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ТОВ ТАС Агро Центр 
розпочали посів ріпаку
Відразу після закінчення жнив 
ранньої зернової групи на полях, 
орендованих компанією «ТАС Агро 
Центр», розпочали передпосівний 
обробіток ґрунту. Зараз аграрії вже 
сіють озимий ріпак.

Але, з огляду на події, які розгор-
таються в Україні і в усьому світі, 
чимало аграріїв задаються питан-
ням, яку ж озиму культуру сіяти? З 
приводу цієї ситуації свій коментар 
надав в.о. генерального директора 
«ТАС Агро» Нил Неміровченко.

«В холдингу «ТАС Агро» площу 
під ріпаком планують збільшити з 
3,4 тис. га у цьому році до 6 тис. га 
на наступний при наявності спри-
ятливих погодних умов. Водночас 
в «ТАС Агро» не планують відмов-
лятися і від вирощування пшениці, 
а навпаки  – на наступний рік роз-
глядаємо можливість розширення 
посівних площ цієї культури на 
15-20% до 18 тис. га. Сподіваємось, 
що українські порти будуть повно-
цінно розблоковані, завдяки чому 
ми матимемо можливість восени 
експортувати свою продукцію мор-
ськими шляхами. У разі негативно-
го сценарію – не виключаємо черго-
вий перегляд структури сівозміни 
на наступний сезон», - наголосив 
Нил Неміровченко.

«Цього року під посіви ріпаку в ком-
панії «ТАС Агро Центр» було відве-
дено 492 га, середня врожайність 
якого склала 3,7 т/га. Незважаючи 
на дуже тяжку ситуацію, яка скла-
лася в Україні, а це: воєнний стан, 
холодна та суха весна, проблеми з 
паливом та логістикою, мобілізація 
наших працівників, аграрії діяли 
професійно і злагоджено. Вчасно 
було проведено внесення добрив, 
обробіток посівів від бур’янів, шкід-
ників та хвороб і цьогоріч ми маємо 
рекордний намолот ріпаку», – роз-
повів директор з виробництва «ТАС 
Агро Центр» Антон Василенко. 

Під майбутні посіви ріпаку на разі 
в господарстві «ТАС Агро Центр» 
відведено поля загальною площею 
870  га. Господарство повністю за-
безпечене посівним матеріалом, 
технікою та паливно-мастильними 
матеріалами. Рясні і затяжні дощі 
дещо ускладнили польові роботи. 
Проте аграрії налаштовані рішуче 
і як тільки покращилися погодні 
умови, наша «аграрна армія» відра-
зу приступила до боротьби за май-
бутній урожай.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

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

Ж нива 2022 для ТАС Агро 
особливі і без перебільшен-
ня історичні. Українська 

армія успішно боронить рідну землю. 
Аграрії ТАС Агро не менш завзято про-
вели свою боротьбу – за врожай. У ком-
панії впевнені, що наша країна без хліба 
точно не залишиться. У кожного свій 
фронт, але мета одна – перемога Украї-
ни. 

«Цьогоріч у компанії ТАС Агро ози-
мі культури вирощувалися на площі  – 
16  057  га. Із них під озимим ріпаком 
було зайнято – 3 433 га, озима пшениця 
розміщувалася на площі 12 624 га. Уро-
жайність озимої пшениці становила від 
3,6 т/га в Південних регіонах, до 6,2 т/га 
на Чернігівщині (середня 4,9 т/га). Ози-
мий ріпак зібрали із середнім показни-
ком 3.6 т/га, кращі показники отримано 
в Північному кластері 4,2 т/га. На жнивах 
було задіяно орієнтовно 50 одиниць зер-
нозбиральної техніки. Із них 10 комбай-
нів ТАС Агро і близько 40 одиниць орен-
дованих. Жнива цього року виявилися 
дещо ускладнені надмірними опадами 
під час збирання на Чернігівщині і Ки-
ївщині. Це спричинило до подовження 

терміну збиральних робіт. Проте нам 
вдалося завершити збір в оптимальні 
строки», – розповів Віктор Белкот, дирек-
тор з виробництва ТОВ «ТАС Агро».

Згуртованість команди, вміння пра-
цювати на результат та з максимальним 

ефектом – характерна риса нашої компа-
нії. Для нас продовольча безпека України 
в  умовах, коли в сусідніх регіонах горять 
пшеничні поля і знищується урожай, на-
була надважливого значення. І ми зі сво-
їм завданням справилися на відмінно!

Компанія «ТАС Агро»  
завершила збір ранніх зернових
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Ч и могли ми колись собі уявити, 
що доведеться купувати бро-
нежилети, шоломи та різного 

виду амуніцію? Що замість працювати 
в полях, наші співробітники зі зброєю 
в руках будуть боронити нашу державу 
від агресора? Мабуть ні!

Це все ніби страшний сон. І так хо-
четься прокинутися в мирній країні, але 
щоранку, протягом вже шести місяців, 
наша країна прокидається від вибухів та 
гучних сирен. На щастя, нашу Батьків-
щину є кому боронити! Світ ще ніколи 
не бачив більш відважних захисників, 
ніж в Україні і ми всі разом маємо їм в 
цьому допомагати.

«Наша допомога – це врятовані жит-
тя українських воїнів. Нині волонтера-
ми, які працюють на Перемогу, є весь 
український бізнес, весь український на-
род. І це без перебільшення. Ми продов-
жуємо працювати та допомагати нашим 
бійцям, які щодня наближають перемогу 
України. У прагненні захистити, підтри-
мати та допомогти нашій армії ми, як 
ніколи, рішучі»,  – 
наголосив гене-
ральний директор 
Центрального клас-
теру «ТАС Агро» 
Дмитро Свояк. З 
великою повагою 
та шаною керма-
нич Центрального 
кластеру передав 
спорядження для 
нашого мобілізова-
ного співробітника, 
який перебуває на 
передовій. 

Чергова партія 
амуніції від ком-
панії «ТАС Агро» 
та «Благодійного 

фонду Сергія Тігіпка» була доставлена 
також для мобілізованих жителів Тро-
стянецької громади. Директор «Благо-
дійного фонду Сергія Тігіпка» Роман 
Польовий і заступник генерального ди-
ректора компанії «ТАС Агро» з юридич-
них та земельних питань Сергій Мандра  
особисто доставили тактичні шоломи.

Голова Тростянецької селищної 
ради Людмила Червоненька щиро дяку-
вала меценатам та партнерам за надану 
благодійну допомогу. Тактичні шоломи 
українського виробництва будуть ад-
ресовані землякам, які несуть службу у 
лавах ЗСУ.

До керівництва агрохолдингу по-
стійно надходять звернення про надан-
ня допомоги нашим захисникам. Так не-
щодавно до компанії «ТАС Агро Захід» 
звернулись батьки мобілізованого до 
лав ЗСУ жителя с. Білашки, що на Він-
ниччині. 

«Протягом п’яти місяців наша ком-
панія мобілізувала усі свої зусилля 
для ефективної допомоги громадам та 

Збройним Силам України. За цей час ми 
передали на потреби військових різне 
спеціалізоване обладнання, споряджен-
ня та продукти харчування. Цього разу 
ми передали поясну розвантажувальну 
систему, місткий рюкзак, взуття, аптечку, 
захисні окуляри, комплект наколінників, 
тактичні рукавиці та коліматорний при-
ціл для мобілізованого солдата з села 
Білашки. Сподіваємося, що це допомо-
же йому у виконанні складних завдань, 
задля перемоги України» – розповів Во-
лодимир Новохацький, генеральний ди-
ректор ТОВ «ТАС Агро Захід».

Благодійність, 
турбота, допомога, 
всебічна підтрим-
ка  – ці поняття не-
від’ємно пов’язані з 
потужним Всеукра-
їнським благодій-
ним фондом «Фонд 
Сергія Тігіпка» та 
ТОВ «ТАС Агро». 
Спільно вони втілю-

ють в життя повномасштабні проекти, 
спрямовані на розвиток сільських гро-
мад, опікуються закладами медицини, 
освіти і культури, вирішують життєво 
важливі питання, пов’язані з інфраструк-
турою територій. 

Новоархангельську громаду з фон-
дом Сергія Тігіпка поєднують давні й 
дружні робочі стосунки. Сотні тисяч 
гривень вклала ця благочинна організа-
ція в оновлення закладів соціальної сфе-
ри колишнього Новоархангельського 
району. У розпал боротьби з коронавіру-
сною інфекцією пріоритетним напрям-

ком діяльності фонду була допомога 
медицині. Так, цього року фонд Сергія 
Тігіпка надав благодійному фонду «Роз-
виток Новоархангельщини» 50 тисяч 
гривень. Ці кошти спрямовані саме на 
медикаменти. У воєнний час фонд і ТОВ 
«ТАС Агро» усіляко підтримують Зброй-
ні Сили України. 

Нещодавно директор «Благодійно-
го фонду Сергія Тігіпка» Роман Польо-
вий разом з генеральним директором 
Центрального кластеру «ТАС Агро» 
Олександром Свояком передали голові 
Новоархангельської громади Юрію Ша-
мановському п’ять якісних перевірених 
бронежилетів четвертого класу захисту. 
Амуніція буде передана для жителів 
громади, які у лавах ЗСУ боронять рідну 
землю від агресора. 

РАЗОМ МИ –  
ДУЖЕ ВЕЛИКА, НЕЗЛАМНА, 
НЕЗБОРИМА СИЛА!

ТАС Агро продовжує 
допомагати захисникам України
ПІДТРИМКА АРМІЇ – НАШЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСІХ І ДЛЯ КОЖНОГО.



Медикаменти для 
Малобубнівської 
громади

Т АС Агро Північ та Всеукра-
їнський благодійний фонд 
«Фонд Сергія Тігіпка» про-

довжують забезпечувати необхідними 
медикаментами старостинські округи, 
де проживають власники земельних ді-
лянок, що обробляє товариство.

Цього разу було профінансовано 
придбання необхідних ліків для надан-
ня невідкладної медичної допомоги 
мешканцям Малобубнівського старо-
стинського округу. Днями керівник 
кластеру із земельних питань Вадим 
Чорний передав медикаменти керівни-
ку медичного закладу. «Через повно-
масштабні воєнні дії в нашій державі 
система охорони здоров’я була змушена 
адаптуватися до нових реалій. Але зав-

дяки підтримці і допомозі керівництва 
агрофірми, для жителів і переселенців 
нашої громади стало можливим повно-
цінне функціонування медичної сфери, 
отримання якісної, доступної медичної 
допомоги в умовах воєнного стану»,  – 
подякувала завідувачка фельдшерсько-
го пункту Ольга Романенко.

Дійсно, сьогодні вкрай важливо, аби 
люди мали змогу отримувати якісну та 
вчасну медичну допомогу. Особливо це 
питання актуальне для сільської місцево-
сті, де значна частина населення – люди 
похилого віку. Тож опіка медичними за-
кладами старостинських округів – одне 
з пріоритетів у роботі агрохолдингу. 

Здорова нація – майбутнє не-
переможної України!

А грохолдинг ТАС Агро спільно 
із Благодійним фондом Сер-
гія Тігіпка приймає активну 

участь у житті та благоустрої громад 
в регіонах своєї діяльності. Звісно, із 
початком збройної агресії росії проти 
України, компанія мобілізувала свої зу-
силля для допомоги Збройним силам 
України. Сьогодні майже всі соціальні 
проєкти ТАС Агро та Благодійного фон-
ду Сергія Тігіпка направлені на забез-
печення наших захисників амуніцією, 
обладнанням, продуктами харчуван-
ня та медикаментами, аби наблизити 
нашу перемогу. 

«Окрім активної допомоги зброй-
ним силам та територіальній обороні, 
ми намагаємося продовжувати розви-
вати соціальну сферу. Зараз надзвичай-
но важливо продовжувати працювати, 
забезпечувати тил та зберігати міцний 
дух цивільного населення. Саме тому 
на звернення бібліотеки в с. Гуменне, 
Вінницького р-н, щодо поповнення 
книжкового фонду, ми відреагували 
позитивно. У важкий час війни біблі-
отека працює, має багато відвідувачів, 
створює та реалізує  цікаві, розвиваючі, 
творчі заходи для діток»  – розповідає 

генеральний директор «ТАС Агро За-
хід» Володимир Новохацький.

«Наша бібліотека є осередком твор-
чості і розвитку для мешканців сіл Гу-
менне та Михайлівка. Незважаючи на 
те, що ми живемо в час інтернету, нам 
вдається бути цікавими для наших від-
відувачів, зберігати культуру книги та 
літератури. Завдяки компанії «ТАС Агро 
Захід» та Благодійному фонду Сергія Ті-
гіпка, протягом багатьох років плідної 
співпраці ми маємо зручні меблі для 
відвідувачів, побутову техніку, постійну 
можливість оновлювати бібліотечний 
фонд, аби залишатись корисними та 
актуальними для читачів. Сьогодні ми 
отримали 73 примірники навчальних 
та художніх книг, які будуть корисним 
і якісним доповненням існуючого літе-
ратурного фонду нашої бібліотеки. Ми 
щиро дякуємо за допомогу нашим по-
стійним партнерам. Навіть у час війни 
вони розуміють важливість розвитку 
молоді, продовжують підтримувати 
сільські громади. Зрештою ми усі має-
мо працювати та робити усе можливе, 
кожен на своєму місці заради великої 
перемоги нашої України»  – розповіла 
Олена Ємець, бібліотекар с. Гуменне.

Книги для  
Михайлівської бібліотеки

Компанія ТАС Агро продовжує піклуватися 
про підростаюче покоління

П ідтримка закладів культури 
завжди була пріоритетним на-
прямком соціальної політики 

компанії ТАС Агро. У теперішній ре-
альності дуже важко намагатися про-
довжувати безтурботне життя дітей, 
підтримувати життєдіяльність громад і 
сіл, забезпечувати їх соціальні потреби. 
Проте, заручившись підтримкою і взає-
морозумінням небайдужих людей – все 
можливо.

Близько місяця у Казавчинсько-
му будинку культури, що в Гайворон-
ській об’єднаній територіальній грома-
ді, розважають дітей мультфільмами з 
«великого екрану».  Задовільнити таку 
маленьку, але необхідну для жителів по-
требу допомогли в компанії ТАС Агро, 
яка подарувала закладу культури сучас-
ний, новий мультимедійний проектор.

«Нам дуже не вистачало такої якіс-
ної техніки,  – ділиться Василь Яровен-
ко  – керівник Казавчинського будинку 
культури. –  Завдяки компанії ТАС Агро 
маємо змогу рухатися в ногу з часом, за-
довольняти потреби наших відвідувачів. 

Дітлахи, які 
вже близько 
місяця ходять 
на перегляди 
мультфільмів 
не можуть на-
тішитися з та-
кої можливо-
сті. А ми разом 
з ними:  радіє-
мо, що навіть 
у такий важ-
кий час має-
мо підтримку, 
маємо змогу 
осучаснювати 
технікою наш 
заклад.  Зро-
зуміло, зараз у 
всіх дуже бага-
то своїх проблем і потреб, водночас – не 
всі готові підставити іншому своє плече 
допомоги. Буває звертаєшся за допомо-
гою до місцевих фермерів та всім не до 
того. Тоді як компанія ТАС Агро вже вко-
тре не словом, а ділом допомагає нашо-

му закладу, ніколи не відмовляють у ви-
рішенні тих чи інших нагальних питань. 
Завжди приємно мати справу з такими 
людьми».

Дійсно, протягом останніх 10 років 
компанія ТАС Агро не вперше підтри-

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

мує Казавчинський будинок культури. 
На потреби лише цього  закладу було 
використано більше 40 тис грн. Разом з 
тим, не залишаються поза увагою й інші 
заклади Казавчинської сільської ради, в 
які, станом на 2022 рік було інвестовано 
понад 500 тис грн.

Сергій Мірошник, керівник Півден-
ного кластеру ТАС Агро із земельних 
питань додає:  «ТАС Агро  – провідна 
аграрна компанія, яка впевнено роз-
вивається, своєчасно виплачує оренд-
ну плату, надає матеріальну допомогу 
соціально незахищеним пайовикам та 
поміж цим ще й системно опікується 
соціальною складовою життя  громад, 
на територіях яких обробляються зем-
лі. Плідно працюємо по забезпеченню 
багатьох соціальних потреб й усіх ін-
ших громад Південного кластеру ТАС 
Агро».

Подібні новини насправді дуже ті-
шать. А вдячність маленьких і дорослих 
жителів додають наснаги працювати 
далі. Тож не зупиняємося на досягну-
тому.



Вісник ТАС Агро – офіційний інформацій-
но-аналітичний бюлетень ТОВ «ТАС Агро». 
Адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, 
01032. Не для продажу.

Відповідальні за випуск:
Роман Польовий, r.polevoy@tasagro.com;
Надія Кучеренко, n.kucherenko@tasagro.com

Передрук заборонено.
Підписано до друку: 19.08.2022
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Яланець, що на Вінниччині, Тридуби 
Миколаївської області, Бандурівському 
ліцею Гайворонської міської ради Кіро-
воградської області. Як готували примі-
щення у відповідних закладах освіти, що 
зроблено у співпраці з компанією ТАС 
Агро читайте далі.

Директор Яланецького закладу за-
гальної середньої освіти Валентин Олій-
ник зазначає, що їх школа до навчання в 
умовах війни готова. Спеціальна комісія 
обстежила два укриття закладу та надала 
відповідний акт готовності ще на почат-
ку серпня. «У приміщеннях ми провели 
дрібні ремонтні роботи, зайнялися освіт-
ленням, встановили ємності з водою. В 
одному укритті зробили вентиляційну 
витяжку, в іншому – дооблаштували до-
датковий вхід, туалет. Роботи зроблено 

Навчання в умовах війни: як компанія ТАС Агро 
допомагала облаштовувати укриття у школах

С ьогодні безпека дітей є основним 
та найважливішим критерієм по-
чатку нового навчального року. 

Підготовку усіх закладів освіти до ро-
боти в нових реаліях було розпочато 
декілька місяців тому. Аби цьогоріч діти 
змогли навчатися очно, школи мали 

провести ряд заходів по облаштуванню 
укриттів. 

Не залишились осторонь такої 
важливої справи і компанія ТАС Агро 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка. Діти  – це наше майбутнє, най-
цінніший скарб нашого суспільства. І 
зараз питання забезпечення їх безпеки 
та благополуччя є, як ніколи, важливим 
та актуальним. Тож вагому підтримку 
на облаштування укриттів було надано 
закладам загальної середньої освіти сіл 

багато, все своїми силами та завдяки фі-
нансовій підтримці ТАС Агро», – розпові-
дає Валентин Васильович.

У Тридубській школі також виділе-
ні кошти були використані на придбан-
ня вхідних дверей, інших матеріалів, 
облаштування вентиляції, монтування 

освітлення у підвальному приміщенні 
тощо. «Практично з нуля, але ми все ж 
змогли створити належні умови для без-
печного перебування дітей і вчителів у 
нашій школі під час ймовірної загро-
зи,  – говорить Ольга Майданик, дирек-
тор Тридубського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаїв-
ської області. – Я щиро вдячна компанії 
ТАС Агро і Благодійному фонду Сергія 
Тігіпка, які вкотре не відмовилися нам 
допомогти». Пані Ольга зазначає, що 

таку надійну підтримку мають вже біль-
ше десяти років і наголошує: «Нам дуже 
пощастило. За цей час вдалося втілити 
безліч проєктів, які значно покращили 
навчальний процес у школі».

Дійсно, ТАС Агро давно піклується 
про дітей своїх пайовиків, дітей спів-

робітників, адже однією зі складових 
роботи залишається соціальна відпо-
відальність. Коли у закладах освіти ви-
никла потреба в облаштуванні укриттів 
взялися допомагати не роздумуючи. У 
підтримці не обмежилися придбаннями 
тих, чи інших матеріалів. В одній зі шкіл 
до робіт залучили техніку і працівників 
Південного кластеру ТАС Агро. 

Алла Бобко, директор Бандурівсько-
го ліцею Гайворонської міської ради, 
також розповіла нам про хід робіт. За-
значає, що до справи долучилося бага-
то людей, проте найважчий і все ж най-
більший пласт роботи вдалося виконати 
саме завдяки компанії ТАС Агро спільно 
з Благодійним фондом. «Ми взялися об-
лаштовувати укриття у тирі біля шко-
ли,  – згадує пані Алла.  – І найважчим 
етапом для нас було засипати панельні 
перекриття приміщення земельним ва-
лом. З ранку до вечора люди на техні-
ці привозили та розгортали землю. Все 
зроблено, як годиться. Щоб ми робили 
у цьому випадку без підтримки Фонду 
не уявляю. На щастя вже багато років 
маємо таке надійне плече. Співпраця з 
Фондом у нас систематична, їх допомога 
завжди вчасна, суттєва, вагома». 

Дійсно, на Бандурівську школу про-
тягом останніх десяти років було виді-
лено Фондом більше 120 тис. грн. За ці 
кошти купували  шкільні та кухонні ме-
блі, дошки, необхідну техніку, спортив-
не приладдя тощо. 

Отож, спільними зусиллями, впев-
неними кроками рухаємось далі. Ві-
римо у нашу перемогу і звісно дуже 
бажаємо, щоб цього навчального року 
нашим школярам та вчителям підго-
товані укриття все ж не знадобилися.


