
На фінішній прямій 
осінньо-польові  
роботи
Попри війну компанія ТАС 
Агро дякуючи захисникам 
України працює, виконує всі 
зобов’язання перед своїми 
пайовиками, вчасно сплачує 
податки і збори, допомагає 
громадам, ЗСУ, не покладаючи 
рук тримає аграрний фронт.

Цього року і посівна і жнива 
значно відрізняються від звич-
ної щорічної роботи, адже за 
часів незалежної України в 
умовах війни аграріям ще не 
доводилося працювати. 

Збиральний сезон 2022 від-
бувався в умовах мінливої 
погоди з періодичними інтен-
сивними опадами. Тому про-
довжився період вегетації, а 
жнива затягнулися. Оскільки 
компанія змінила цьогорічну 
структуру посівів, площі ку-
курудзи було скорочено на 
користь олійних культур – со-
няшнику та сої. 

Врожай зібрали із 93% за-
планованих площ. Під посіви 
соняшнику було відведено  
31  тис  га, середня врожайність 
якого склала 2,4 т/га. Соєю було 
засіяно  12,7 тис га, врожайність 
якої становить 2,4  т/га, що є 
дуже гарними показниками 
для цього року. Ці культури ма-
ють нижчу врожайність, якщо 
порівнювати з кукурудзою, а 
це значно полегшить логістику.

Щодо кукурудзи, то під неї 
цього року було відведено 
14,7  тис га, середня врожай-
ність культури на разі складає  
8  т/га, що є відмінним показ-
ником і результатом професій-
ної і злагодженої роботи ви-
сококваліфікованих фахівців 
компанії ТАС Агро.

Жнива пізніх зернових в агро-
холдингу відбуваються зла-
годжено, з використанням 
планової кількості техніки  – 
комбайнів, перевантажувачів 
та транспорту для перевезен-
ня.

Кожен вихід у поле, робота в 
офісах чи на ремонтних базах 
відстоює важливу місію  – за-
хист країни від продовольчої 
кризи. Працюємо на спільну 
перемогу.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

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

З азвичай для аграріїв кожен вироб-
ничий сезон  – це виклик, із яким 
вони щоразу успішно справляють-

ся. Цього ж року викликів значно більше. 
Проте чітке усвідомлення того, що від ро-
боти команди залежить продовольча без-
пека мільйонів людей у всьому світі, нади-
хає працювати із подвійною завзятістю.

Під пильним доглядом агрономів ТАС 
Агро, закладено добру основу під урожай 
наступного року. Сьогодні на полях гос-
подарств компанії маємо гарні результати 
сходу озимих ріпаку та пшениці. Цьогоріч 
під озимі сільськогосподарські культури 
відведено  майже 25 тисяч гектар, із них 
під ріпак засіяно  17 тис га та під пшеницю  
7 тис га. 

Роботи в ТАС Агро, як завжди багато: 
перш за все, необхідно зберегти ще юні по-
сіви від шкідників та хвороб, подбати про 
дотримання їх належного стану у період 
вегетації. На сьогодні під час обстежень по-
лів аграрії фіксують, що посіви майбутньо-
го врожаю у гарному стані, на даному етапі 
відповідають усім нормам росту та густоти.

Нагадаємо, що в ТАС Агро змінювали 
структуру посівних площ, підлаштовую-
чись під зовнішні обставини та спираю-
чись на наявні ресурси. До сівби озимих 
готувалися заздалегідь. Свого часу забезпе-
чили виробничі підрозділи високоякісним 
посівним матеріалом, своєчасно підготува-
ли ґрунт перед сівбою, щоб насіння добре 

проростало. Озимі сіяли з меншими нор-
мами внесення добив. Завдяки тому, що в 
попередні роки експериментували із замі-
ною культивації на боронування, цьогоріч 
цей досвід дуже допоміг.

Україна буде з хлібом, адже аграрії ро-
блять усе можливе та неможливе, аби за-
безпечити продовольчу безпеку.

Посіви 2023 року радують аграріїв 
своїми рясними сходами
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Т ак склалося, що по-справж-
ньому починаєш цінувати 
здавалось би очевидні, про-

сті речі, коли приходить лихо, коли у 
нас відбирають те, на чому раніше ми 
навіть не зосереджували свою увагу. 
Тільки тепер більшість ясніше розуміє 
скільки праці, ресурсів та зусиль по-
трібно, щоб у домі було світло, на столі 
свіжий запашний хліб, а на вулиці мир-
не і тихе небо.

Якраз у цьому і полягає наша 
сила – у спільних бажаннях, єдності, в 
залізній волі робити свою справу по-
при всі негаразди. В той час, коли ми 
працюємо на землі, ми не перестаємо 

дякувати нашим захисникам за те, що 
вони ціною своїх життів забезпечують 
нам таку можливість.

Об’єднати зусилля заради спільної 
перемоги й відстояти мирне життя укра-
їнців  – пріоритетне завдання кожного. 
Тому ТАС Агро разом з Благодійним 
фондом Сергія Тігіпка впродовж лише 
останнього місяця передали для військо-
вих: автомобілі, дрони, антидрон руш-
ниці, пічки та генератори, теплий одяг, 
продукти харчування, засоби індивіду-
ального захисту, шини, палатки і багато 
чого іншого. Як завжди ретельно опра-
цьовується кожне звернення та прохання 
захисників, враховуються всі їх потреби. 

«Ми дякуємо аграріям за своєчасну 
допомогу,  – зазначає Іван Наумець, на-
чальник ІІ відділу Хмільницького рай-
онного ТЦК та СП. – Коли в країні йде 
війна кожен повинен робити все мож-
ливе для перемоги, кожен важливий на 
своєму місці. Ми раді, що у нас є такі 
партнери, як ТАС Агро, що завжди від-
гукнуться та прийдуть на допомогу, ра-
зом ми сильніші, і все подолаємо».

Поки захисники боронять нашу дер-
жаву, ми стаємо для них надійним тилом. 
По іншому і бути не може, адже лише 
згуртувавшись можна вистояти у такий 
напружений для України час. В ТАС Агро 
постійно турбуються зокрема і про безпе-

ку своїх співробітників, які пішли захища-
ти нашу державу. Для нас підтримка мо-
білізованих співробітників – залишається 
одним з пріоритетних завдань в умовах 
сьогодення. Саме тому стабільно вжива-
ються усі можливі заходи, аби вберегти 
життя та здоров’я цих людей. У всіх госпо-
дарствах компанії фіксуються ті чи інші 
потреби захисників.  Засоби індивідуаль-
ного захисту, одяг, набори інструментів, 
для  військових автомобілів, продукти 
харчування та багато іншого за потре-
бою стабільно передаються тим, хто цьо-
го потребує. Нещодавно, приймаючи від 
компанії ТАС Агро продуктову допомогу 
для мобілізованих і їх сімей Бершадський 
міський голова Віталій Драган відзначив 
її важливість, адже сьогодні люди особли-
во потребують підтримки. 

Ми в свою чергу рухаємося далі, 
працюємо як ніколи наполегливо, адже 
розуміємо всю покладену на нас відпо-
відальність. Забезпечити країну хлібом 
та підтримати економіку в складний 
час – одні з головних завдань ТАС Агро.

З ДНЯ У ДЕНЬ КОЖЕН З НАС 
РОБИТЬ СВІЙ ВКЛАД У СПІЛЬ-
НУ ПЕРЕМОГУ. НАША СИЛА  В 
ЄДНОСТІ, У ВМІННІ ОБ’ЄДНА-
ТИСЯ У ВАЖКІ ЧАСИ Й ДОЛАТИ 
ТРУДНОЩІ РАЗОМ. ВПЕВНЕНО 
ТА НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЄМО 
ДАЛІ ЗАРАДИ МИРНОЇ, КВІТУЧОЇ  
УКРАЇНИ!

Виборюємо мир кожен на своєму місці
З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ КОМПАНІЯ ТАС АГРО СПІЛЬНО З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ СЕРГІЯ ТІГІПКА ПІДТРИМУЮТЬ 
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ПРИСУТНОСТІ. А ЯК ІНАКШЕ, В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НА НАШУ ЗЕМЛЮ ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ І ДРОНИ ВОРОГА, КОЛИ РУЙНУЮТЬ  
ЕНЕРГОСИСТЕМУ ТА ІНШУ КРИТИЧНУ ІНФРАСТРУКТУРУ МИ ПРОДОВЖУЄМО НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ, ДОПОМА-
ГАТИ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ ВИБОРЮВАТИ МИР.

ТЕПЛОВІЗОРИТЕПЛОВІЗОРИТЕПЛОВІЗОРИ

АВТОАВТОАВТО

ПІЧКИПІЧКИПІЧКИ

АНТИДРОНАНТИДРОНАНТИДРОН

ОДЯГ ОДЯГ 
ЗАХИСНИКАМЗАХИСНИКАМ

ОДЯГ 
ЗАХИСНИКАМ

ОДЯГ ОДЯГ 
ЗАХИСНИКАМЗАХИСНИКАМ

ОДЯГ 
ЗАХИСНИКАМ



Забезпечуємо гідні умови для зростання  
здорового підростаючого покоління

Н арешті уроки фізичної культури 
у Великомечетнянському ліцеї, 
що на Миколаївщині проводити-

муться як годиться. Нещодавно, завдяки 
фінансовій підтримці компанії ТАС Агро 
та Благодійного фонду Сергія Тігіпка у 
школі завершили ремонт спортзалу.  Радо-
сті учнівського та педагогічного колекти-
ву немає меж, адже за словами директора 
закладу Лариси Чернецької спортзал був 
у дуже поганому, аварійному стані та не 
експлуатувався вже  більше п’яти років. 

«На жаль у нас не вистачало влас-
них коштів, аби привести до ладу дане 
приміщення, – розповідає пані Лариса, – 
тож зараз не передати словами нашу 
вдячність компанії ТАС Агро за допомо-
гу і підтримку. Усі ми – і діти й вчителі 
з нетерпінням чекали завершення ре-
монту. Тепер знаємо, що маючи надійне 
плече допомоги та згуртувавши всі свої 
сили можна гори звернути. Новенький 
спортзал вже радо зустрічає учнів». 

У приміщенні, практично з нуля, 
виконано дуже великий об’єм ремонт-
них робіт, приведені до ладу стіни, 
стеля, пофарбована підлога, проведено 
ремонт і облаштування кабінету для 
вчителя, інвентарної кімнати. Неймо-
вірно гарно виконали декоративне 
оздоблення стін, змонтували захисну 
сітку для вікон. В ліцеї навчається 113 
учнів, затамувавши подих всі вони че-
кали на відкриття новенького простору 
для занять фізкультурою. 

Не дарма говорять: здорові діти  – 
здорова нація, у компанії ТАС Агро з 
цим погоджуються та сподіваються, що 
своєю допомогою і спільними зусил-
лями допоможуть зміцнити фізичний 
стан школярів, популяризувати спорт 
та довести, що підтримка у цій сфері на-
дважлива.

Робити гарні справи, як то кажуть – 
ніколи не пізно, а такі позитивні події 
додають  наснаги ще більше працювати.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Навчання в ногу з ча-
сом разом з ТАС Агро

С учасних дітей треба навчати за 
новітніми технологіями. У цьому 
переконані не лише учасники уч-

бового процесу, а й компанія ТАС Агро. 
Саме тому на початку нового навчаль-
ного року для Парафіївської ЗОШ I-III 
ступенів що на Чернігівщині передали 
новенький телевізор.

«Компанія ТАС Агро спільно з бла-
годійним фондом Сергія Тігіпка вкотре 
не відмовили у задоволенні нашого про-
хання, що дуже приємно вразило, – роз-
повідає Наталія Бондаренко, директор 
навчального закладу.  – Адже у такий 
важкий час допомога для нас є особливо 
цінною». 

Пані Наталія вважає, що сьогодні 
школи особливо потребують сучасного 
мультимедійного обладнання. Прово-
дити уроки, застосовуючи лише підруч-
ники, зошити та плакати, вже не вийде. 
Сучасні діти швидко рухаються в ногу з 
часом, більше тягнуться до технологій, 

це їм цікаво, і вони краще сприймають 
матеріал. Відповідно, вчитель має дедалі 
більше зацікавлювати їх новітніми мето-
дами. За допомогою телевізора діткам 
можна показати казку, мультфільм. Зав-
дяки інтернету – вивести на екран літе-
ру, яку вивчають у класі, прослухати піс-
ню, зробити вправи на дрібну моторику, 
дихальні вправи тощо.

Отож новенький телевізор для Пара-
фіївської ЗОШ виявився дуже доречним 
і неймовірно корисним подарунком до 
початку нового навчального року. До 
слова, протягом усього періоду діяльно-
сті агрохолдингу та Благодійного фонду 
на дану школу було вже виділено біль-
ше 90 тис грн.

ТАС Агро завжди сприяє у розвит-
ку громадам та населеним пунктам всіх 
регіонів своєї присутності. Покращення 
соціальної сфери є важливою складовою 
їх життя, а тому агрохолдинг ніколи не 
стоятиме осторонь.

В же давно заклади культури те-
риторіальних громад стали осе-
редками, де місцеві жителі та 

внутрішньо переміщені особи можуть 
отримувати цілий спектр послуг: освіт-
ніх, культурних  соціальних, а надто в 
умовах воєнного стану  – психологіч-
ного розвантаження.

З приходом холодів та кризових 
ситуацій в енергетичній системі Укра-
їни, гостро постало питання залучення 
альтернативних засобів для обігріву 
закладів культури громад. Спільними 
зусиллями ТОВ «ТАС Агро Центр», 
Благодійного фонду Сергія Тігіпка та 
Медвинської сільської ради цю про-
блему за досить короткий термін вда-
лося вирішити.

Нещодавно генеральний ТАС Агро 
Центр Дмитро Свояк відвідав будинки 
культури сіл Побережка, Дмитренки 

та Щербашинці Медвинської територі-
альної громади, куди було доставлено 
булерьяни для обігріву приміщень за-
куплених коштом благодійного фонду. 
Також було закуплено конвекційні ке-
рамічні панелі та радіатори для будин-
ку культури Щербашинського старо-
стинського округу.

«Ваша допомога – це, безсумнівно, 
відчутна підтримка нашої громади. 
Добрі справи не залишаються непомі-
ченими  – вони як маяки світять тим, 
хто чекає допомоги. Ваш приклад по-
казовий і для інших благодійників. 
Надаючи допомогу в цей нелегкий для 
всіх нас час, ви даруєте не просто ма-
теріальні цінності, а даєте надію, що 
разом ми подолаємо будь-які негараз-
ди», -наголосила староста Дмитренків-
ського старостинського округу Кате-
рина Бурбан.

Допомагаємо утеплювати 
заклади культури



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: 25.11.2022
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Приміщення (зазвичай це льох) для зберігання фруктів готу-
ють ще до збору врожаю. Приблизно за три тижні його обробля-
ють засобом проти грибкових захворювань і бажано вибілити 
стінки. Ці дії допоможуть запобігти розвиток цвілі.

Зберігаємо фруктовий 
врожай правильно

ші краще зберігати біля прочинених 
кватирки, особливо в період теплої 
зими.

Якщо термометр показує темпе-
ратуру більше 5°C, забезпечте поси-
лене провітрювання приміщення, але 
в загальному, температура повітря не 
може бути менше 0,5°C. Вентиляція 
підвалу не тільки допомагає довше 
зберегти урожай, але і очистити по-
вітря від етилену, який виділяється 
фруктами і прискорює їх дозрівання. 

Середня морозостійкість плодів 
-2°С, температура нижче -3°С призво-
дить до їх руйнування. Рекомендо-
вана вологість приміщення від 85 до 
90%, при середніх значеннях темпе-
ратури і вологості, яблука зберіга-
ються протягом 4-7 міс., Груші 3-5 міс. 
(В залежності від сорту). 

Осінь – час збору врожаю з плодових 
дерев і їх підготовка до зберігання. На 
перший погляд це не вимагає особли-
вих знань, проте, і тут є свої правила.

Вибираючи ящики для зберігання, 
зверніть увагу на їх конструкцію, головне, 
щоб між нижніми і бічними реєчками були 
зазори. Невелику кількість яблук перед 
укладанням в ящик можна обернути папе-
ром, або ж на дно і зверху фруктів поклас-
ти газету в два шари. Ящики з фруктами 
встановлюють один на інший, але перший 
обов’язково ставлять на дерев'яний настил, 
щоб яблука не стикалися з підлогою.

Оберніть ящики з фруктами ПЕ кле-
йонкою, вона запобіжить втрату вологи, 
сповільнить процес старіння і охоронить 
від пилу. Регулярно перевіряйте воло-
гість, скорегувати її недолік можливо за 
допомогою бочок наповнених водою. 

Якою має бути оптимальна 
температура? Ідеальна температура 
для зберігання яблук від 0 до +4°C, для 
груші від -1 до +1°C. Виходячи з цього, гру-

Як вітали з професійним 
святом аграріїв ТАС Агро

З давна праця сільгоспвиробни-
ків була і залишається визна-
чальною складовою розвитку 

держави та запорукою її процвітання.  
Сьогодні ж можна з упевненістю сказа-
ти, що це ще й люди героїчної справи! 
Коли над нашими головами пролітали 
ракети, вони безстрашно засівали поля. 
Коли ворог решетив нашу землю, вони 
удобрювали ґрунт і закладали підґрунтя 
для добрих справ. Ризикуючи життя-
ми – боронували поля та боронили про-
довольчу безпеку країни і світу. Аграрії 
продовжують активно тримати еконо-
мічний фронт. Але крім того, вони сьо-
годні і волонтери, і роботодавці, і плат-
ники податків. Вони є надійним плечем 
для сотень родин населених пунктів, де 
здійснюють свою діяльність. 

Незламних, непохитних, сильних 
аграріїв ТАС Агро вітали з професійним 
святом, яке вони відзначали у третю не-
ділю листопада. Для громад, містечок 
і населених пунктів з шести областей 
України підприємства ТАС Агро давно 
стали надійною опорою і в тому, що сто-
сується наповнення місцевого бюджету, 
і благодійної діяльності, і в забезпеченні 

Разом з ТАС Агро в домівках 
пайовиків тепло та затишно
Н аша країна щодня мужньо до-

лає численні виклики. Всі ми є 
свідками того, як через ворожі 

обстріли потерпає наша енергетична си-
стема.

 Попереду зима і ми разом маємо 
подбати про вразливі верстви населення,  
людей, які перебувають в складних жит-
тєвих обставинах, особливо про людей 
поважного віку.

Нещодавно компанія ТАС Агро 
Центр оперативно організувала та доста-
вила безкоштовно дрова до одинокого 
пайовика, жительки села Ольшаниця 
Рокитнянської територіальної громади.

Галина Афанасіївна Юшкевич у свої 
майже 90 років вражає бадьорістю духу 
та жагою до життя. Вона вправно порає 
своє обійстя, комунікує з односельцями 
та понад усе мріє, що відсвяткує свій юві-
лей у мирній країні.

Пані Галина щиро дякувала за тур-
боту та допомогу у цей складний час. А 

ми, надихаючись вдячністю наших пайо-
виків, продовжуємо працювати у тому ж 
напрямку.

Компанія ТАС Агро завжди була 
соціально-відповідальним партнером. 
Стабільно дбаємо про своїх пайовиків, 
добробут громад, населених пунктів та 
містечок, де обробляємо землі. Попри 
війну у неймовірно складний та непе-
редбачуваний час сьогодення, компанія 
знайшла можливість значно підвищити 
орендну плату своїм пайовикам, як в 
грошовому так і в натуральному вигля-
ді. Тим, хто цього потребує продовжує-
мо допомагати у вирішенні соціальних 
питань, ніколи не залишаємо людей сам 
на сам зі своїми проблемами. Нинішні 
події в країні як ніколи вимагають єдно-
сті та злагодженості дій. Тож ми впевне-
ні – згуртувавши всі свої зусилля та мож-
ливості нам усім обов’язково вдасться 
пережити ці складні часи. 

благоустрою та відновленні інфраструк-
тури.

У Талалалївській та Липовецькій 
ОТГ були проведені урочистості, аби 
створити гарний настрій аграріям, по-
дякувати за плідну співпрацю. Міський 
голова Липовеччини Віктор Бичков ви-
словив вдячність присутнім за невтомну 
працю, за розуміння щодо підтримки 
громади, за безвідмовність у підтримці 
ЗСУ та мужність і витримку у цей важ-
кий для всіх період війни. «Сьогодні ви 
мужньо тримаєте свій фронт і вже зараз 
думаєте про урожай наступного, пере-
можного року! Дякую за самовіддану 
працю! Дякую за підтримку нашої гро-
мади», – зазначив міський голова.

Того дня на адресу аграріїв вітальні 
слова звучали не лише від представни-
ків місцевої влади, а й від керівників та 
колективів освітніх, культурних закла-
дів, колег та місцевих жителів. З нагоди 
свята представникам сільськогосподар-
ської сфери вручено чимало нагород.

Працьовиті руки, мудрість та багато-
річний досвід аргаріїв – живлять українську 
ниву, вселяють впевненість, що ми вистоїмо 
i все подолаємо. Тож нехай щедро i рясно ко-
лоситься хліборобська нива, здоров'я міцніє, 
а трудові успіхи примножуються! Мирного 
неба і якнайшвидшої перемоги усім нам!


