
Компанія ТАС Агро у заплановані терміни завершила весняну посівну. За-
галом було засіяно більше ніж 57 тис. га.: соняшнику  — 31 тис. га, кукуру-
дзи — 13 тис.  га, сої — 13 тис. га. Вдячний усім, хто брав участь у реалізації 
цієї надважливої задачі. Спільними зусиллями нам вдалося засіяти усі площі 
з урахуванням змін, спричинених військовими діями. Це був значний виклик, 
який ми подолали разом нашою командою. Цьогоріч, багато чого ми робили 
вперше. Ми навчилися довіряти та чути один одного. Ми змогли своєчасно ви-
являти проблеми, озвучувати їх разом шукати рішення та втілювати їх. Такий 
конструктивний підхід забезпечив хороший результат. 

Ми продовжуємо активно шукати нові логістичні маршрути реалізації нашої 
продукції. Розглядаємо різноманітні варіанти продаж зерна: бігбегах і напівва-
гонах, транспортування у контейнерах та автотранспортом, реалізацію по Ду-
наю. Готові використовувати усі можливості, які зараз існують. Адже продаж 
урожаю – запорука надходження живих коштів для продовження ритмічного 
функціонування компанії, виплат заробітної плати, своєчасного виконання зо-
бов’язань перед пайовиками. 

З початку військових дій пайовики компанії стали нашим пріоритетом, кому-
нікація з якими не припинялася навіть у найскладніші періоди. Працівники 
компанії постійно проводять консультації пайовиків, надавали необхідну під-
тримку та допомогу. Незважаючи на усі проблеми компанія розпочала видачу 
орендної плати у натуральній формі. Найближчим часом відновлюємо випла-
ту оренди у грошовій формі. 

Впродовж трьох місяців за сприяння агрохолдингу було реалізовано сотні 
важливих соціально-інфраструктурних проєктів для підтримки місцевих жи-
телів, територіальних громад та захисників України. Працівники компанії фор-
мували і відправляли гуманітарні вантажі, налагодили виробництво тушонки, 
випікання хліба, допомагали розселяти вимушених переселенців, закуповува-
ли бронежилети, каски, рації для військових і багато іншого. 

Ми не зупиняємося на досягнутому. Маємо чимало планів щодо розвитку на-
шої компанії.

З вірою в ТАС Агро, з вірою у ЗСУ, з вірою в Україну!
В.о. генерального директора Нил Неміровченко
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Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK – www.facebook.com/tasagro/

е в березні ми не були 
впевнені, що зможемо 
успішно провести весня-

ну посівну кампанію у всіх підрозділах, 
адже землі Північного кластеру пере-
бували у частковій окупації. Проте не-
зважаючи на всі труднощі, спричинені 
російською військовою агресією, ТАС 
Агро консолідувала внутрішні резерви, 
працюючи 24/7, що дало змогу в опти-
мальні терміни провести комплекс вес-
няно-польових робіт в межах наявного 
земельного банку. Цю складну, без пе-
ребільшення, колосальну роботу було 
проведено завдяки професіоналізму та 
самовідданій праці співробітників ви-
робничих підрозділів компанії, – розпо-

вів Нил Неміровченко, в.о. генерального 
директора ТОВ «ТАС Агро».

Задля уникнення логістичних про-
блем у майбутньому ми змінили цьо-
горічну структуру посівів, скоротивши 
площі кукурудзи на користь олійних 
культур – соняшника і сої. Адже вони ма-
ють нижчу врожайність, якщо порівню-
вати з кукурудзою, та їх переробка зде-
більшого знаходиться всередині країни. 
Наразі в компанії проводиться піджив-
лення озимих культур і продовжується 
внесення засобів захисту проти хвороб. 
Також концентруємося на підготовці до 
жнив, щоб ефективно зібрати урожай, за-
безпечити його зберігання і транспорту-
вання, – підсумував Нил Неміровченко. 

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬ-
НОСТІ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО», УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ АБО ІНШИХ ПИТАНЬ 

ПОВЯЗАНИХ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ — ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 

0 800 215 253
ДО НАШОГО КОЛ-ЦЕНТРУ

Компанія ТАС Агро  
успішно завершила  
посівну кампанію 2022
ДНЯМИ ТОВ «ТАС АГРО» ЗАВЕРШИЛО ОДНУ ІЗ НАЙ-
ВАЖЧИХ ПОСІВНИХ КАМПАНІЙ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ 
ФУНКЦІО НУВАННЯ АГРОХОЛДИНГУ. ЗАГАЛОМ БУЛО 
ЗАСІЯНО БІЛЬШЕ 57 ТИС. ГА.: СОНЯШНИКУ – 31 ТИС ГА, 
КУКУРУДЗИ – 13 ТИС ГА, СОЇ – 13 ТИС ГА.

ВІЙНА – НЕ ПРИВІД  
ЗУПИНЯТИСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, 
ПАЙОВИКИ І ПАРТНЕРИ! 

НЕЗВАЖАЮЧИ НА 
ВСІ ТРУДНОЩІ, ЯКІ 
ПОСТАЛИ ПЕРЕД 
НАШОЮ КРАЇНОЮ 
І КОМПАНІЄЮ 
МИ УСПІШНО 
ПРОДОВЖУЄМО 
НАШУ РОБОТУ НА 
ПРОДОВОЛЬЧОМУ 
ФРОНТІ. НАМ ВДАЛОСЯ 
ЗБЕРЕГТИ УСІ 
ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ, 
МИ НЕ ЗУПИНЯЛИСЯ НІ 
НА ДЕНЬ.



ТАС Агро – працюємо і допомагаємо!

ТАС АГРО ЗІБРАЛО 
ЖИТЕЛЯМ ЧЕРНІГОВА 
ГУМАНІТАРНУ ДОПО-
МОГУ

Війна згуртувала нас і зробила ще 
сильнішими. Взаємодопомога, взаємо-
виручка і небачене єднання українсько-
го народу вражає світ. За ініціативи ком-
панії ТАС Агро в Північному кластері 
було організовано збір допомоги жи-
телям Чернігова. Підприємством було 
профінансовано придбання продуктів 
харчування і товарів повсякденного 
вжитку. 

Всі наші працівники, 
які залишилися в регіо-
ні, прийшли допомогти. 
Поступово до акції долу-
чилися небайдужі жителі 
громади. Місцеві жителі 
сіл Харкове, Новоселівка, 
а також міста Срібне і при-
леглих населених пунктів. 
Люди без перестану зно-
сили домашні запаси, аби 
врятувати і підтримати по-
страждалих жителів Черні-
гова. 

Зібрана за сприяння 
компанії ТАС Агро допо-
мога вирушила за місцем 
призначення – до Черніго-
ва на початку квітня. Чер-
нігів у наших серцях. Все 
буде Україна!

НАЛАГОДИЛИ ВИРОБ-
НИЦТВО ТУШОНКИ

Війна, без перебільшення, об'єднала 
всіх аграріїв. З початку бойових дій для 
забезпечення власних потреб та для до-
помоги територіальній обороні на під-
приємствах компанії ТАС Агро було нала-
годжено виробництво тушонки. 

«Аби забезпечити фронт і тил для пе-
ремоги якісною продукцією, ми працює-
мо ще з  більшим темпом ніж раніше, – ко-
ментує директор ТОВ «ТАС Агро Центр» 
Дмитро Свояк, – Адже ми наразі на потуж-
ностях підприємства виготовляємо смач-

ну тушонку. З першого дня працюємо в 
тісному контакті з військовою адміністра-
цією Богуславської ОТГ і відвантажуємо 
наші вироби для гуманітарних потреб та 
потреб військових – в першу чергу у вій-
ськові частини та лікарні. Забезпечення 
продовольчої безпеки країни – наш вклад 
в перемогу України».

БЕЗКОШТОВНЕ МО-
ЛОКО ДЛЯ ЖИТЕЛІВ 
ГРОМАД І ВИМУШЕНИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Для компанії ТАС Агро завжди най-
важливішим була і залишається турбота 
про людей та їх благополуччя. У військо-
вий час багато підприємств переорієн-
товуються на потреби армії та захисту 
Батьківщини, кожен допомагає по мірі 
сил, не виключенням є і агрохолдинг 
ТАС Агро. 

З початку війни керівництвом ком-
панії, було прийняте рішення про забез-
печення жителів молочною продукцією 
із власних ферм у селі Михайлівка, Нова 
Гребля Вінницької області, Харкове і Па-
рафіївка Чернігівської області. 

У перший місяць війни до регіонів 
майже не постачалася молочна продук-
ція, яка є невід`ємною складовою зба-
лансованого харчування, особливо для 
дітей та людей похилого віку. Впродовж 
декількох днів працівники ТАС Агро 
здійснили поставки молока у селах Ми-
хайлівка, Гуменне, Великі Крушлинці, 
Олександрівка, Козинці, Нова Гребля та 
Дружне Вінницької області, Парафіївка, 
Стара Талалаївка, Чернецьке, Харькове 
Чернігівської області. Видача молока 
відбувалась організовано та спокійно, 
для людей похилого віку продукцію до-
ставляли до будинків. 

«У селі Олександрівка прожива-
ють переважно люди похилого віку, 
та з початку війни багато мешканців 
інших міст переїхали у наше село. Зі 
збільшенням населення зріс і попит на 
продовольчі товари, який не  в змозі са-
мостійно задовільнити магазин, який у 
нас один. Уся наша громада щиро дякує 
компанії ТАС Агро Захід, за допомогу 
нашим мешканцям. Саме у такий час ми 
бачимо справжніх друзів та партнерів 

В УКРАЇНІ ВЖЕ БІЛЬШЕ СТА ДНІВ ТРИВАЄ ВІЙНА. УКРАЇНЦІ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ ПРОТИ ВОРОГА ТА ІНОДІ НА-
ВІТЬ ЗУПИНЯЮТЬ ВОЄННУ ТЕХНІКУ ОКУПАНТА ГОЛИМИ РУКАМИ. УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ БІЗНЕС 

ТАКОЖ НЕ СТОЇТЬ ОСТОРОНЬ. ХТОСЬ ЗБИРАЄ ПОЖЕРТВИ ДЛЯ АРМІЇ, РОЗДАЄ ПРОДУКТИ МІСЦЕ-
ВИМ ЖИТЕЛЯМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВТОРГНЕННЯ В ЇХНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ, НАДАЄ ДОПО-
МОГУ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ, МОБІЛІЗОВАНИМ СПІВРОБІТНИКАМ ТОЩО. З ТАКИМИ ПРІ-
ОРИТЕТАМИ КОМПАНІЯ "ТАС АГРО" ПРАЦЮЄ УЖЕ ПОНАД ТРИ МІСЯЦІ. 

ВПРОДОВЖ ЦЬОГО СКЛАДНОГО ПЕРІОДУ ЗА СПРИЯННЯ АГРОХОЛДИНГУ БУЛО РЕАЛІЗОВА-
НО СОТНІ ВАЖЛИВИХ СОЦІАЛЬНО-ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВИХ 

ЖИТЕЛІВ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ.

РАЗОМ З УСІЄЮ КРАЇНОЮ МИ ДОПОМАГАЄМО АРМІЇ ТА ЗАХИСНИКАМ І ЗАХИСНИЦЯМ УКРАЇНИ. ДО-
КЛАДАЄМО МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ.



чим можемо. Ми, звикли до відпові-
дальності і праці. Тож залюбки долуча-
ємося до спільної боротьби з ворогом 
та захисту наших військових. Разом із 
громадою виготовляємо потрібні речі 
для нашої армії"  – поділилися співро-
бітники Північного кластеру компанії 
"ТАС Агро".

ЗАКУПИЛИ МЕДИКА-
МЕНТИ ДЛЯ ВІЙСЬКО-
ВИХ 

Компанія ТАС Агро спільно з Бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка про-
довжує забезпечувати українських вій-
ськових необхідними медикаментами. 
Неодноразово партії медикаментів пе-
редавали до різноманітних медзакладів 
в регіонах присутності компанії. Наразі 
ми сконцентрували увагу на допомогу 
захисникам України.

Набір необхідних медикаментів від 
аграріїв отримала військова частина. Та-
кож працівники компанії передали для 
наших захисників смаколики та випічку.

Ми сподіваємось, що це допоможе 
нашим відважним військовим і лікарям 
рятувати життя поранених внаслідок во-
єнних дій з боку агресора,  — зазначає 
директор ТОВ «ТАС Агро Захід» Воло-

димир Новохацький. – Для нас це дуже 
важливо. Військові Збройних сил Укра-
їни та територіальної оборони у нас в 
пріоритеті. Ми будемо і надалі допома-
гати медикаментами та іншими медич-
ними засобами. 

– Наразі об’єми нашої роботи вирос-
ли в рази. Нам дійсно потрібні ліки, — 
зазначають військові.   — Тому ми хо-
тіли б виразити велику подяку всім 
небайдужим  людям, всі, хто допомагає 
і дійсно вносить величезний  внесок для 
того, щоб ми вистояли. Ми в це віримо. 
Ми українці. В нас все буде добре!

ПРИДБАЛИ БРОНЕЖИ-
ЛЕТИ ДЛЯ МОБІЛІЗО-
ВАНИХ 

З початку повномасштабної війни 
в Україні компанія ТАС Агро спільно 

із ТАС Груп розгорнула гуманітарний 
фронт, охопивши одразу кілька напрям-
ків  – підтримка медицини, реабілітація 
вимушених переселенців, забезпечення 
провізією, забезпечення захисною аму-
ніцією українських захисників 
і захисниць, підтримка бійців 
ЗСУ та Сил територіальної обо-
рони.

Одним із головних напрям-
ків роботи ТАС Агро є допомо-
га українським захисникам. 
Загалом від початку воєнної 
агресії Група «ТАС» переказала 
на потреби українських захис-
ників понад 100 млн гривень. 
І щодня ця підтримка зростає. 
Зокрема, нещодавно було за-
безпечено працівників, які 
мобілізовані до ЗСУ, бронежи-
летами. Зараз їх продовжують 
передавати бійцям територі-
альної оборони.

«Цей бронежилет захищає 
і від куль, і від уламків. Це 
дуже важливо, особливо для 
хлопців, які боронять країну 
на передовій. Також бронежи-
лети дуже зручні. Особисто 
мені в ньому дуже комфорт-
но»,  – поділився враженнями 
мобілізований.

КОМПАНІЯ ТАС АГРО 
ЗАКУПИЛА РАЦІЇ ДЛЯ 
ВІЙСЬКОВИХ ЧЕРНІГІВ-
ЩИНИ

Нещодавно було закуплено та пе-
редано шість радіостанцій Прилуць-
кому районному територіальному 
центру комплектування та соціальної 
підтримки. 

Відтепер наші військовослужбов-
ці, які знаходяться в зоні бойових дій, 
будуть забезпечені повноцінним зв’яз-
ком. На кошти, які виділила компанія 
ТАС Агро, були придбані сучасні рації.

Як зазначив директор ТАС Агро 
Північ Ігор Дрозденко, в такий спосіб 
агрохолдинг долучився до всеукраїн-
ської підтримки Збройних Сил Украї-
ни.

Для передачі ра-
цій до Ужгородської 
міської ради при-
були військові, які 
подякували за під-
тримку та зазначили, 
відтепер військово-
службовцям не по-
трібно буде користу-
ватись незахищеним 
мобільним зв’язком. 
Також у період тре-
тьої хвилі мобілізації 
ці пристрої будуть 
доукомплектовувати 
нових мобілізованих 
бійців.

Як зазначили 
самі військові, нові 
рації забезпечують 
великий радіус дії 
прийому сигналу, що 
дуже потрібно в зоні 
АТО. Крім того, вони 
захищені від прослу-
ховування. Все буде 
Україна.

Продовжуємо нарощу-
вати оберти та впевнено 
рухаємося до ПЕРЕМОГИ!

громади с. Олександрівка, якою завж-
ди була та залишається компанія ТАС 
Агро» – розповів староста села Микола 
Штурма.

«Ніколи не думала, що виникне си-
туація коли буду думати чим нагодува-
ти дітей. За довгий період благополуччя 
звикли, що все можна купити у магази-
ні. Але війна внесла свої корективи. Та 
завдяки компанії ТАС Агро Захід, най-
ближчим часом діточки зможуть по-
ласувати молоком і сиром. Ми, жителі 
села Козинці, дуже дякуємо компанії 
ТАС Агро за підтримку і допомогу у та-
кий важкий час»  – повідомила місцева 
жителька Людмила Бондаренко.

«ТАС Агро Захід завжди 
нам допомагає, і цього разу 
компанія не залишилась осто-
ронь наших потреб. Сьогодні 
ми отримали хороше молоко, з 
якого приготуємо сир для варе-
ників і пиріжків для наших за-
хисників, щоб вони мали силу 
боронити нашу землю»  – роз-
повіла жителька села Козинці 
Катерина Мельникова. 

Загалом протягом усього 
часу агрохолдингом було пе-
редано понад 200 тонн молока.  
Окрім видачі місцевим жите-
лям, 1 тонну молока підприєм-
ство передало на потреби вій-
ськовим у смт Вороновиця. 
Також компанія співпрацює із 
місцевими органами влади та 
територіальною обороною.

ДОПОМАГАЄМО 
ВИГОТОВЛЯТИ 
МАСКУВАЛЬНІ СІТ-
КИ ДЛЯ НАШИХ  
ЗАХИСНИКІВ

Війна мобілізує всі наші сили для 
боротьби з ворогом та здобуття спіль-
ної перемоги. Працівники ТАС Агро 
Північ докладають зусиль і на ви-
робничому фронті, і в тилу воєнного 
фронту.

Вільний від роботи час наші спів-
робітники присвячують плетенню ма-
скувальних сіток для тероборони та 
ЗСУ. Сітки використають для маскуван-
ня озброєння і військової техніки.

"На мережевий каркас ми закрі-
плюємо нарізані клапті тканини  – та-
ким чином отримуємо матеріал для 
маскування. Стараємося допомагати, 
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Д ля підтримки соціальних та 
інфраструктурних ініціатив 
підопічних сільських громад 

агропідприємства компанії ТАС Агро 
спільно із Благодійним фондом Сер-
гія Тігіпка реалізували сотні проєктів.  
Одним із пріоритетів корпоративної 
соціальної відповідальності компанії 
є покращення інфраструктури та бла-
гоустрою місцевих громад. 

Великий обсяг роботи виконали 
працівники ТОВ «ТАС Агро Північ», які 
провели обкошування  територій узбіч 
старостинських округів с.  Харково, 
с.  Чер нецьке, с.  Новоселівка, с.  Слобід-
ка., де проживають пайовики господар-
ства. Також для налагодження кращої 
логістики та безперешкодного перемі-

щення аграрних перевезень та пересу-
вання транспотру  проведено роботи 
по вирівнювання польових доріг та об-
кошуванню узбіч земельних ділянок, які 
знаходяться в оренді агрофірми.

«Добре, що є у нас аграрне підпри-
ємство, керівництво й менеджмент яко-
го розуміють, наскільки важливо підтри-
мувати соціальну сферу села. Мова про 
компанію ТАС Агро, які причетні до всіх 
добрих справ, зроблених для нашої гро-
мади. Навіть у цей нелегкий для держа-
ви час, в період коли є дефіцит пального 
і завершується посівна аграрії не відмо-
вили нам і допомогли із прибиранням 
навколишньої території. Подяка їм від 
усієї громади села» – підсумував Сергій 
Дмитрюк, староста села Чернецьке. 

Сільська медицина  
в пріоритеті

З метою підтримки фельдшер-
сько-акушерських пунктів та ам-
булаторій у сільській місцевості 

агропідприємства компанії ТАС Агро 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка реалізовують програму «Медици-
на, доступна селянину», у рамках якої на 
потреби сільських закладів охорони здо-
ров’я за останні роки виділено мільйони 
гривень. Активно програма діє й на Кіро-
воградщині.

Нещодавно працівники ТОВ «ТАС 
Агро Південь» профінансували чергові ко-
рисні для медичної сфери регіону проек-
ти. Йдеться про придбання медикаментів 
для амбулаторії загальної практики сімей-
ної медицини с. Яланець та села Глибочок.

«Розпочну з того, що наша громада 
рада мати такого соціально відповідаль-
ного орендаря, як компанія ТАС Агро. 
Адже завдяки співпраці з аграріями нам 
вдається оперативно та якісно вирішува-

ти чимало питань. Так, впродовж останніх 
років аграрії допомогли нам встановити 
дитячий майданчик, відновити централь-
ну площу села, сприяли в ремонті шко-
ли. Завдяки системній допомозі нашому 
ФАПу ми можемо ефективно працювати, 
допомагаючи місцевим жителям.. Вдячні 
їм за всебічну підтримку та розуміння» – 
розповіла Валентина Горбань, староста 
села Глибочок.

«У зв’язку з логістичними і фінансо-
вими труднощами люди похилого віку не 
мають можливості своєчасно купувати не-
обхідні ліки. Завдяки допомоги агрохол-
дингу, наші лікарі організували необхідну 
медичну допомогу жителям села. Взаємо-
допомога, підтримка і турбота допомага-
ють нам триматися і вистояти у боротьбі 
проти ворога. Дякуємо компанії ТАС Агро 
за системну співпрацю із нашою грома-
дою»  – підсумувала Катерина Патлатюк, 
староста села Яланець.

До дня вишиванки  
подарували чобітки

В сесвітній день вишиванки  — 
міжнародне свято, яке покли-
кане зберегти споконвічні на-

родні традиції створення та носіння 
етнічного вишитого українського 
одягу. Дата проведення  — щороку в 
третій четвер травня. Вишиванка є 
елементом національного строю та 
одним із символів України. Щоденно 
на всіх фронтах ми боремося за наш 
генетичний код.

Перед початком війни до нас звер-
нулися учасниці аматорського колек-
тиву «Гармонія», який діє при Чайків-
ській сільській клубній філії (Київська 
область), з проханням підтримати їх 

фінансово і допомогти з придбанням 
сценічного взуття.

Ми знайшли чудову майстриню 
зі славного міста-героя Харкова, яка 
виготовила наше замовлення. Чобіт-
ки було доставлено до нас вранці 24 
лютого, як і безліч ракетних ударів по 
всій території України. Цей день Укра-
їна пам’ятатиме віками!

Сьогодні, у день вишиванки, ми 
їх вручили учасницям гурту. Дуже 
хочемо, щоб ці дзвінкоголосі пташ-
ки, Ольга Іванівна та Тетяна Петрів-
на, виступили у новеньких чобітках 
на концерті з нагоди нашої Перемо-
ги. 


