
В ТАС АГРО ПІВНІЧ 
отримують приплід: 
телята народжуються 
здоровими та догля-
нутими
Відтворення у тваринництві  – 
запорука розвитку галузі, роз-
квіту регіону та створення 
нових робочих місць. Однак 
із кожним роком поголів’я ве-
ликої рогатої худоби в нашій 
країні скорочується: на поча-
ток 2021 року воно склало 2,9 
млн голів, що на 5,8% менше, 
ніж попереднього року. Стрім-
ко скорочується також молоч-
не поголів'я: наразі це лише 
1,6 млн голів корів. Основна 
причина  – «довгі» інвестиції 
та збитковість виробництва. 
Компанія «ТАС Агро» – одна із 
небагатьох великих компаній, 
яка займається вирощуванням 
великої рогатої худоби. 

В ТОВ «ТАС Агро Північ», не 
зважаючи на загальні тенден-
ції регресу в скотарстві, дося-
гають значних результатів в 
галузі. Адже в традиціях укра-
їнців корова з давніх давен 
справедливо вважається осно-
вою добробуту сім’ї та регіону. 
Усвідомлюючи соціальну зна-
чущість тваринництва та зна-
ходячи резерви для нарощення 
ефективності виробництва, в 
компанії «ТАС Агро» молочну 
галузь підтримують і розвива-
ють.

На молочно-товарній фермі 
села Парафіївка, що входить 
до структури ТОВ «ТАС Агро 
Північ», народилося 244 телят 
голштинської породи. Середня 
вага телят при народженні 
склала 30 – 35 кг, що є гарним 
показником. Від народження 
до 3-місячного віку (молочний 
період) телятка утримуються 
в індивідуальних будиночках. 
У вільному доступі завжди є 
вода і стартерний комбікорм. О 
06:00 і 18:00 відбувається випо-
йка телят сквашеним молоком 
(йогуртом) та спеціальними 
замінниками цільного моло-
ка. До 45 днів телят випоюють 
сквашеним молоком, а з 45 по 
90 день життя – якісним замін-
ником молока. З 21-го дня жит-
тя в раціон вводиться сіно. Для 
тварин організовано якнайкра-
щий догляд та ветеринарний 
супровід.
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Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK - www.facebook.com/tasagro/

Д ля компанії «ТАС Агро» добро-
совісна сплата податків була й 
залишається обов’язковим прин-

ципом діяльності. Левова частка подат-
кових коштів, які перераховує компанія, 
використовується для покращення рівня 
благоустрою та інфраструктури сіл. Тому 
логічно, що сільські громади повинні 
бути зацікавлені у присутності такого по-
тужного інвестора, як «ТАС Агро».

Впродовж 2021 року компанія «ТАС 
Агро» сплатили більше 146 млн грн подат-
ків і понад 386 млн грн орендної плати па-
йовикам. Фінансові надходження від агро-
холдингу отримали бюджети різних рівнів. 
Традиційно, більша частина відрахувань по-
повнила місцеві бюджети громад. Загалом 
було здійснено виплат на суму 532 млн грн. 

Своєчасний розрахунок за паї — чи не 
найголовніша умова, яка характеризує орен-
даря як відповідального та надійного парт-
нера для орендодавця. Для агропідприємств 
компанії «ТАС Агро» виплата орендної 
плати — один з основних та пріоритетних 
принципів діяльності. Компанія чесно будує 
відносини з пайовиком, виконує всі домов-
леності, зазначені в укладених договорах.

Рік за роком пайовики «ТАС Агро» пере-
конуються, що зробили правильний вибір, 
передавши свої земельні наділи в користу-
вання стабільній і передбачуваній компанії. 
Адже тут турбуються про комфортні та зруч-
ні умови отримання ОП, про оперативність 
виплат та якість продукції, яка видається на 
пай. А ще за потреби орендодавець має мож-
ливість одержати плату за наступні роки 
авансом або звернутися по допомогу в пере-
оформленні спадщини та щодо інших юри-
дичних питань. Так, станом на грудень 2021 
року агрохолдинг завершив розрахунок за 
паї з орендодавцямиу всіх регіонах.

Податкові кошти – одне з основних над-
ходжень до місцевих бюджетів. Громади 
використовують їх на реалізацію локальних 
проєктів, а також на розвиток та утриман-
ня інфраструктури. Відремонтовані дороги, 
оснащена школа, освітлена вулиця в селі чи 
відреставрований водогін – це свідчення про 
діяльність на території населеного пункту 
відповідального і надійного підприємства, 
яким є «ТАС Агро».

Ніл Немировченко, в.о. генераль-
ного директора ТОВ «ТАС Агро»

«Своєчасна та офіційна сплата податків 
до державного та місцевого бюджетів – це 

наше зобов’язання перед суспільством. Бо 
не важливо де проживає людина: в місті чи 
у селі. Умови для життя в усіх повинні бути 
комфортними. Якщо їхати вранці на роботу, 
то новою асфальтованою дорогою, без ям та 
вибоїн. Якщо проводжати дитину до школи, 
то з впевненістю, що вона здобуватиме знан-
ня в комфортному та обладнаному класі. 
Якщо повертатися додому пізно ввечері, то 
знаючи, що вулиці будуть освітленими.

Повинно бути так, а не інакше. Ми 
ведемо діяльність компанії прозоро, а не 
ховаємося у тіні. Податки  – один із що-
денних внесків компанії «ТАС Агро» у 
розвиток країни, в якій хочеться жити та 
працювати. Окрім податків ми системно 
допомагаємо вирішувати соціальні та інф-
раструктурні проблеми громад за раху-
нок діяльності Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка».

Компанія «ТАС Агро» сплатила 
рекордну кількість податків і 
орендної плати у 2021 році

ТАС Агро Захід (Вінницька область)
ТАС Агро Центр (Київська область)
ТАС Агро Північ (Чернігівська область)
ТАС Агро Південь (Кіровоградська область)

СПЛАЧЕНО ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ У 2021 РОЦІ ТОВ ТАС АГРО 

ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАЧЕНИХ ПОДАТКІВ 
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К омпанія «ТАС Агро» продовжує 
робити свій внесок у розвиток 
громад. За результатами роботи 

у 2021 році загальний бюджет соціаль-
них проєктів склав понад 8 млн грн.

З них - 1 млн грн було спрямовано 
на боротьбу з коронавірусом. Решту ко-
штів компанія направила на підвищення 
стандартів життя у селах та містечках на 
території своєї присутності.

Нинішній рік і пандемія коронаві-
русу об’єднала український бізнес, вла-
ду та громади спільною справою  – як-
найшвидше здолати недугу. Компанія 
«ТАС Агро» однією із перших розпо-
чала комплексну програму з протидії 
розповсюдженню Covid-19, спрямував-
ши на це 20 млн грн впродовж 2020-
2021 років. Кошти були направлені на 
закупівлю високоточного й сучасного 
медичного обладнання для лікарень, 
медикаментів для лікування хворих на 
коронавірус, а також поповнення запа-
сів засобів індивідуального захисту та 
дезінфекторів для медичного персона-
лу.

Водночас компанія «ТАС Агро» 
продовжила не менш важливу та від-
повідальну місію – сприяння розвитку 
українських сіл. За 2021 рік спільно з 
громадами вдалося реалізувати велику 
кількість соціальних проєктів, виділив-
ши на добрі справи 8 млн грн. А зміни 
на краще торкнулися кожного населе-
ного пункту, де знаходяться підприєм-
ства компанії.

Відновлення інфраструктури в гро-
мадах, традиційно, стало найбільшим 
напрямком соціальних інвестицій. На 
встановлення вуличного освітлення, 
ремонти доріг та мостів, підключення 
водогонів було спрямовано 3 млн грн.

Також близько 2 млн грн компанія 
спрямувала на підтримку соціально не-
захищених верств населення, що стало 
суттєвою підтримкою для людей, які 
опинилися в скрутних життєвих обста-
винах. 

Значне фінансування отримала 
сфера освіти  – 2,5 млн грн. Вони були 
спрямовані на проведення поточних 
ремонтів шкіл та дошкільних закладів, 
закупівлю необхідних будівельних ма-
теріалів, придбання комп’ютерної тех-
ніки і створення належних умов для 
початку нового навчального року.

Компанія направила 2,9 млн грн на 
підтримку сфери медицини та надання 
якісних медичних послуг громадам. 
Культурні проєкти вдалося підтримати 

бюджетом у 900 тис. грн. Стільки ж ко-
штів отримала сфера духовності. Ініціа-
тиви громад отримали більше 500 тис. 
грн фінансування, що дало поштовх до 
позитивних змін. На розвиток спорту у 
селах виділено майже 300 тис. грн.

НІЛ НЕМІРОВЧЕНКО, В.О. 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ТОВ «ТАС АГРО»

«ТАС Агро  – компанія, що оперує 
великим земельним банком, працюю-
чи у семи областях України. І з кожною 
земельною ділянкою, яка до нас приєд-
нується, ми беремо на себе відповідаль-
ність: за землю  – безцінний ресурс, за 
пайовиків, які в переважній більшості 
люди поважного віку і їм потрібна під-
тримка, за комфортне життя громад у 
своєму селі, за підростаюче покоління. 
Коли є активні представники громад, 
які бажають ремонтувати, будувати, роз-
чищати, освітлювати, покращувати, ми 
завжди їх чуємо та йдемо назустріч». 

Наша підтримка соціальної сфери у 
регіонах присутності вже багато років 
поспіль дає початок сотням успішних 
проєктів. Наші пайовики почуваються 
захищеними разом із надійною і ста-
більною компанією, яка за будь-яких 
умов виконає свої зобов’язання. Ми 
працюємо пліч-о-пліч з громадами, а 
вони почуваються впевненими разом з 
ТАС Агро». 

ВАЛЕНТИНА ГОРБАНЬ, 
СТАРОСТА СЕЛА 
ГЛИБОЧОК (ТРОСТЯНЕЦЬКА 
ОТГ ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ)

«Компанія «ТАС Агро» допома-
гає нашій громаді реконструювати 

школу. Минулого року за допомоги 
агрохолдингу нам вдалося замінити 
значну частину вікон у закладі освіти. 
Впродовж семи років аграрії виділили 
понад 1 млн грн на реалізацію різно-
манітних соціальних проєктів у Гли-
бочку і Скибенцях.  У попередні роки у 
центрі села було встановлено чудовий 
дитячий майданчик, який користуєть-
ся популярністю серед підростаючого 
покоління, особливо у літній період. 
Також допомога надавалася  амбула-
торії, дитячому садочку, сільській раді, 
будинку культури. Окрасою нашого 
села стала центральна площа, яка була 
відремонтована за фінансової підтрим-
ки агрохолдингу «ТАС Агро». Сподіва-
ємося, що завдяки плідній співпраці, 
наше село буде розвиватися щоб стати 
максимально комфортним для кожного 
жителя».

ЮРІЙ ВЕЛИЧКО, ГОЛОВА 
ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ОТГ

«На території нашої громади пра-
цює ТОВ «ТАС Агро Північ» компанії 
«ТАС Агро». І ми дуже раді, що маємо 
таких відповідальних партнерів. Це 
підприємство сміливо можна нази-
вати одним із бюджетоутворюючих. 
За останні півроку агропідприємство 
сплатило до Талалаївської ОТГ 30 млн 
грн податків та зборів. Якщо говорити 
загалом, то податкові надходження від 
підприємств, які працюють офіційно та 
відкрито, становлять значну частину 
бюджету нашої громади. Завдяки цим 
коштам нам вдається підтримувати інф-
раструктуру територіальної громади 
в належному стані, завершувати діючі 
ремонтні роботи та розпочинати нові 
проєкти».

Компанія «ТАС Агро» – 
розвиваємо агробізнес, підтримуємо громади



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Учитися ніколи не пізно
В ік живи —  вік учись», — ствер-

джує народна мудрість. Вчитися 
потрібно завжди. Ця мудрість 

актуальна впродовж усього життя люди-
ни, адже черпати щось нове, удоскона-
люватися потрібно постійно. Особливо 
у наш час, коли щоденно змінюються 
технології, запроваджуються нові стан-
дарти і підходи. Нещодавно керівники 
виробничих підрозділів  компанії «ТАС 
Агро» провели навчальний семінар, 
який дозволиnm розкрити потенціал 
компанії.

Навчання  — це ідеальний інстру-
мент підвищення професійного рівня 
та розвитку персоналу кожної компанії. 
Комунікацію і розвиток персоналу не-
можливо переоцінити, оскільки вони є 
запорукою успішної діяльності компанії 
і необхідною умовою відповідності про-
фесійного рівня персоналу реаліям, які 
постійно змінюються. Компанія «ТАС 

Агро» завжди намагається йти у ногу 
з часом, інколи навіть випереджаючи 

традиційні процеси. 
Тому ми робимо ін-
вестиції у розвиток 
персоналу.

Маючи багато-
річний досвід робо-
ти в сільському гос-
подарстві, під час 
виробничої наради 
визначили страте-
гічний курс та ок-
реслили детальний 
план роботи. Вива-
жений і ретельний 
підхід у плануван-
ні сількогосподар-
ської діяльності є 
запорукою отри-
мання високих вро-
жаїв. Чільне місце в 

обговоренні також відвели подальшому 
навчанню співробітників, підготовці до 

весняно-польових робіт та розширенню 
штату. 

«Компанія «ТАС Агро» повністю го-
това до початку нового сезону. Команда 
професіоналів сформована. Ми закупи-
ли всі необхідні ресурси для успішного 
старту. Розвиток виробничих підрозді-
лів на сьогодні створює всі можливо-
сті для фахового супроводу виробни-
чих процесів. А збалансована галузева 
структура та обґрунтована сівозміна 
ведуть до зростання ефективності і про-
дуктивності виробництва. Тож чекаємо 
на сприятливі погодні умови для почат-
ку посівної кампанії» – зазначив викону-
ючий обов’язки генерального директора 
компанії «ТАС Агро» Ніл Неміровченко.

Маючи всі необхідні передумови 
для успішного виробничого сезону, ком-
панія «ТАС Агро» готова до взяття нових 
вершин в отриманні високих врожаїв. 
Ми сіємо майбутнє разом!

В Глибочанському закладі загаль-
ної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Тростянецької селищної ради на-

прикінці січня відбулися спортивні зма-
гання на Кубок пам'яті Героя-земляка 
О.І.Черепахи. Компанія «ТАС Агро» під-
тримала проведення цього надзвичайно 
важливого для всіх нас заходу. 

«Наш навчальний заклад щорічно 
організовує спортивні змагання на Кубок 
пам'яті Героя-земляка О.І.Черепахи.  Ми 
схиляємо голови перед світлою пам'яттю 
нашого Героя-земляка Олександра Іва-
новича Черепахи, який загинув 31 січня 
2015 року під час виконання службового 
обов’язку в зоні АТО. Пам’ятні змаган-
ня тривають тиждень, а потім на лінійці 
пам'яті "Герої не вмирають... В пам'яті 
живуть" ми підбиваємо їх підсумки. Це 
захід сили, мужності і витривалості. Ми 
вдячні компанії «ТАС Агро» за підтрим-

Підтримуємо дитячі спортивні змагання  
на Кубок пам'яті Героя-земляка О.І. Черепахи

ку в організації цих пам’ятних для всього 
села днів» – розповіла директор Глибо-
чанського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Валентина Дригант.

Вихованці закладу спробували свої 
сили в армреслінгу, стрибках на скакалці 
та грі в шашки. Компанія «ТАС Агро» 
та Всеукраїнський благодійний фонд 
"Фонд Сергія Тігіпка" забезпечили пе-
реможцям спортивні нагороди. Аграрії 
компанії завжди підтримують спортивні 
традиції, здоровий дух і козацький гарт. 
Тим більше, що це не прості змагання, 
а пам’ятні. Для нас усіх надзвичайно 
важливим є подвиг бійця Олександра 
Івановича Черепахи, який боронив рід-
ну землю і поклав за неї життя. Ми єди-
ні та одностайні в тому, що найцінніше 
на землі – людське життя. А земля – той 
скарб, який маємо відповідально берег-
ти і плекати. 

«

Компанія «ТАС Агро» оновлює автопарк  
сучасними вантажними автомобілями

К омпанія «ТАС Агро» продовжує 
оновлювати техніку напередо-
дні старту весняного виробни-

чого сезону. Нещодавно парк техніки 
ТОВ ТАС Агро Північ поповнився 5 но-

вими вантажівками бренду IVECO для 
перевезення врожаю та різного роду 
вантажів.  Оновлення техпарку агрофір-
ми є одним із пріоритетних  напрям-
ків діяльності компанії, який мотивує 

аграріїв до максимально 
ефективної роботи.

«Ми знову оновлює-
мо автопарки компанії. 
Так, знайомимо вас з но-
венькими вантажними 
машинами для Північ-
ного кластеру. Наші нові 
моделі вражають ергоно-
мікою простору та ком-
фортом кабіни з підви-
щеною шумоізоляцією. 
Разом з тим відзначу, що 
сучасні двигуни нових ав-
томобілів працюють еко-
номно, тихо та чисто»  – 
розповів Віктор Белкот, 
директор з виробництва 
«ТАС Агро».

Таким чином нові 
вантажівки IVEKO до перевезення вро-
жаю готові. Маневренність та тран-
спортне оснащення виробничого про-
цесу є одним із пріоритетних напрямків 

діяльності компанії. Максимальна ефек-
тивність, мотивація та завзяття надають 
нам імпульсу і наснаги на нові аграрні 
звершення й рекорди!
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МІСЯЧНИЙ ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР на 2022 рік
З ДАВНІХ-ДАВЕН В УКРАЇНЦІВ ІСНУЄ ТРАДИЦІЯ СІЯТИ ТА ВИКОНУВАТИ ГОРОДНІ РОБОТИ 
ВІДПОВІДНО ДО ПЕВНОЇ ФАЗИ МІСЯЦЯ. ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО НЕБЕСНЕ СВІТИЛО, ВІД ЯКОГО 
ЗАЛЕЖАТЬ ПРИПЛИВИ І ВІДПЛИВИ, ТАКОЖ ВПЛИВАЄ НА РОСЛИНИ. ЧЕРЕЗ ЦЕ ІСНУЮТЬ 
СПРИЯТЛИВІ ТА НЕСПРИЯТЛИВІ ДНІ ДЛЯ ВИСІВУ КУЛЬТУР, КВІТІВ, САДІННЯ КУЩІВ І ДЕРЕВ. 
НОВИЙ ПОСІВНИЙ СЕЗОН ВЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ. ОСКІЛЬКИ САДІВНИКИ ТА ГОРОДНИКИ 
ВЖЕ ПЛАНУЮТЬ ПОСІВНІ РОБОТИ, КОМПАНІЯ «ТАС АГРО» ПІДГОТУВАЛА ТА ПРОПОНУЄ 
ВАШІЙ УВАЗІ ГОЛОВНОГО ПОМІЧНИКА У ВИСІВІ НАСІННЯ ЧИ РОЗСАДИ В ҐРУНТ – ПО-
СІВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2022 РІК.

Таблиця сприятливих днів  
для садіння різних культур

Заборонені  
для садіння дні 
ПОВНИЙ МІСЯЦЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕ-
СПРИЯТЛИВИМ ЧАСОМ ДЛЯ ВПЛИВУ 
НА РОСЛИНИ. БУДЬ ЯКІ МАНІПУЛЯЦІЇ 
З РОСЛИНАМИ В ЦЕЙ ПЕРІОД МО-
ЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО СУМНИХ НА-
СЛІДКІВ.

Сприятливі дні для різних 
видів робіт з рослинами 
ЗРОСТАЮЧА ФАЗА МІСЯЦЯ ПІДХО-
ДИТЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОСАДКОВИХ 
РОБІТ ІЗ ТИМИ РОСЛИНАМИ, ЯКІ ПЛО-
ДОНОСЯТЬ НАД ЗЕМЛЕЮ. СПАДАЮ-
ЧИЙ МІСЯЦЬ ДОБРЕ ВПЛИВАЄ НА КО-
РЕНІ РОСЛИН, ПІДСИЛЮЮЧИ ЇХ РІСТ.


