
Блискавична допомо-
га громадам – супер-
сила компанії «ТАС 
Агро»
В компанії «ТАС Агро» завжди 
відгукуються на проблеми міс-
цевих жителів. Цього разу кри-
тична ситуація з ремонтом ву-
личного освітлення виникла на 
території Правдинського старо-
стинського округу (Херсонська 
область). До ТОВ «ТАС-Таврія» з 
проханням про допомогу звер-
нулася староста сіл Правдине і 
Таврійське Любов Шевченко.

 «Ми неодноразово зверталися 
до керівництва селищної ради 
про забезпечення фінансування 
на нагальні потреби місцевих 
жителів, але це не дало позитив-
ного результату. Не виділяються 
кошти навіть на першочерго-
ві заходи, оскільки в селищній 
раді вони відсутні. Тож за допо-
могою із відновлення вуличного 
освітлення звернулися – до ТОВ 
«ТАС-Таврія», що обробляє землі 
в нашому регіоні. Нас почули 
й надали допомогу в повному 
обсязі  – 70 ламп! Ми вдячні за 
можливість закупити лампи для 
зовнішнього освітлення терито-
рії наших сіл» –  зауважила Лю-
бов Шевченко.

«Від часу діяльності ТОВ 
«ТАС-Таврія» на території Прав-
динської та Посад-Покровської 
сільських рад, підприємство на-
дало освіті, культурі й медици-
ні допомоги на понад 160 тис. 
грн. Наше підприємство завж-
ди відповідально ставиться і до 
людей, і до землі. Відзначу, що 
ТОВ «ТАС-Таврія» впроваджує 
сучасні зрошувальні технології. 
В арсеналі підприємства знахо-
диться 4 дощувальні машини 
«Фрегат». Наступного року в 
планах поставити у підприєм-
стві ще 11 дощувальних машин 
на площу 670 га. Це сприятливо 
позначиться на багатьох аспек-
тах господарювання  – зокрема 
зросте кількість робочих місць 
у регіоні. Наша ефективна ді-
яльність є запорукою подальшої 
підтримки громадам» - відзна-
чив директор ТОВ «ТАС-Таврія» 
Вадим Ливицький.

За роки співпраці місцеві жителі 
переконалися, що з компанією 
«ТАС Агро» безпечно, затишно і 
світло.
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С еред усіх зимових свят, які відзна-
чають в Україні, День Святого Ми-
колая – одне з найулюбленіших у 

дітей. В очікуванні веселощів, подарунків 
і приємних сюрпризів діти згадують свої 
добрі вчинки та пишуть листи Святому 
Миколаю. Для дітлахів це найбажаніший 
день року, адже вночі Святий кладе під 
подушку слухняним діткам дарунки.

За історичними переказами Святий 
Миколай жив у 200-х роках нашої ери у 
віруючій сім’ї. Батьки намагалися вихо-
вувати свого сина в релігійній атмосфері. 
Миколай ріс аскетом і завжди старався 
допомогти всім, хто цього потребував. 
Через деякий час він поїхав до Риму, де 
став священником. Спадок сім’ї Миколай 

роздав бідним, але зробив це таємно. Все 
своє життя він творив добро, допомагав 
нужденним, визволяв полонених. Саме 
за це його прозвали Чудотворцем. Сьо-
годні Святий Миколай вважається одним 
із найвідоміших християнських святих.

День Святого Миколая в Україні від-
значають 19 грудня. В багатьох країнах 
світу, як наприклад в Німеччині, з цього 
дня починається низка новорічних по-
дій. Сенс свята залишається однаковим, 

але дарують подарунки на святого Ми-
колая по-різному. У Нідерландах вірять, 
що Святий прибуває на човні з Іспанії. 
На узбережжі його очікує вірний кінь 
Амеріго, на якому Святий Миколай їде 
до дітлахів. Тому тут малюки начищають 
своє взуття, ставлять його біля каміну і 
обов’язково кладуть всередину цукор  – 
для Амеріго. В Албанії у цей день сім’ї 
запалюють свічки, а опівночі накрива-
ють святковий стіл. Серед страв повин-

Новорічні свята зустрічаємо 
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на бути смажена свинина. Все дійство 
супроводжується привітанням «Святий 
Миколай хай допоможе тобі!». А в Ні-
меччині і сусідній Польщі дітлахи розві-
шують для Миколая шкарпетки. Саме в 
них Святий залишає подарунки.

Весело і радісно стає, коли мрії 
збуваються. Ось і в Побережківську 
гімназію завітав Святий Миколай. Вже 
декілька років поспіль, за добрим зви-
чаєм, завдяки ТОВ «ТАС Агро Центр» 
вихованці цього закладу отримують від 
Святого Миколая солодкі подарунки. 
Адміністрація, учні та педагогічний ко-
лектив Побережківської гімназії щиро 
вдячні ТОВ «ТАС Агро Центр» за солод-
кий смак свята. 

До Нового року малеча Дибинецької 
гімназії отримала солодкі новорічні по-
дарунки. Помічники Святого Миколая 
передали солодощі у дитячий садок, 
учням початкової і середньої школи від 
ТОВ "ТАС Агро Центр". Радість та очіку-
вання Нового року створила атмосферу 
свята у стінах навчального закладу.

Від імені батьків та вихованців ди-
тячого садка "Віночок" Ісайківської гім-
назії також пролунали слова вдячності: 
«Новий рік та Різдво, рівноцінно як і 
прихід Миколая – найулюбленіші свята 
дітей. Дні, коли відчуваєш подих таєм-
ниць і мрій, вже не здаються такими не-
здійсненними. Тож солодкі мрії наших 
дітей реальними зробили депутатський 
корпус, міська рада Богуславської тери-
торіальної громади та ТОВ  «ТАС Агро 
Центр». Щиросердечно дякуємо добрим 
безкорисливим людям за радість свята. 

Бажаємо усіляких благ, здоров'я, процві-
тання та веселих свят!»

«Діти змалечку вчаться бути добри-
ми, милосердними і чуйними. В ТОВ 
«ТАС Агро Центр» ми намагаємося бути 
взірцем і прикладом для підростаючого 

покоління. Малюкам потрібні не тільки 
матеріальні речі, а й увага, опіка і тур-
бота. Ми щиро прагнемо забезпечити 
дітям веселе і радісне дитинство. Тож у 
цей довгоочікуваний для них день ми не 
залишилися осторонь і створили малю-
кам казку»  –  поділився директор ТОВ 
«ТАС Агро Центр» Дмитро Свояк.

Вітати дітей солодкими подарунка-
ми напередодні новорічно-різдвяних 
свят – давня традиція аграріїв ТОВ «ТАС 
Агро Північ». Тож і цього разу до Дня 
Святого Миколая солодощі отримали 
вихованці садочків та учні шкіл Пів-
нічного кластеру. Магічна чарівність 
зимових свят та вітання від компанії за-
палили щасливі усмішки на дитячих об-
личчях. Адже кожне свято для дитини – 
справжнє диво. А Новий рік – це чарівна 
казка зі своєю незвичайною, загадковою 
атмосферою. Особливо яскравою подією 
цього періоду є дитячі новорічні ранки. 
Не оминув радісний святковий настрій 
і вихованців садочків та учнів шкіл Хар-
ківської, Чернецької, Малобубнівської, 
Гришинської та Парафіївської громад, 
в яких ТОВ «ТАС Агро Північ» приєд-
налось до новорічного дійства та при-
вітало діток солодкими подарунками. 
Приємно робити подарунки, але вдвічі 
приємніше дарувати частинку тепла і 
любові дитячим серцям.

«Звичайно, найприємнішим для 
дітей є очікування свята й отримання 
сюрпризів. А для нас, дорослих, найзво-
рушливішим є вітання малюків. Адже 
діти – це найдорожче, що у нас є. Бажа-
ємо всім, щоб новий рік був багатим на 
незабутні враження, мрії збувалися, на 
обличчях сяяли усмішки, а очі світили-
ся щастям. Нехай 2022 рік принесе здо-
ров’я, взаєморозуміння, любов, радість 
і достаток»  – зазначив директор ТОВ 
«ТАС Агро Північ» Роман Степанович.

ТОВ «ТАС Агро Захід» у співпраці із 
Благодійним фондом Сергія Тігіпка цьо-
горіч масштабніше взялося за створення 
святкової атмосфери. Компанія  допо-
могла Липовецькій громаді придбати 
необхідні прикраси та матеріали для го-
ловної ялинки міста. Новорічна красуня 
радує жителів міста яскравими зірками 
та чудовими фотозонами. Крім того, за 
доброю традицією, ТОВ «ТАС Агро За-
хід» підготувало для дітей новорічні по-
дарунки. 

«Ми впевненіше дивимося в май-
бутнє, коли бачимо допитливі, радісні і 
щасливі очі наших дітей. Що може бути 
важливішим від турботи про підростаю-
че покоління? З усією відповідальністю 

ТОВ «ТАС Агро Захід» виконує свою 
благородну і почесну місію. Згуртовано, 
завзято і натхненно ми сіємо майбутнє 
разом, даруючи увагу і тепло дітям. Над-

звичайно приємно робити малюків ра-
дісними і щасливими у період веселих 
зимових свят»  –  поділився директор 
ТОВ «ТАС Агро Захід» Володимир Ново-
хацький. 

У навчальних закладах Південного 
кластеру компанії «ТАС Агро» віднов-
люють українські традиції святкування 
Різдва. Зокрема у Яланецькому закладі 
загальної середньої освіти І – ІІІ ступе-
нів відбувся фестиваль колядок "Україна 
колядує". Учні старших класів на сцені 
були справжніми господарями, у яких 
все готове для відзначення Різдва: ді-
дух на покуті, вареники, кутя, узвар. Не-
дарма, згідно із традиціями, дідух  – це 
останній обжинковий сніп. Овес, жито, 
пшениця, льон – його основні складові. 
Він є символом доброго врожаю, миру й 
злагоди в родині, достатку в домі. Агра-
рії ТОВ «ТАС Агро Південь» на чолі з 
генеральним директором Михайлом Ба-
рабашем з побажаннями добра і щастя 
щиро вітали учасників дійства та всіх уч-
нів солодкими подарунками. 

«На Новий рік так приємно знайти 
під ялинкою або отримати від Діда Мо-
роза омріяний пакуночок із сюрпризом. 
Дорослі стараються з усіх сил, щоб зро-

бити ці миті у житті дітей незабутніми. 
Що є важливим для дитини? Звичайно, 
любов та піклування батьків, підтрим-
ка та розуміння вчителів, дружба одно-



літків. Але надзвичайно приємно, коли 
про дітей турбуються небайдужі люди. 
До такого чарівного дійства долучили-
ся Всеукраїнський фонд «Фонд Сергія 
Тігіпка» та ТОВ «ТАС Агро Південь» і 
підготували для всіх учнів 1 -11 класів 
Яланецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів чудові 
новорічні подарунки. Тому ми дякуємо 

цим прекрасним людям із великими сер-
цями за приємний сюрприз і добрі спра-
ви. Ми радіємо, коли посміхаються діти, 
коли їхні оченята сяють від захвату і ща-

стя»  – відзначила вчитель Яланецького 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Валентина Шевчук.

У переддень Різдвяних та Новоріч-
них свят кожен чекає на диво, на приєм-
ні і довгоочікувані подарунки, гарний 
настрій і веселощі. Заваллівська селищна 
рада також звернулася до благодійників 
із проханням подарувати віру у свято та 

різдвяні дива діткам громади: «Одними 
із перших на цей заклик відгукнулися 
представники ТОВ «ТАС Агро Південь» 
та Всеукраїнського благодійного фонду 

«Фонд Сергія Тігіпка». Дирекція ТОВ 
«ТАС Агро Південь» та ВБФ «Фонд Сер-
гія Тігіпка» забезпечили Комунальні 
заклади «Могильненський ліцей» та Мо-
гильненський заклад дошкільної освіти 
«Барвінок»  подарунками для всіх учнів 
та вихованців у повному обсязі в кілько-
сті 167 штук. Це не перший прояв благо-

дійності та меценатства цих організацій, 
заклади освіти Могильненського старо-
стинського округу вже неодноразово 
отримували корисні і вкрай потрібні 

техніку, меблі та інше оснащення, що 
роблять кращим, значно цікавішим 
і комфортнішим процес сприйняття 
знань. Цьогоріч поле діяльності  Фонду 
значно розширилось: тепер солодкими 
новорічними подарунками у кількості 
317 штук  забезпечено і  учнів найбіль-
шого опорного Комунального закладу 
«Заваллівський ліцей». Ми сподіваємося 
на те, що благодійництво на території 
нашої громади набуде розквіту і цьому 
прикладу знайдеться багато послідовни-
ків. Ми щиро вдячні усім представникам 
ВБФ «Фонд Сергія Тігіпка» та ТОВ «ТАС 
Агро Південь» за проявлені турботу,  до-
броту та щедрість і бажаємо їм в Новому 
2022 році миру, міцного здоров’я, благо-
получчя і процвітання. Нехай всі Ваші 
задуми і цілі обов’язково здійсняться та 
принесуть найкращий результат Вам і 
Вашим родинам».

Атмосфера зимових свят і щирої ра-
дості наповнила також Лиманівський 
дитячий садочок та школу. Аграрії ТОВ 
"ТАС-Таврія" подарували малечі пере-
дноворічну казку та передали солодкі 
дарунки. В дитинстві всі вірять: найза-
повітніші мрії збуваються у новорічні 
свята. В ТОВ "ТАС-Таврія" прагнуть, аби 

кожна дитина була усміхненою і щасли-
вою, відчуваючи захищеність, турботу та 
піклування. 

«Аграрії ТОВ "ТАС-Таврія" одними із 
перших організували вітання з ново-
річними святами та доставку солод-
ких подарунків для дітей. Діяльність 
нашого підприємства говорить сама 
за себе: ефективно господарюючи, 
ми робимо внесок у розвиток регі-
ону та опікуємося найдорожчим  – 
дітьми. Нехай земля радує усіх нас 
щедрими врожаями, а природа і по-
года сприятимуть нам в новому році. 
Щиро бажаємо у 2022 році успіхів, 
наснаги, віри в себе та свої можли-
вості!»  –  підкреслив директор ТОВ 
"ТАС-Таврія" Вадим Ливицький.

Хай магія Нового року та Різд-
ва наповнює домівки дзвінким 
сміхом, добробутом і достатком! 
Бажаємо гарного настрою, при-
ємних див і веселих свят. Щиро 
зичимо усім родинного щастя, 
міцного здоров’я і здійснення 
найзаповітніших бажань. Нехай 
Новий 2022 рік принесе успіхи та 
увійде у домівки радісним святом, 
наповнюючи життя чудовими мо-
ментами, щасливими усмішками і 
добротою людських сердець!
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ристовують для опалення навчальних 
закладів.

В холодну зимову пору в приміщен-
нях сільських шкіл, як правило, холодно. 
Однак для навчальних закладів, якими 
опікується компанія «ТАС Агро», тепер 
знайдено додатковий безпечний спосіб 
отримання тепла. Школам сіл Бурилове і 
Тридуби Кривоозерського району Мико-
лаївської області завезено рештки соняш-
ника, які додаються до вугілля. Працівники 
котелень зазначають: опалення вугіллям 
дороге і недостатнє для підтримання при-
йнятної для навчального процесу темпе-
ратури, а додавання біорештків від агрови-
робництва значно сприяє продукуванню 
тепла. Таке рішення є справді ефективним, 
зважаючи на високу теплотворну здатність 
рештків соняшника, рівномірність та висо-
ку тривалість їх згорання, низьку димність 
і вихід золи. Висока екологічність також 
підкреслюється вибухобезпечністю вико-

Господар полем пройде – тепло дітям знайде
ристання такого джерела енергії. Вміст 
сірки у відходах соняшника низький, а ви-
киди в атмосферу вуглекислого і чадного 
газів неспівставно низьке порівняно зі спа-
ленням вугілля 
або мазуту. 

В компанії 
«ТАС Агро» ра-
діють, коли мо-
жуть допомогти 
в організації над-
звичайно важли-
вої доброї спра-
ви – забезпечити 
тепло дітям. За-
тишок і комфорт 
під час навчаль-
ного процесу є 
запорукою його 
успішності, а пе-
ребування учнів 
в теплих примі-

щеннях  – гарантією їх здоров’я. Компа-
нія «ТАС Агро» і надалі підтримуватиме 
місцеві громади, адже ми разом будуємо 
наше спільне майбутнє.

К омпанія «ТАС Агро» знахо-
дить резерви підвищення 
ефективності господарюван-

ня. В прагненні допомогти місцевим 
жителям та зробити виробничий про-
цес безвідходним, працівники компа-
нії «ТАС Агро» знаходять раціональні 
синергічні рішення. Відтак знайдено 
ще один дієвий і легкий спосіб, в який 
хазяйновиті аграрії стають корисними 
місцевим громадам. 

Агровиробництво  – джерело енер-
гетичних і сировинних ресурсів. Ви-
користання відходів біологічного по-
ходження для енергетичних цілей дає 
змогу заощаджувати на традиційних 
енергоносіях та позитивно впливає на 
екологію довкілля. Очевидними є й еко-
логічні переваги використання відходів 
соняшника для обігріву приміщень. 
Тож у Південному кластері компанії 
«ТАС Агро» рештки соняшника вико-

Сніжні хуртовини 
і негода не страшні 
разом із ТАС Агро

В компанії «ТАС Агро» щодня на-
роджуються нові ідеї, з’являють-
ся нові рішення, втілюються нові 

проєкти. Команда компанії орієнтована 
на покращення цього світу, відпрацьо-
вуючи найсучасніші технології в агрос-
фері. Однак технологічні відкриття та 
професійні перемоги неповноцінні без 
реалізації нашої місії безпосередньо у 
регіонах діяльності  – сіяти майбутнє 
разом. В кожному кластері компанії 
«ТАС Агро» невтомно і турботливо опі-
куються пайовиками, гідно виконуючи 
соціальну функцію. Проєкти допомоги 
від компанії «ТАС Агро» різні, зокрема 
їх різноманітність залежить від сезону. 
Взимку найперша допомога  – розчи-
щення доріг від снігу.

Зима – особливий період, коли при-
рода дарує казкові картини заворожую-
чої крижаної краси. У новорічні свята по-
года створює зимову атмосферу, щедро 
засипаючи все довкола снігом. Заметілі й 
хуртовини – справжній виклик для сіль-
ських жителів. Хоч рік і новий, а пробле-
ми старі. Актуальним у сніжні дні зими 
залишається розчищення доріг. Беручи 
відповідальність за безпеку і комфорт 
для громад в холодну пору, компанія 
«ТАС Агро» своєю спецтехнікою невтом-
но розчищає дороги від снігу. 

Розчищена дорога – це безпека учас-
ників руху, комфорт для місцевих жите-
лів, своєчасно доставлені продукти і то-
вари, вчасне та безпроблемне прибуття 
швидкої допомоги й екстрених служб. 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Тож аграрії компанії «ТАС Агро» мак-
симально покращують ситуацію в регіо-
нах своєї діяльності. Під час новорічних 
свят техніка, надана ТОВ «ТАС Агро Пів-
день», прибирала дороги в селах Глибо-
чок та Скибинці Гайворонського відді-
лення компанії. 

Працівники ТОВ «ТАС Агро Центр» 
також вдало попрацювали над розчи-
щенням заметених снігом шляхів у 
селі Тернівка. «Ми вкрай вдячні ТОВ 
«ТАС Агро Центр» за сумлінність і від-
повідальність. Нашій громаді завжди 
надається необхідна допомога різного 
характеру. Однак, розчищення доріг від 
снігу – завжди на часі у зимові місяці» 
- зауважила Валентина Степанова, старо-
ста села Тернівка Новоархангельського 
району Кіровоградської області. 

До розчистки доріг від снігу присту-
пили також працівники ТОВ «ТАС Агро 
Північ». Активно прочистили шляхи в с. 
Харкове, с. Чернецьке, с. Новоселівка, с. 
Гришино та смт Срібне. Спершу навели 
порядок на головних дорогах  населе-

них пунктів і подбали про виїзд на тра-
су. Також розчистили під'їзди до дворів 
місцевих жителів. 

«Громада села Чернецьке вислов-
лює вдячність компанії «ТАС Агро» за 
підтримку і розуміння. Часто аграріям 
доводиться брати на себе виконання 
функцій держави. На разі нам, сільським 
жителям, через брак фінансування ви-
рішення багатьох питань не під силу. 
Тож вдячні відповідальному інвестору 
в особі компанії «ТАС Агро» за суттєву 
допомогу. В січні, коли в селі випало до-
сить багато снігу, техніка компанії «ТАС 
Агро» працювала на наших дорогах, 
прибираючи сніг. Дякуємо керівництву і 
працівникам компанії «ТАС Агро» за всі 
проєкти підтримки сільських жителів» 
- підкреслив Сергій Дмитрюк, староста 
села Чернецьке Талалаївського району 
Чернігівської області. 

В компанії «ТАС Агро» роблять пе-
ресування місцевих жителів безпечним 
і комфортним. Нехай розчищені шляхи 
ведуть до спільного успіху!


