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Якісна заготівля  
кормів – запорука 
успіху агрохолдингу
Підприємства компанії «ТАС 
Агро» продовжують заготівлю 
кормів для тваринницького на-
пряму. Адже забезпечити тварин 
стабільним зростанням і набо-
ром ваги можна в разі правиль-
ного і якісного харчування, яке, 
до того ж, буде їм подобатися. 
Заготівлю кормів розпочали з 
урахуванням усіх технологічних 
особливостей, в оптимальний 
для скошування час.

«Заготівля кормів в умовах воєн-
ного стану ускладнилася низкою 
факторів для усіх сільгоспвироб-
ників. Проте, незважаючи на 
виклики у компанії «ТАС Агро» 
створюють достатню і якісну 
кормову базу для тварин. Заго-
тівля грубих кормів відбуваєть-
ся в умовах дефіциту і зростання 
цін на пальне та енергоресурси, 
відповідно здорожчала продук-
ція, зокрема й нашої компанії. 
Фактично працюємо в умовах 
стресу, невизначеності та невпе-
вненості у завтрашньому дні. 
Але ми максимально оптимізу-
вали виробничі процеси на під-
приємствах, і в кормозаготівлі 
зокрема»,  – розповів Дмитро 
Шелудько, головний технолог з 
тваринництва.

«Станом на 15 липня 2022 року 
підприємствами компанії «ТАС 
Агро» було заготовлено сіно з 
багаторічних та однорічних трав 
у об’ємі – 317 тонн, це становить 
14,7% від плану, сінаж люцерно-
вий  – 3707 тонн, що становить 
40,6% від плану. Роботи по заго-
тівлі кормів продовжаться піс-
ля покращення погодних умов. 
Подальші плани по заготівлі 
кормової бази  – силос кукуру-
дзяний  – 21 218 тонн, корнаж з 
кукурудзи – 2 327 тонн, солома 
пшенична  – 2 562 тонн. Наше 
головне завдання  — триматися 
і працювати, наскільки це мож-
ливо. Ми даємо людям робо-
ту, утримуємо тваринницький 
комплекс. Докладаємо макси-
мум зусиль сьогодні, аби завтра 
отримати високі надої молока, 
щоб наші партнери, молокопе-
реробні підприємства, продов-
жували забезпечувати країну 
вкрай необхідними молочними 
продуктами», – підсумував Дми-
тро Шелудько.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

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

Н езважаючи на усі ризики і 
складнощі, спричинені вій-
ною, виробничі підрозділи 

Південного кластеру ТОВ «ТАС Агро» 
своєчасно приступили до збору уро-
жаю. Інші кластери компанії завершу-
ють підготовку та розпочнуть жнива 
найближчим часом. Загалом, слід зазна-
чити, що прохолодна й затяжна весна 
позитивно вплинула на розвиток ози-
мих культур. Ми мали більше часу для 
проведення весняно-польових робіт, а 
рослини  – довший період вегетації та 
більший потенціал врожайності. Сьо-
годні зернові перебувають у доброму 
стані, тому очікуємо запланований 
об’єм урожаю,  – розповів Нил Неміро-
вченко, в.о. генерального директора 
ТОВ «ТАС Агро».

— Жнива 2022 року, без перебільшен-
ня, не будуть простими для аграріїв, але 
наше основне завдання якісно і своє-
часно виконати увесь об’єм робіт. Для 
цього компанія «ТАС Агро» повністю 
забезпечена паливно-мастильними ма-
теріалами, сільськогосподарською тех-
нікою, логістичними та елеваторними 
потужностями. За оптимальних умов 
збиральна компанія не перевищуватиме 
14 днів, – підсумував Нил Неміровченко. 

Підприємство «ТАС Агро Захід» в за-
плановані терміни розпочинає збір ран-

ніх зернових. Зрозуміло, що цьогорічні 
жнива будуть одними з найважчих за всю 
історію нашої діяльності, але ми зберігає-
мо бойовий дух і сподіваємось на краще. 
«Сьогодні наше основне завдання — про-
довжувати виконувати свою роботу як 
завжди якісно і навіть перевищувати очі-
кування, щоб забезпечити надійний тил 
нашим Збройним Силам. На жнивах ран-
ньої групи по Західному кластеру буде 
задіяно 26 одиниць техніки.

Плануємо зібрати 2 674 гектара ози-
мої пшениці та 961 гектар озимого ріпаку.

Компанія «ТАС Агро»  
розпочала збір ранніх зернових
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С ьогодні майже всі соціальні проєкти «ТАС 
Агро» та «Благодійного фонду Сергія Тігіпка» 
направлені на допомогу та підтримку наших 

захисників: амуніція, обладнання, продукти харчуван-
ня, медикаменти та ще багато чого корисного, що б до-

помогло наблизити нашу з вами перемогу. 

СПІВПРАЦЯ  
З ПАЙОВИКАМИ – 
НАШ ПРІОРИТЕТ

Компанія продовжує виконувати 
свої зобов’язання перед пайовиками, 
виплачуючи орендну плату. Незважаю-
чи на усі проблеми зі збутом зернових, 
близько 20% пайовиків агрохолдин-
гу уже отримали виплати. Розрахунки 
здійснюються як у грошовій так і в нату-
ральній формі. 

ПІДТРИМКА  
СПІВРОБІТНИКІВ ПІД 
ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Продовжуємо виплачувати офіційні 
заробітні плати працівникам вчасно та у 
повному обсязі. Враховуючи нові реалії, 
співробітникам виробничих підрозділів 
збільшували вдвічі заробітну плату на 
час проведення весняно-польових робіт. 
Мобілізованих співробітників підпри-
ємств забезпечуємо комплектами вій-
ськового спорядження. 

ПРОДОВОЛЬЧА  
БЕЗПЕКА РЕГІОНУ –  
У НАДІЙНИХ РУКАХ

Попри бойові дії, обстріли та вибухи, 
ми успішно завершили весняну посівну 
кампанію. Іноді нашим співробітникам 

доводилося працювати у надскладних і 
небезпечних умовах. Сьогодні усі зусил-
ля агрохолдингу зосереджені на підго-
товці до жнив.

Разом із львівськими благодійними 
організаціями і волонтерами, які ще з 
2014 року займаються забезпеченням 
потреб  українського війська, ми опе-
ративно реагуємо на потреби наших 
військових і виробили свою логістику 
доставок допомоги Збройним силам 
України та підрозділам територіальної 
оборони.

Майже п’ять місяців Україна успіш-
но тримає оборону проти російських 
військ, а бізнес робить все можливе для 
підтримки тилу. Одним із лідерів надан-
ня допомоги нашим захисникам є Група 
компаній ТАС. 

Днями чергову партію амуніції ке-
рівники кластерів «ТАС Агро» доставили 
в регіони своєї діяльності, а це Київщи-
на, Чернігівщина, Кіровоградщина, Ві-
нничина. Керманичі передали головам 
громад якісні та перевірені бронежиле-
ти, які поїдуть на передову до наших за-
хисників.

Наша допомога – це врятовані життя 
наших українських воїнів, наші «патро-
ни» – це своєчасна матеріально-технічна 
підтримка української армії. Нині волон-

терами, які працюють на Перемогу, є  
весь український бізнес, весь україн-
ський народ. І це без перебільшення.

«З перших днів повномасштаб-
ного вторгнення російських військ в 
Україну «ТАС Агро» та «Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка» допомагають 
ЗСУ, теробороні та населенню. Ком-
панія виділила мільйони гривень 
на закупівлю амуніції і на цьому не 
зупиняємось! Ми продовжуємо пра-
цювати та допомагати нашим бійцям, 
які щодня наближають перемогу 
України. У прагненні захистити, під-
тримати та допомогти нашій армії 
ми, як ніколи, рішучі», - наголосив 
генеральний директор Центрального 
кластеру «ТАС Агро» Дмитро Свояк.

Подякував за отримані броне-
жилети для бійців з Медвинщини 
очільник громади Ігнатій Сергієнко: 
«Щиро дякуємо  «ТАС Агро Центр» 
за постійну допомогу та турботу про 
наших захисників. Наші воїни мають 
постійно відчувати підтримку, адже 
вони — наш захист і наша надія».

Ми надійно тримаємо свій 
фронт і команда «ТАС Агро» 
справляється з цим завданням 
на відмінно. Перемога обов’яз-
ково буде за нами!

Із перших днів війни компанія 
«ТАС Агро» формує надійний тил у 
регіонах діяльності, працюючи за 
кількома напрямками:

МОБІЛІЗАЦІЯ РЕСУР-
СІВ НА ПІДТРИМКУ 
ЗСУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬ-
НОЇ ОБОРОНИ

Компанія «ТАС Агро» спрямувала 
на допомогу мільйони гривень. Під-
розділам ЗСУ й місцевим частинам 
ТрО закуповується необхідне облад-
нання та спорядження, рації, броне-
жилети, продукти харчування, меди-
каменти тощо. 

ПАРТНЕРСТВО  
З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ 
ГРОМАДАМИ

Ми завжди відчували відпові-
дальність перед громадами, на тери-
торії яких працюємо. Тому система-
тично сплачуємо всі податки і збори. 
Адже поки функціонує економіка 
держави, армія має змогу та снагу за-
хищати своє!

Також за зверненням територі-
альних громад компанія надає зерно, 
борошно, крупи та хліб для забезпе-
чення харчуванням вимушених пере-
селенців.

«ТАС Агро» продовжує формувати  
надійний тил у регіонах діяльності

ВІЙНА ЗМІНИЛА ЖИТТЯ КОЖНОГО З НАС, ЗМІНИЛА НАШІ ЦІННОСТІ І ПРІОРИТЕТИ. АЛЕ НЕЗМІН-
НИМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОДНЕ: ВІРА В УКРАЇНУ І В НАШУ ПЕРЕМОГУ. КОЖЕН ІЗ НАС У ЦІЙ ВІЙНІ НА-
БЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ НА СВОЄМУ МІСЦІ І ВИХОДЯЧИ З ВЛАСНОЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ І МОЖЛИВОСТЕЙ. 



I вана Купала – одне з найвідоміших 
і улюблених народних свят. Його 
історія сягає корінням в глибоку 

давнину – звідси стрибки через багаття, 
пускання вінків по воді і пошуки магіч-
ної квітки папороті. Це народне свято 
дійшло до нас з часів язичництва. По-
годьтеся, ніч на Івана Купала  – дійсно 
магічна. Спочатку це свято відзначалося 
в день літнього сонцестояння 21 червня, 
адже ця ніч була найкоротшою у році. 
Але з переходом на григоріанський ка-
лендар його стали святкувати 7 липня. 
Якщо язичники в цей день вшановува-
ли бога сонця  – Ярила, то з приходом 
християнства в цей день стали почитати 
Іоанна Предтечу. У православ'ї цей день 
називається  – Різдво Іоанна Предтечі - 
Хрестителя Христа, його понині святку-
ють на території України. 

До наших часів збереглася традиція 
святкувати Купальську ніч біля водойм. 
Поблизу річок і озер палять багаття, 
молодь збирається на вечірні гуляння. 
Стрибки через полум'я  – своєрідний 
обряд очищення, який приносить удачу 
на весь рік, тому охочих завжди багато. 

Чим вище стрибнути  – тим вдалішим 
і щасливішим буде рік. Згідно з по-
вір'ями, рослини в цю ніч мають чудо-
дійні властивості, а тому, хто знайде цвіт 
папороті, відкриваються невідомі знан-
ня і дорога до багатства і благополуччя.

Дата Івана Купала у 2022 році також 
залишилася незмінною, а люди приєд-
налися до святкування попри складний 
воєнний час. Бажання відволіктися від 
поганих новин та вшанувати народні 
традиції відзначення купальських свят 
перемогло. Команда «ТАС Агро» як 
завжди надихнулась українською куль-
турою та незважаючи на військові дії, 
допомогла влаштувати свята Івана Купа-
ла одразу в декількох регіонах діяльно-
сті агрохолдингу. 

Так нам вдалося організувати чудо-
ве гуляння у селі Очеретня Погребищен-
ського району Вінницької області. На 
свято зібралися діти з усіх навколишніх 
сіл, загалом їх було понад 80 чоловік. 
Представники «ТАС Агро Захід» безко-
штовно пригощали малечу тістечками, 
цукерками, соком та компотом у спе-
ціальній палатці зі смаколиками. Наші 

організатори підготували для 
діточок особливу розважаль-
ну програму з аніматорами. На 
святі вони мали змогу пограти 
в цікаві конкурси: ігри-рухан-
ки, хованки, дружні змагання, 
перетягування канату, рух по 
лабіринтам. Приємним елемен-
том свята стали надувні батути 
та гірка-фортеця для малечі, де 
кожен зміг пострибати досхо-
чу. А особливим сюрпризом для 
маленьких гостей стало шоу-ве-
чірка мильних бульбашок та пі-
но-машини. Цього дня звідусіль 
лунали милозвучні українські 
пісні. Всіх присутніх пригощали 
смачною юшкою, а також сма-
женою на вогнищі картоплею. 
Завдяки спільній роботі фахівців 
«ТАС Агро» вдалося влаштувати 
дійсно світле та веселе свято для 
усіх жителів Очеретні та ближніх 
сіл. Люди мали змогу відпочити 
сім’ями, насолодитися музикою 
та дзвінким і радісним дитячим 
сміхом.

Відсвяткували Івана Купала 
з компанією «ТАС Агро»

7 липня у селі Глибочок Гайсинсько-
го району Вінницької області також 
пройшло незабутнє святкування Івана 
Купала. Цей день традиційно був напов-
нений позитивними емоціями, цікавими 
звичаями і обрядами, що пов’язані із зеле-
ними святами в Україні. Люди мали мож-
ливість приєднатися до майстер-класів з 
виготовлення дідуха, виплітання вінка та 
плетіння коси. Окремою родзинкою свята 
стали аквагрим та патріотичний манікюр 
для всіх охочих. Команда організаторів 
підприємства «ТАС Агро Південь» вла-
штувала для гостей заходу 120 лотерей 
з призами у вигляді смаколиків та руш-
ників, серед конкурсів були: «Найдовша 
коса», «Найкраща вишиванка» та цікаві 
загадки. Поки батьки з інтересом брали 
участь у запропонованих конкурсах та з 
дитячим азартом змагалися за призи, ма-
леча смакувала солодощами, морозивом 
та розважалася з аніматорами. Атмосфера 
літнього свята заповнила все навкруги, ко-
жен зміг трішки відволіктися від гнітючих 
новин та присвятити час сім’ї.

Компанія «ТАС Агро» з повагою від-
носиться до українських традицій, тому 
ми щороку організовуємо святкування з 
нагоди Івана Купала, аби наша давня куль-
тура продовжувала жити у будь-який час. 
Звичаї та обряди зелених свят сягають сво-
їм корінням дохристиянського періоду. З 
кожним століттям вони обростають нови-
ми традиціями та повір’ями. Наше завдан-
ня  – зберегти та продовжити їх життя, 
підтримати унікальний культурний код 
України. 
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«Щорічно жителі сіл, де орендуєть-
ся земля, отримують повідомлення про 
порядок та час, коли вони зможуть от-
римати зерно в якості орендної плати. 
Співробітники компанії інформують 
пайовиків про день видачі зерна в їх 
селі. Перед фасуванням зерно прохо-
дить двоетапну очистку на власному 
елеваторі, потім його фасують у мішки 
по 50 кг і доставляють у села на вида-
чу. Під час видачі присутні працівники 
компанії, які можуть проконсультувати 
пайовиків щодо отриманої орендної 
виплати інших виплат та надати квалі-
фіковану відповідь у разі виникнення 
питань», – розповів Ігор Дрозденко, ди-
ректор ТОВ «ТАС Агро Північ».

Компанія «ТАС Агро» розпочала видачу орендної плати

К омпанія «ТАС Агро»  – відпо-
відальний орендар сільсько-
господарських земель. Агро-

холдинг співпрацює із пайовиками на 
принципах прозорості, справедливо-
сті, чесності та відкритості. «ТАС Агро» 
пропонує пайовикам найкращі умови 
для співпраці у регіонах діяльності. 
Навіть незважаючи на військові дії на 
території України та зруйновану логіс-
тику агрохолдинг продовжує виплачу-
вати орендну плату для пайовиків. 

Одними із перших на Чернігівщи-
ні орендну плату отримали пайовики 
господарства «ТАС Агро Північ». Кожен 
орендодавець мав можливість отрима-
ти якісне зерно у брендованих мішках. 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

початком військових дій? Як доступно 
донести свою думку? Як презентувати 
себе? Як працювати із заперечення-
ми? Як керувати емоційним станом? 
Як бути цікавим і водночас ненав’яз-
ливим?

Надихнувшись новими ідеями та 
отриманими знаннями, працівники 
готові до майбутніх викликів у своїй 
роботі. Підготував програму навчан-
ня та провів його – Олександр Ленда, 
керівник центру по роботі з пайови-
ками.

діджиталізації в усьому світі, в тому чис-
лі і в Україні.

Компанія «ТАС Агро Центр», як орен-
дар, який веде соціально відповідальний 
бізнес, вже понад десять років активно 
долучається та сприяє розвитку громад 
у напрямку комп’ютеризації закладів со-
ціальної інфраструктури. Так цьогоріч 
за підтримки аграріїв Мисайлівська ам-
булаторія загальної практики сімейної 
медицини Богуславської міської ради, 
яку очолює прекрасний фахівець із ба-
гаторічним стажем Ольга Педченко, от-
римала чудовий подарунок – новенький 

«ТАС Агро» інвестує у навчання працівників

Нові можливості для розвитку громад разом з «ТАС Агро»

К омпанія «ТАС Агро» завжди на-
магається йти у ногу з часом. 
Тому ми інвестуємо у розвиток 

та навчання персоналу. Навчання немож-
ливо переоцінити, оскільки вони є запо-
рукою успішної діяльності компанії.

Вчора співробітники земельного 
департаменту Західного кластеру ком-
панії «ТАС Агро» провели профільне 
навчання, яке було організоване фахів-
цями центрального офісу компанії.

Відтепер співробітники засвоїли: 
які зміни відбулися у законодавстві із 

Д іджиталізація та оптимізація 
процесів роботи соціальних 
об'єктів українських громад 

вже стала глобальним трендом, який 
активно підтримують компанія «ТАС 
Агро» та «Благодійний фонд Сергія Ті-
гіпка».

Завдяки диджиталізації можливо 
без проблем обробляти будь-яку інфор-
мацію, що суттєво допомагає приско-
рити роботу людини. Зміни зовнішньо-
го середовища, зокрема технологічні 
транс формації, формування нових запи-
тів споживання, зумовлюють зростання 

ноутбук. Сучасна реформа медицини пе-
редбачає цифровізацію багатьох проце-
сів, зокрема: запису до сімейного лікаря, 
отримання сертифікату про вакцинацію, 
електронного лікарняного та рецепту 
на ліки та ще низки інших електронних 
послуг. Тож, без сучасних гаджетів отри-
мати ці послуги практично неможливо. 

Генеральний директор Централь-
ного кластеру «ТАС Агро» Дмитро Сво-
як особисто презентував ноутбук пані 
Ользі з побажаннями миру, міцного 
здоров'я та успішної реалізації всіх ме-
дичних реформ. Користуючись нагодою 

керманич «ТАС Агро Центр» подякував 
завідуючій амбулаторією за її самовідда-
ну та почесну працю в умовах пандемії 
COVID-19.

Нові ноутбуки від «ТАС Агро Центр» 
та «Благодійного фонду Сергія Тігіпка» 
також нещодавно отримали Ісайківська 
та Бороданівська сільські бібліотеки-фі-
лії Богуславської централізованої біблі-
отечної системи.

Забезпечення бібліотек технікою — 
це реальний крок до масштабного пере-
творення бібліотек на сучасні осередки 
освіти. Коли бібліотеки матимуть сучас-
ну комп'ютерну техніку, вони зможуть 
стати популярною і корисною локацією 
для місцевих мешканців.

«Комп'ютери та інтернет мають бути 
в кожній бібліотеці. Це реальна можли-
вість зробити бібліотеку в громаді тим 
місцем, куди приходитимуть жителі, 
щоб навчатися, опановувати нові нави-
чки, зокрема й цифрові, незалежно від 
віку, статі чи роду занять», наголосив 
генеральний директор Центрального 
кластеру «ТАС Агро» Дмитро Свояк. 

В сучасному світі важливо забезпечи-
ти доступ до знань, інформації та сервісів 
усім громадянам України, незалежно від 
віку та місця проживання. Комп’ютери 
для сільських бібліотек — це дуже важли-
вий крок до цифровізації нашої держави.

Нехай новенька техніка стане гар-
ним та корисним помічником у повсяк-
денній роботі установ.


