
дарства «Норок» (ТАС Агро). На сьо-
годні проект повністю реалізовано, у 
школ з’явився повноцінний дитячий 
майданчик із гойдалками, каруселя-
ми, гіркою, лавочками для перепочин-
ку. Що особливо приємно, це місце з 
кожним днем набуває популярності, 
особливо серед учнів початкової шко-
ли. Тож дякую всім, хто підтримав цей 
важливий проект. Ми вкотре довели, 
що спільними зусиллями відповідаль-
них аграріїв та освітян створюються 
гідні умови життя в українських се-
лах», – прокоментував Анатолій Олек-
сандрович Литвинов, сільський голова 
Сирового.

25 дитячих майданчиків для дітей сільських громад
У 2017 РОЦІ КОМПАНІЯ ТАС АГРО СПІЛЬНО З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ СЕРГІЯ ТІГІПКА ВСТАНОВИЛА 25 ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ У СІЛЬ-
СЬКИХ ГРОМАДАХ. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ СТАНОВИТЬ МАЙЖЕ 1 МЛН ГРН.  ТАК, ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ ВСТАНОВИЛИ У ЧЕРНІ-
ГІВСЬКІЙ, КИЇВСЬКІЙ, КІРОВОГРАДСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ ТА ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ. ЗА ФОРМОЮ І ЯКІСТЮ ВОНИ НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ, 
АДЖЕ УСІ ВИГОТОВЛЕНІ З НАДІЙНОГО МЕТАЛУ, ПОФАРБОВАНІ У ПРИЄМНІ КОЛЬОРИ ТА МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ ГАРАНТІЙНІ СЕРТИФІКАТИ 
ВІД ВИРОБНИКА. КОМПЛЕКТУВАЛИСЯ МАЙДАНЧИКИ КІЛЬКОМА ЕЛЕМЕНТАМИ: ГІРКАМИ, КАРУСЕЛЯМИ ТА ГОЙДАЛКАМИ.

ОБЛИЧЧЯ КОМПАНІЇ ТАС АГРО

 «З дитинства мене тягнуло 
до сільськогосподарської техніки. 
Тому працювати трактористом по-
чав ще до повноліття. На сьогодні 
вже маю більше 25 років досвіду 
роботи на комбайні й тракторі. На 
підприємстві «Рутенія-М» почав 
працювати трактористом-машині-
стом. Мій обов’язок – це обробка 
ґрунту і збір урожаю. Сьогодні 
наше господарство забезпечено 
якісною технікою як іноземного 
виробництва, так і вітчизняного. 
Зараз я працюю на потужному 
комбайні John Deere 9500, тому 
роботи вистачає. Що стосується 

роботи у великому агрохолдин-
гу, то тут є чимало переваг, серед 
яких  – чітко налагоджена співп-
раця, вчасне матеріальне забезпе-
чення виробничого процесу. Не 
менш важливим є той факт, що 
Компанія дає можливість навча-
тися та розвиватися. Та й, зреш-
тою, приємно усвідомлювати себе 
частиною багатотисячного колек-
тиву, який робить одну спільну 
справу  – вирощує пшеницю, ку-
курудзу, соняшник, щоб на поли-
цях українських магазинів завж-
ди був хліб і не тільки. У нашому 
колективі чудові відносини серед 

працівників і керівництва, усі на-
магаються допомогти і вирішити 
проблему, якщо виникає така не-
обхідність. Часто доводиться до-
помагати молодим спеціалістам, 
які приходять до нас на роботу. За 
рахунок такої підтримки звичай-
ні співробітники  – комбайнери  – 
можуть досягати рекордних ре-
зультатів під час  збору зернових. 
Незважаючи на складні погодні 
умови, в середньому я за добу на-
молочую 200 тонн кукурудзи, що 
було б неможливим без належної 
підтримки і відповідного матері-
ально-технічного забезпечення.

ДІДЕНКО Микола Андрійович –
комбайнер ПСВП «Рутенія-М» (Кривоозерський район,  
Миколаївська область)



Обгородили школу патріотичними парканами
Т ой факт, що соціальна інфра-

структура українських сіл по-
требує негайної реабілітації 

та всебічної підтримки, розуміє кожен, 
хто бодай раз бував у сільській місцево-
сті. Здебільшого ми бачимо неремонто-
вані десятиліттями дороги, темні вулиці, 
водогони, які вийшли з ладу, а ще при-
міщення соціальних установ – шкіл, ди-
тячих садочків, амбулаторій, клубів, що 
потребують капітальних ремонтів. Сіль-
ські громади спільно з місцевою владою 
звикли до того, що коштів на виправлен-
ня загальної ситуації держава виділяє не-
достатньо, тому й вирішують проблеми 
шляхом залучення додаткових джерел 
фінансування від спонсорів, благодійни-
ків, соціально відповідального бізнесу. 

Підтримувати соціальну сферу у селі 
Сирове, що на Миколаївщині, системно 
допомагає підприємство «Норок» (ТАС 
Агро) та Благодійний фонд імені Сер-
гія Тігіпка. Компанія не стоїть осторонь 
звернень селян, фінансуючи найбільш 
актуальні та корисні починання. Один із 
таких проектів – встановлення парканів 

навколо сільської школи – було реалізо-
вано, нещодавно за кошти ТАС Агро та 
Благодійного фонду на території села. 
Бюджет витрат Компанії становить май-
же 20 тис. грн. Директор навчального 
закладу Леонід Степанович Бетлій, не 
приховуючи свого задоволення, розпо-
відає, що нарешті вдалося хоча б трохи 
впорядкувати цю територію: «Раніше 
школа не була обгороджена парканами. 

А це, погодьтеся, не зовсім безпечно, 
особливо коли мова йде про молодших 
учнів. Завдяки фінансуванню компанії та 
БФ ми встановили більше 100 м метале-
вої огорожі навколо школи. Додам, що 
реалізація цього об’єкту не єдина допо-
мога підприємства для нашого навчаль-
ного закладу. У 2017 році нам придбали 
стільці, замовили тренажери, встановили 
дитячий майданчик і доставили ігровий 

куточок для дитячого садочку. Загаль-
ний бюджет усіх реалізованих проектів 
становить майже 100 тис. грн. Тому хочу 
подякувати ТАС Агро за надану допомо-
гу, а також за злагоджену співпрацю в 
інших напрямках. Приємно, що ми пере-
буваємо з цими аграріями в постійному 
конструктивному діалозі, що сприяє ро-
зумінню та якісному результату». 

Окрім допомоги місцевій школі, цьо-
горіч за фінансової участі Благодійного 
фонду на території сільради реалізовано 
низку проектів. Зокрема, забезпечено міс-
цевий ФАП найнеобхіднішими медика-
ментами та придбано музичну апаратуру 
у будинок культури. Також фінанси спря-
мовувалися на проведення поточних ре-
монтів у школі (закуплено пральну маши-
ну, постільну білизну, посуд у харчоблок, 
реконструйовано санвузол у дитячому 
садочку, замінено вікна і двері, оновлено 
меблі і килимове покриття) та будинку 
культури. А ще компанія традиційно ві-
тає місцевих жителів із новорічними свя-
тами, Днем знань і Днем Перемоги. Спо-
діваємось, що така позитивна співпраця 
буде продовжена і в майбутньому.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Нове музичне обладнання 
для дітей Срібного

Сучасні меблі для школярів 
місцевих громад

Н овини в сільській місцевості 
розносяться швидко, особливо 
якщо вони приємні та важливі 

для громади. Такою для жителів сели-
ща Срібного, що на Чернігівщині, ста-
ла звістка про те, що місцевий Будинок 
дитячої творчості отримав сучасну му-
зичну апаратуру. А купівлю обладнання 
профінансували компанія ТАС Агро та 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка, витра-
тивши на це понад 25 тис. грн. 

Олег Павлович Куделя, голова Сріб-
нянської селищної громади, розповідає, 
що раніше, коли потрібно було провести 
якийсь загальношкільний чи загальнора-
йонний захід, виникало чимало проблем. 
«У будинку дитячої творчості в наявно-
сті був набір застарілого радянського 
музичного обладнання», – пояснює наш 
співрозмовник. Музична апаратура від 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка стала 
доречним і потрібним подарунком для 
дітей Срібного, хоч і не першим у цьому 
році. Раніше за кошти від компанії ТАС 
Агро та Благодійного фонду проведено 

Ф актично в кожному номері 
нашої газети ми розповідаємо 
про проекти, які реалізову-

ються за фінансової участі компанії ТАС 
Агро та Благодійного фонду Сергія Тігіп-
ка у школах і дитячих садочках, розташо-
ваних на території підопічних сіл госпо-
дарств агрохолдингу.

Сьогодні пропонуємо Вашій увазі 
чергову порцію добрих справ, реалізова-
них за нашої підтримки та з думкою про 
покоління, що підростає. Зокрема, йдеть-
ся про придбання меблів у школу села 
Могильне (Гайворонський район, Кіро-
воградська область), електросковороди 
у Староталалаївську ЗОШ (Талалаївський 
район, Чернігівська область), а також 
парти для школярів початкових 
класів до навчального закладу 
села Михайлівське (Вінницький 
район, Вінницька область). 

«Наша загальноосвітня шко-
ла збудована у 1975 році. Раніше 
сільського бюджету вистачало 
на поточну підтримку функці-
онування навчального закладу, 
кошти з державного бюджету 
виділялися лише на заробітну 
плату вчителів. Тому, до появи в 
нашому селі Благодійного фонду 
в школі були старі, поламані та 

заміну старих вікон та придбання меблів 
у Срібнянській школі, зокрема встанов-
лено нові шафи для одягу. А ще надава-
лися кошти для проведення Дня селища,  
футбольного чемпіонату району, для 
придбання  водяного насосу у село Ар-
теменкове та заміни вікон у ФАПі в селі 
Никонівка. 

На підтримку аграріїв агрохолдин-
гу завжди можна розраховувати. Так, у 
минулих роках Компанія фінансувала 
ремонтні роботи в дошкільному нав-
чальному закладі, у якому було заміне-
но вікна, встановлено огорожу і дитячий 
майданчик, оновлено меблі. У школу 
закуплено спортивний інвентар та спор-
тивну форму, а до Нового року наші учні 
обов’язково отримують солодкі презен-
ти. Срібнянська громада вдячна компанії  
ТАС Агро та Благодійному фонду за зна-
чний внесок у розвиток соціальної інф-
раструктури селища, особливо освіти та 
культури. Мешканці Срібного бажають 
Компанії процвітання та сподіваються на 
подальшу плідну співпрацю.

незручні радянські меблі, дерев’яні вікна, 
через які постійно віяло вітром і холодом, 
дірявий спортивний інвентар, та повна 
зневіра серед педагогічного колективу», – 
розповіла директор Могильненської шко-
ли Наталія Миколаївна Окрущак. 

 «Сьогодні ж наш освітній заклад 
наче отримав нове дихання, а вчителі 
впевнено дивляться у майбутнє і не тур-
буються про буденні речі. У 2017 році за 
фінансового сприяння фонду ми придба-
ли парти для дітей молодших класів. З до-
помогою Благодійного фонду впродовж 
кількох років нам вдалося замінити май-
же всі старі дерев’яні вікна на нові, надій-
ні металопластикові. У спортивному залі 
відновлено спортивний інвентар, вста-
новлено тренажер і придбано тенісний 
стіл. Загалом лише у нашу школу фон-
дом вкладено майже 200 тисяч гривень. 
Тепер наші діти не ходять на уроки в 
верхньому одязі, першачки із задоволен-
ням навчаються за зручними партами, а 
«спортсмени» забезпечені новим інвен-
тарем. Від себе особисто, від педагогічно-
го та учнівського колективів дякую Бла-
годійному фонду та компанії ТАС Агро 
за такі потрібні подарунки», – з радістю 
підсумувала Наталія Миколаївна.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа-
ційно-аналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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Допомагаємо відновити водопостачання

Вітаємо співробітника 
ТАС Агро з державною  
нагородою!

Все буде смачно у Тернівській школі

У листопаді в селі Гриціївка (Сріб-
нянський район, Чернігівська 
область) сталася неприємна 

подія – вийшов з ладу водогін, яким ко-
ристуються частина жителів і навчальні 
заклади громади. Господарство «Обрій» 
(ТАС Агро) відразу скерувало ремонтну 
бригаду, яка відремонтувала зламаний 
насос. Сільський голова Михайло Oлек-
сандрович Ковальов розповідає, що 
справді вдячний підприємству та його 
працівникам за всебічну допомогу у 
вирішенні багатьох соціально-економіч-
них питань населеного пункту. Особли-
ву подяку від себе та від громади вислов-
лює очільник села за участь у реалізації 
життєво необхідної справи – ремонту 
водогону. Уже не один рік поспіль ком-
панія ТАС Агро вправно обробляє землі 
у Гриціївці. За період роботи агрохол-
динг закріпив активні позиції лідера в 
цьому населеному пункті, зокрема зав-
дяки вчасній, конкурентній та комфорт-

Р омана Івановича Чор-
піту, механізатора ком-
панії ТАС Агро, наго-

роджено Грамотою Верховної 
Ради!

До Дня працівника сіль-
ського господарства одному 
з кращих працівників госпо-
дарства «Зоря» (Тростянецький 
район Вінницька область), 
за вагомий внесок у розви-
ток сільського господарства 
та значні трудові досягнення 
вручено грамоту Українського 
парламенту!

В ідомо, що харчування дітей 
у державних дошкільних і 
шкільних навчальних закла-

дах здійснюється за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, які, в свою чергу, 
фінансуються із загального бюдже-
ту країни та батьківських внесків. 
Також не секрет, що насправді для 
забезпечення повноцінного раці-
ону цих фінансів бракує. Особли-
во це стосується сільських шкіл. 
Нещодавно в аналогічній ситуації 
опинилася ЗОШ у селі Тернівка, що 
в Новоархангельському районі на 
Кіровоградщині. Директор закладу 
Олена Леонідівна Стеценко розпо-
відає, що з бюджету на харчування 
кошти не отримують. Усі витрати 
на харчування компенсує компанія 
ТАС Агро. 

«Адже бюджети сільських родин 
нестабільні, тому не завжди здат-

У кожного свій життєвий шлях. Для 
когось доля зробила його широ-
ким та пологим, а для когось  – 

сповненим турботами та перипетіями. 
Декому ж судилося прожити життя завдов-

жки майже з вік. Саме так вдалось і Ніні 
Іллівні Калюжній, яка у листопаді відзна-
чила свій 90-річний ювілей. Нині жінка є 
однією з найстарших мешканок села Сло-
бідка (Талалаївський район, Чернігівська 
область). Привітати Ніну Іллівну цього 
дня прийшли односельці та представники 
підприємства «Обрій LTD» (ТАС Агро). Так, 
директор господарства Олег Ростиславо-
вич Фіщук привітав пайовика, побажавши 
міцного здоров’я і висловив сподівання зу-
стрітись через 10 років на святкуванні сто-
літнього ювілею. Адже для ТАС Агро тра-
диційним стало святкувати ювілеї разом зі 
своїми орендодавцями. Гості зичили жінці 
здоров’я та благополуччя, уваги рідних і 
близьких. Подякували Ніні Калюжній за 
невтомну працю у повоєнний час. Ювіляр-
ка все життя важко працювала в колгоспі. 
Ніна Іллівна не розгубилась, висловила 
вдячність за щирі слова привітань, квіти та 
подарунки, а також побажала усім гараз-
дів, мирного неба та дожити до її років.

ній виплаті орендної плати, високим по-
казникам урожайності, використанню 
сучасних технологій агровиробництва й 
підтримці соціальної сфери. 

«Справа в тому, що в місцевих коло-
дязях фактично не вистачає води, при-

Впевнені, що ця відзнака 
додасть спеціалісту ще біль-
ших стимулів для досягнення 
відмінних результатів у роботі. 
Зичимо Роману Івановичу здо-
ров’я, наснаги, добра, невтом-
ної життєвої активності та но-
вих успіхів!

датної до пиття. Тому в більшості сіл 
функціонують артезіанські свердловини, 
централізоване водопостачання. Що сто-
сується ситуації у Гриціївці, то тутешній 

водогін введено в експлуатацію 
десятки років тому. Відтак нікого 
не здивувала ситуація, коли вий-
шов з ладу насос водогону. До 
нас звернулась сільська рада і ми 
надали необхідну допомогу», – 
розповів директор ТОВ «Обрій» 
Володимир Миколайович Мос-
товий. 

Ось так, завдяки активізації 
зусиль громади та соціально від-
повідального бізнесу, у Гриціївці 
оперативно відновлено водопо-
стачання. А в домівки багатьох 
селян почала поступати якісна 
вода. Місцеві влада та мешканці 
дякують усім, хто фінансово до-

лучився до цієї доброї справи, зокрема й 
господарству «Обрій».

Святкуємо  
ювiлей 
пайовика

ні витримати таке навантаження, – 
говорить Олена Леонідівна. – Для 
того, щоб трохи вирівняти ситуацію 
та допомогти батькам, ми звернули-
ся до орендаря наших земель під-
приємства «Новий Світ», що входить 
до компанії ТАС Агро, із пропозиці-
єю фінансово посприяти у вирішен-
ні проблеми харчування у закладі 
освіти. І нас почули, тепер щомісяч-
но компанія оплачує харчування 
нашим діткам. Додамо, що компа-
нія ТАС Агро та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка не вперше підтриму-
ють нашу школу. Минулого року 
нам придбали спортивні тренажери, 
тенісні столи, навчальні стенди та 
спортивний інвентар. Традиційно до 
Нового року діткам вручають солод-
кі набори, та й на свята Першого та 
Останнього дзвоника вітають корис-
ними подарунками.


