
У компанії  
ТАС Агро в самому 
розпалі жнива сої 
та соняшнику.  
Триває підготовка 
до збору кукурудзи
Попри всі складнощі та ри-
зики, компанія ТАС Агро 
вдало завершила жнива 
ранніх озимих зернових 
культур і активно присту-
пила до наступних жнив. На 
передовій боронять нашу 
землю мужні захисники, не 
менш відважно та віддано 
тримають свій фронт агра-
рії. Триває гаряча пора на 
родючих українських зем-
лях. Фахівці усіх кластерів 
компанії постійно тримали 
на контролі стан посівів 
сої тому своєчасно поча-
ли збирати врожаї. Станом 
на кінець вересня загалом 
обмолочено 2 тис. га цієї 
культури, намолочено біль-
ше 4 тис. т. Незважаючи на 
постійні дощі – роботи три-
вають. 

Гарна погожа днина на по-
чатку місяця дозволила роз-
почати на деяких територі-
ях збір соняшника. Аграрії 
намагалися витримати всю 
технологію вирощування, 
тому отримали закономір-
но високий результат. На 
разі маємо врожайність 
понад 2,5 т/га, обмолочено 
6 тис. га посівів.

Нагадаємо, що через вій-
ну компанії довелося пе-
реформатувати структуру 
посівних площ. Передусім 
посівні площі соняшнику 
та сої збільшили до 40% та 
20% відповідно. Натомість 
скоротили посіви кукуру-
дзи. Адже розуміли, що 
цієї культури в країні пе-
ревиробництво та значно 
ускладнилися логістичні 
процеси тому маржиналь-
ність її падає. Саме зараз 
компанія ТАС Агро готуєть-
ся до збору кукурудзи. «Ца-
риця полів» займає близь-
ко 30% всієї площі посівів 
агрохолдингу.

Бажаємо аграріям погожої 
днини, легкої роботи та ще-
дрих врожаїв. Разом до пе-
ремоги!

НОВИНИ КОМПАНІЇ

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

К омпанія «ТАС Агро» вперше в 
своїй історії завантажила судно 
власним зерном для експорту по 

зерновому коридору. Фуражна пшениця 
агрохолдингу вирушила судном SSI PRIDE 
з Одеського порту до країни Південної 
Азії – Бангладеш. 

Війна в Україні кинула виклик гло-
бальній продовольчій безпеці, питання 
якої нині особливо гостро стоїть для кра-
їн Близького Сходу та Північної Африки. 
Від російського вторгнення та економіч-
них наслідків війни, їм загрожує голод і 
криза. Бангладеш має один із найвищих 
у світі показників густоти населення та є 
однією з найбідніших країн світу. Пере-
населеність і бідність стали справжньою 
бідою країни, яка сьогодні неабияк потре-
бує української аграрної продукції. У Бан-
гладеші 40 мільйонів людей залишаються 
без продовольства, а 11  – страждають від 
гострого голоду вже зараз. Отож експорт 
українського зерна до цієї країни є її наді-
єю на порятунок. Компанія ТАС Агро взя-
ла на себе місію долучитися до допомоги 
найбіднішим країнам. 

Загалом досвід продажу на FOB та 
завантаження судна зерновими став для 

компанії ТАС Агро новим. До війни агро-
холдинг щомісяця експортував до 60 тис. 
т сільгосппродукції, а після початку повно-
масштабного вторгнення ці обсяги скоро-
тились в 5 разів.

Директор з операційних питань «ТАС 
Агро»Нил Неміровченко зазначив, що 
компанія швидко відреагувала на ті викли-
ки, які постали перед аграріями через пов-
номасштабне вторгнення рф.

«Ми оперативно переглянули структу-
ру посівів, перейшли на більш маржиналь-
ні культури (соя, соняшник, ріпак). Також 
перебудували ланцюги постачання, зо-
крема перейшли на реалізацію кінцевому 
споживачеві. Для втілення нашої стратегії 
продажів ми уперше підписали договір 
перевалки з портовим терміналом в Оде-
сі, створивши додатковий прибуток біль-
ше $30 на тоні. Саме ті кроки, які ми вже 
робимо, обов’язково гарантуватимуть нам 
стійкість в непростих умовах, посилять 

нашу і світову продовольчу безпеку.»,  – 
акцентує він.

За словами комерційного директора 
«ТАС Агро» Антона Жемердєєва, попри 
війну компанія не лише не припинила екс-
порту власної продукції, а й продовжила її 
реалізацію, використовуючи різні мульти-
модальні логістичні рішення. «Оскільки з 
24 лютого чинна на той момент стратегія 
продажів стала неактуальною, довелося 
оперативно вибудовувати нову, змінюва-
ти алгоритм роботи. Спільними зусилля-
ми команди ТАС Агро вдалося побудува-
ти нову логістику продажів, яка сьогодні 
надає компанії можливість реалізовувати 
свою продукцію на закордонні ринки. У 
теперішніх реаліях для нас також є дуже 
важливим і суттєвим крок по експорту 
власного зерна цілим судном задля забез-
печення країн, які опинилися під загро-
зою голоду через війну в Україні»,  – від-
мітив він.

ТАС Агро завантажила перше  
судно з зерном для експорту  
по «зерновому коридору»

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬ-
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Але ТАС Агро  – це не лише про 
землю, жнива та врожаї. Це про 
щось значно більше, що не пора-

хувати та не передати сухими цифрами. 
Пліч опліч з людьми – працівниками та 
пайовиками компанії, немов однією ве-
ликою родиною живе агрохолдинг. Так 
вже склалося, що протягом багатьох 
років діяльності компанія ТАС Агро, 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка не закривають очі на потреби 
громад, сіл містечок, де обробляють 
землі, не стоять осторонь життєвих пи-
тань та проблем населення. Як не че-
катимуть і особливі події в житті, що 
минають досить швидко, залишаючи по 
собі лише спогади.

Для школярів, та перш за все для 
першачків, початок навчального року 
попри все має особливе значення. Агро-
холдинг спільно з Благодійним фондом 
Сергія Тігіпка з року в рік вже звикли 
розділяти з дітлахами усі радощі, важли-
ві моменти життя. Тому не могли зали-
шитись осторонь і такої щемливої події, 
подарувавши найменшим школярам 
купу позитивних емоцій.

Про святкування першого дзвоника, 
подарунки, щирі посмішки та приємні 
слова побажань цього дня читайте далі.

ПІДТРИМКА У ЧАС 
ВІЙНИ НАДВАЖЛИВА

За даними порталу Міносвіти, в 
Україні пошкоджені обстрілами окупан-
тів 2211 закладів освіти, 230 з них повні-
стю зруйновані. Дякуючи захисникам 
України, навчальні заклади, які знахо-
дяться в регіоні господарської діяльно-
сті ТАС Агро Центр, могли розпочати 
свою роботу із застосуванням різних 
форм навчання. 

Агрохолдинг завжди підтримує ді-
тей, особливо у такий хвилюючий пе-
ріод – початок навчального року. Тож 
підготували символічні презенти для 
найменших школярів. Першокласни-
ки щиро раділи подарункам, які до-
дали яскравих фарб в цей особливий 
для них та їхніх батьків день! «Дуже 
приємно, що в такий складний для 
всіх нас час, ви не забуваєте про на-
ших діточок, адже навіть символічний 
подарунок в цей день дарує їм відчут-
тя свята», – зауважив тато першоклас-
ниці з Медвинського ліцею пан Воло-
димир.

Задоволені першокласники радо 
розглядали барвисті подарункові рюк-

зачки від компанії. Тепер частинка агро-
холдингу залишиться з дітками і стане в 
нагоді під час навчання. 

«Дякуємо за вашу активну позицію 
та підтримку нашої гімназії, – наголоси-
ла мама Софійки з Мисайлівки. – Наші 
діти вперше йдуть до школи і ми дуже 
раді, що ви всіляко підтримуєте їх, що-
року, незважаючи на воєнний стан. Ви 
великі молодці»!

МАЛЕНЬКА РАДІСТЬ 
ДЛЯ ВЕЛИКИХ 
СЕРДЕЦЬ

Що може бути кращого, ніж бачити 
щасливими своїх дітей? Коли вони у від-
носній безпеці, мають змогу навчатися, 
спілкуватися з друзями, радіти подарун-

кам. Задоволена малеча – це одна з ос-
новних цілей і для компанії ТАС Агро, 
тому при будь-якій нагоді ми не впуска-
ємо можливості подарувати дітям ра-
дість.

Навчальний рік у школах населених 
пунктів, де Північний кластер компа-
нії ТАС Агро здійснює свою виробничу 
діяльність, теж розпочався зі свята пер-
шого дзвоника, яке зібрало у стінах за-
кладів дружні шкільні родини та гостей 
дійства. Як годиться для школярів про-
вели урочисті лінійки, а для першачків 
перші у їх житті уроки.

До Харківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
на першовересневе свято завітав гене-
ральний директор Північного класте-
ру ТАС Агро Ігор Дрозденко. З віталь-
ним словом з приводу початку нового 
навчального року та з символічними 

подарунками для першокласників він 
звернувся до присутніх. «Нехай кожен 
ваш день буде світлим і успішним під 
мирним та сонячним небом, досягайте 
високих результатів у навчанні, не втра-
чайте віру у світле майбутнє. Усім шко-
лярам бажаю наполегливості, відмінних 
оцінок, творчості та насиченого життя в 
наступному навчальному році! Батькам 
та вчителям зичу сил, терпіння і насна-
ги виховати гідне покоління нашої краї-
ни. А ми завжди підставимо своє плече, 
лише спільними зусиллями зможемо 
перемогти, забезпечити нашим дітям 
щасливе майбутнє», – побажав керівник 
агрофірми.

Дійсно, сьогодні як ніколи нам усім 
треба триматися, допомагати один од-
ному, дарувати тим, хто цього потребує 
гарні емоції. 

ЦЬОГО РОКУ 1 ВЕРЕСНЯ ЗАТЬМАРЕНЕ ВОЄННИМИ ПОДІЯМИ І НАВЧАЛЬНИЙ РІК РОЗПОЧАВСЯ ЗА АБСОЛЮТНО 
ІНШИМ СЦЕНАРІЄМ. КЛАСИЧНИЙ ДЕНЬ ЗНАНЬ ВІДБУВСЯ НЕ У ВСІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ. ПРОТЕ ТАМ, ДЕ ЦЕ БУЛО 
МОЖЛИВО, ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВЛАШТУВАЛИ НАСПРАВДІ АТМОСФЕРНІ СВЯТА. ДЯКУЮЧИ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ, 
ПЕРШИМИ ДЗВОНИКАМИ, БАРВАМИ ОСІННІХ КВІТІВ ТА УСМІШКАМИ ВЧИТЕЛІВ, ЗУСТРІЧАЛИ СВОЇХ УЧНІВ ШКОЛИ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ДЕ КОМПАНІЯ ТАС АГРО ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ПОКЛИКАВ ВЕРЕСЕНЬ 
ДО ШКОЛИ 

У населених пунктах, де обробля-
ються землі Західного кластеру ТАС 
Агро дітки також отримали подарунки 

до Дня знань. Вони стали вдалим допов-
ненням до святкової лінійки та запору-
кою гарного настрою отримувачів. 

Перший дзвоник  – це завжди хви-
лююча подія, особливо для наймолод-
ших учнів  – першокласників. Цього 
року для дітлахів, які вперше пересту-
пили поріг школи, розпочалося цікаве 
шкільне життя.

«Колектив нашої школи, учні та 
батьки висловлюють щиру вдячність за 
постійну підтримку та допомогу зі сто-
рони керівництва компанії ТАС Агро 
Захід та Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка. Їх допомога, суттєво впливає 
на організацію якісного навчального 
процесу.  – розповідає директор Кози-
нецької ЗОШ Світлана Романенко. – За 
роки співпраці, фонд подарував нашій 
школі спортивний інвентар, мультиме-
дійний комплекс, ноутбук, телевізор, з 

їх допомогою було замінено вікна. У 
цьому році ми також отримали буді-
вельні матеріали на 80 тис. грн для бу-
дівництва нової котельні, без якої нашу 
школу могли закрити. Щороку аграрії 
вітають першачків Козинецької школи 

та дарують їм святковий настрій. Ми 
вдячні за підтримку наших проектів, 
і виримо, що в майбутньому разом з 
аграріями нашій школі вдасться реалі-
зувати багато цікавих ідей для розвитку 
дітей». 

Гарні враження про компанію ТАС 
Агро мають і батьки першокласників. 
Не менше задоволені вони й набора-
ми канцелярії, які отримали їхні діти, 
адже там було все необхідне для нав-
чання.  — Моя донька цьогоріч стала 
першокласницею,  — розповідає мама 
першокласниці. — Ми дуже довго й ре-
тельно готувалися до цієї урочистої по-
дії. І дуже вдячні, що в цих турботах нам 
допомогли. Агрохолдинг потурбувався 
як про набори канцелярії, у яких було 
все необхідне для першачків, так і про 
створення відповідних умов для навчан-
ня  — відновлення котельні. Серце ті-

шиться, коли ведеш свою дитину у ком-
фортний заклад. Дуже вдячні аграріям, 
педагогічному колективу та всім тим, 
хто причетний до цієї важливої справи. 
Ми переконані, що наші діти навчати-
муться у теплому приміщенні.

ми тішимося, що у такий складний час 
можемо порадувати малечу і підбадьо-
рити. 

«Я сьогодні дуже рада, що отримала 
подаруночок, він мені дуже сподобався 
цікавий рюкзак та шкільні приладдя я 

обов’язково братиму з собою до шко-
ли»,  – ділиться враженнями першоклас-
ниця Марійка. Приємно вражені і батьки:

«Радіємо, що в ТАС Агро постійно 
дарують можливість діткам радіти, від-
чувати себе впевнено і з надією дивити-
ся у майбутнє. Тому дякуємо вам».

На завершення святкової лінійки 
пролунав символічний «перший дзво-
ник». Під щедрі оплески присутніх пер-
шокласники, головні герої свята, вперше 
ступили на шкільний поріг. За ними всі 
школярі поспішили на свій перший урок.

Бажаємо усім школярам 
успіхів у навчанні та відмінних 
оцінок, сил, натхнення та тер-
піння у новому навчальному 
році. Нехай навчання на нашій 
квітучій Україні буде мирним, 
тихим та спокійним. 

ПЕРШОКЛАСНИКИ, 
ГОЛОВНІ ГЕРОЇ СВЯТА

Діти  – наше майбутнє. Вони сти-
мулюють, надихають, спонукають до кра-
щого. Їхні очі повні надії, їхні серця щирі. 
І ми поряд з ними маємо ставати сильні-
шими, маємо працювати та докладати 
максимум зусиль задля благополучного 
життя підростаючого покоління.

Дякуючи нашим захисникам, війна 
не стала на заваді святу знань. 1 вересня 
школи мали змогу організувати діткам 
гарний святковий настрій. У навчальних 
закладах населених пунктів, де здійснює 
свою діяльність Південний кластер 
компанії ТАС Агро, маленьким пер-
шокласникам було вручено символічні 
подарунки від агрохолдингу та Благо-
дійного фонду Сергія Тігіпка. Школярі 
із задоволенням приймали вітання. А 
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ТАС Агро покращує госпо-
дарське забезпечення сіль-
ських будинків культури

Для укриття  
Сирівської гімназії  
придбали генератор

К омпанія ТАС Агро завжди пе-
реймається соціальною складо-
вою життя громад і сіл, де веде 

свою діяльність. Тому не залишилися ос-
торонь потреб і Коржівського будинку 
культури Роменської міської територі-
альної громади.

Агрохолдингом спільно з Благодій-
ним фондом Сергія Тігіпка було придбано 
для закладу культури сучасні електропил-
ку та електричну газонокосарку. Днями 
керівник із земельних питань Північного 
кластеру ТАС Агро Вадим Чорний пере-
дав допомогу директору Коржівського 
будинку культури та старості села. 

Віктор Безштанько, староста Коржів 
розповідає: «На жаль місцевий бюджет 

Д нями таку необхідну у тепе-
рішніх реаліях річ  школі по-
дарувала компанія ТАС Агро.  

Оскільки навчальний процес цього року 
проходить за новими правилами і по-
треби  закладів освіти неабияк змінили-
ся. Сьогодні щасливі ті школи, які обла-
штували вчасно укриття, які мають для 
забезпечення безперервного учбового 
процесу в умовах війни усі необхідні 
речі.

Директор Сирів-
ської гімназії Леонід 
Бетлій радіє: «В ін-
ших школах району 
немає такого облад-
нання. Ми на разі 
єдині працюємо. І 
дуже задоволені, що 
маємо підтримку та 
таку вагому допо-
могу протягом бага-
тьох років». Дійсно, 
плідна співпраця 
агрохолдингу з на-
вчальним закладом 
триває вже дуже 
давно. Відтак на Си-
рівську школу про-
тягом десяти років 
діяльності було ви-
ділено більше 400 
тис. грн фінансової 
допомоги. Для за-
кладу купували тех-
ніку, меблі, навчаль-
не обладнання для 
першокласник ів . 
Виділяли кошти на 

доволі обмежений, ще й під час війни з 
його виконанням громадам дуже складно, 
тому благодійна допомога для сільських 
комунальних закладів зараз неймовірно 
цінна. Подаровані речі будуть нашими 
помічниками. Вважаємо значними пере-
вагами їх – електроживлення, бо з цінами 

на пальне сьогодні скрутно. Елек-
тропилка неймовірно допоможе у 
підготовці до опалювального пе-
ріоду. А електрична газонокосарка 
стане в пригоді при подальшому 
утриманні прилеглої території за-
кладу культури у належному са-
нітарному стані. І це дуже тішить, 
адже постійно там відпочивають 
місцеві жителі, до війни ми часто 
проводили на вулиці безліч захо-
дів».

Дійсно, так склалося, що сіль-
ські будинки культури є головни-
ми осередками, навколо яких ве-
деться культурне життя в сільській 
місцевості. Зазвичай на базі цих за-
кладів функціонують різноманітні 
гуртки, які досить часто стають чи 
не єдиним місцем дозвілля і твор-
чого розвитку для дітей та дорос-
лих. Повноваження по утриманню 

цих установ, у тому числі і забезпеченні 
господарської діяльності та благоустрою 
лягли на плечі місцевої влади. Проте на 
жаль не завжди за кошти громади є змо-
га профінансувати абсолютно всі потреби 
закладів, ще й війна змушує переглядати 
бюджет через загрозу невиконання.

Тож нехай уміло та справно виконує 
свої функції новенька техніка. А ми пра-
цюємо далі задля добробуту сіл і громад.

ремонти, будівельні матеріали, встанов-
лення огорожі тощо. 

 У Сирівській гімназії, що на Миколаїв-
щині зараз навчається 150 дітей. Тепер ад-
міністрація закладу може бути спокійною, 
адже за необхідності школа буде автоном-
ною і забезпеченою електроенергією у 
разі її відсутності. Отож продовжуємо пра-
цювати, аби робити школи забезпеченими, 
а навчання в них легким та комфортним.

ТАС Агро Центр посилює матеріально-технічну 
базу будинків культури

К омпанія ТАС 
Агро — яскра-
вий приклад 

соціально відповідаль-
ного бізнесу в Україні. 
У агрохолдингу роз-
роблено ряд комплек-
сних програм, спрямо-
ваних на вирішення 
найбільш важливих 
соціальних проблем у 
підопічних селах. Усі 
вони реалізуються на 
регулярній основі та 
орієнтовані на довго-
строковий результат. 
Серед них важливе 
місце посідають соці-
альні проекти, орієн-
товані на підвищення 
благоустрою, інфра-
структури сільських 
територій та підтрим-
ки освітньо-культур-

них закладів. Чергову допомогу від 
компанії ТАС Агро отримали у будинку 
культури села Чайки. 

Мабуть не існує такої справи, яка б 
не була під силу цим файним жінкам. Від 
початку воєнних дій на території Украї-
ни, вони активно підтримують всіх, хто 
цього потребує і при цьому повністю ви-
конують  свої функціональні обов'язки 
за основним місцем роботи.

Однин з проєктів, які успішно реа-
лізували цього року чайківчани,  це  – 
«Сади Перемоги». До слова, наше госпо-
дарство цієї весни також долучилося до 
проєкту, надавши техніку для оранки ді-
лянки. На утриманні будинку культури 
є чимала територія: клумби,  квітники, 
дитячий майданчик, галявини для за-
нять спортом, доріжки та «Сади Перемо-
ги», засаджені цьогоріч картоплею. 

Все це потребує чимало матеріаль-
них ресурсів, догляду та обробітку. І ми 
їм в цьому завжди готові допомогти. 
Тож нещодавно генеральний директор 

ТАС Агро Центр Дмитро Свояк пода-
рував для потреб закладу культури су-
часну мотокосу, яка стане  гарною по-
мічницею при подальшому утриманні 
прилеглої території установи.

«Мотокоса – це не перший подару-
нок нашому закладу від від орендаря 
землі  — компанії ТАС Агро та Бла-
годійного фонду Сергія Тігіпка. Ми-
нулого року наш Будинок культури 
отримав корисний і важливий подару-
нок — комплект музичної апаратури: 
колонки, мікрофони. Такого обладнан-
ня закладу дійсно бракувало. Адже 
при потребі, на свята, концерти, захо-
ди, які в нас проходили доволі часто, 
по декілька разів на місяць. Дякуємо 
аграріям за те, що не цураються наших 
проблем. Нині вже досягнуто усних 
домовленостей щодо подальшої співп-
раці з Компанією, яка, переконаний, 
принесе не менш гарні результати!» – 
розповіла завідувачка Чайківської сіль-
ської клубної філії Олена Шнуренко.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА


