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Для нас, як і для більшості агрокомпаній, 2022-й став чи 
не найважчим за часи діяльності. Утім, незважаючи на 
негаразди, всі виклики війни ми долали мужньо та відда-
но. У нових реаліях воєнного стану нам вдалося успішно 
відпрацювати сезон, стабілізувати всі виробничі процеси 
та найголовніше  – зберегти команду і забезпечити ви-
плату орендної плати для наших пайовиків.

Сьогодні ми радіємо, що у такий важкий рік змогли про-
довжити  робити добрі справи, що мали змогу піклува-
тися про наші громади, містечка та селища. Впродовж 
2022 року нам вдалося реалізувати сотні соціально-інф-
раструктурних проєктів – від забезпечення продукто-
вими наборами до придбання генераторів. Проте це 
лише частина того, що було заплановано. І ми щиро ві-
римо, що наступного року вдасться зробити ще більше.

Цього разу у новорічну ніч в усіх нас  буде одне бажання 
на всіх – Перемога  рідної України. Тож бажаємо вам і 
вашим родинам тепла, спокою та благополучного жит-
тя під мирним небом. Нехай ніколи не згасає вогник віри, 
надії та любові! Нехай Гос подь береже та благословляє 
на добрі справи.

Дякуємо за довіру!
З повагою, Валерій Новіцький, 

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

З а словами генерального директора Валерія 
Новіцького, досвід співпраці з партнерами 
по переробці сировини в компанії ТАС Агро 

новий, утім вже досить вдалий. «Незважаючи на 
війну нам доводиться пристосовуватися до нових 
реалій. Ми маємо багаторічний успішний досвід ви-
рощування зернових та олійних культур. Настав час 
розпочати новий амбітний етап  – зайнятися пере-
робкою власної сировини. Це вигідно для компанії, 
оскільки ми отримуємо продукт із доданою вартіс-
тю, який можна буде успішно реалізовувати на зов-
нішні ринки».

«На початку війни було прийнято стратегічне 
рішення по зміні планів посів на користь олійної 
групи, оскільки врожайність нижча і є можливість 
розмістити урожай на власних елеваторних потуж-

ностях. Посіви соняшнику та сої були збільшені на 
30 %.» – додав операційний директор ТАС Агро Ніл 
Неміровченко. 

Компанія ТАС Агро планує переробити більше 
70 % власного врожаю олійних культур (ріпаку, сої, 
соняшнику). «В умовах суттєвого збільшення ло-
гістичних затрат та низьких цін на внутрішньому 
ринку переробка це вже спосіб існування, а не інно-
вація. На сьогодні це можливість підвищення рен-
табельності виробництва та доходу від реалізації. 
Середня додаткова маржинальність, залежно від 
культури та ринкової кон’юнктури, складає 60-70 
доларів на тону. Ми вже відвантажили перші сотні 
тон олії та шроту на експорт і задоволені резуль-
татом» – відмітив комерційний директор ТАС Агро 
Антон Жемердєєв.

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ, ЯКЩО У ВАС Є ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬ-
НОСТІ КОМПАНІЇ «ТАС АГРО», УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ АБО ІНШИХ ПИТАНЬ 
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Компанія ТАС Агро  
розпочала переробку соняшнику  
на заводі ViOil

ЩИРО ВІТАЄМО  
З НОВИМ РОКОМ  

ТА РІЗДВОМ!

ДРУЗІ, ВІДХОДИТЬ В ІСТОРІЮ ЩЕ ОДИН РІК 
НАШОГО З ВАМИ ЖИТТЯ. СКАЗАТИ, ЩО ВІН БУВ 
СКЛАДНИМ – ЦЕ НЕ СКАЗАТИ НІЧОГО.  
АЛЕ ПОПРИ ВСЕ МИ З ВАМИ ВИСТОЯЛИ, 
ЗАВДЯКИ НАШИМ АНГЕЛАМ ОХОРОНЦЯМ – 
ВІЙСЬКОВИМ, МАЄМО ЗМОГУ ОБІЙНЯТИ 
РІДНИХ ТА ЗУСТРІТИ ПРИЙДЕШНІЙ НОВИЙ РІК.

ЦЬОГОРІЧ АГРОХОЛ-
ДИНГ ТАС АГРО ПО-
ГЛИБИВ СПІВПРАЦЮ З 
КОМПАНІЄЮ «VIOIL» 
ТА ПІДПИСАВ ДОВГО-
СТРОКОВИЙ ДОГОВІР 
НА ПЕРЕРОБКУ  
СОНЯШНИКУ. 



ьогоріч наша компанія ще 
більш потужно активізувала 
допомогу громадам у регіоні 

своєї діяльності. Впродовж цього року 
ми надали нашим захисникам засоби 
особистого захисту, прилади нічного 
бачення, автомобільну техніку, палив-
но-мастильні матеріали, продукти хар-
чування, ліки тощо. Аграрії також за-
купили та доставили Богуславській та 
Медвинській громадам 11 бронежилетів 
4-го рівня захисту та шолом.

«З перших днів повномасштабного 
вторгнення російських військ в Україну 
ТАС Агро та Благодійний фонд Сергія 
Тігіпка допомагають ЗСУ, теробороні та 
населенню. Компанія 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, підтримати та до-
помогти нашій армії ми, як ніколи, рішу-
чі»,  – наголосив генеральний директор 
Центрального кластеру Дмитро Свояк.

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

Євген Стеблина, командир ДФТГ 
Медвинщини, який отримав «броники» 
від аграріїв, зазначив, що вони передані 
на передову землякам, які цього потре-
бують.

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 український на-
род. І це без перебільшення.

Також керманич Центрального клас-
теру Дмитро Свояк передав комплект 
спорядження дня нашого мобілізова-
ного співробітника, який перебуває на 

передовій. Нехай цей бронежилет та шо-
лом захищають його і він з Перемогою 
повернеться до своєї сім’ї.
СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ —  
ДО ПЕРЕМОГИ!

БЕЗКОШТОВНЕ МОЛОКО 
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАД  
І ВИМУШЕНИХ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Сільськогосподарська компанія ТАС 
Агро завжди веде соціально відповідаль-
ний бізнес, а надто в умовах воєнного 
стану. Ми працюємо і несемо відпові-
дальність за продовольчу безпеку держа-
ви та забезпечення населення харчовими 
продуктами першої необхідності.

З часу воєнного вторгнення Росії на 
територію України, чимало людей були 
вимушені покинути свої затишні домів-
ки та шукати прихистку в інших регіонах 
нашої країни. Зокрема, на Богуславщину, 
Медвинщину та Рокитнянщину прибуло 
дуже багато сімей з дітьми та людьми по-
хилого віку. 

Так, як наша компанія займається не 
лише рослинництвом, а й молочним ско-
тарством, керівництвом ТАС Агро було 
прийнято рішення підтримати кожного 
громадянина нашої держави у цей скрад-
ний час. Тож, ТОВ «МІЛК АЙЛЕНД», яке 
входить до агрохолдингу ТАС Агро, з 
02  березня 2022 року почало проводи-
ти безкоштовну видачу молока всім, хто 
цього потребує. 

Було організовано пересувні пунк-
ти видачі молока. Також цей поживний 
продукт було передано бійцям територі-
альної оборони, для вихованців дитячо-
го будинку та мешканців геріатричного 
пансіонату міста Тараща. Всього впро-
довж тижня було безкоштовно передано 
понад 17 тон молока.

Очільники громад дякували ТАС 
Агро за вагому підтримку та 
вкрай важливий внесок у забезпе-
чення населення життєво важли-
вим продуктом. Адже асортимент 
місцевих магазинів значно ско-
ротився у зв’язку з логістичними 
труднощами. 

Активні місцеві жителі громад 
особисто допомагали розносити 
молоко для багатьох соціально неза-
хищених сімей та людям похилого 
віку які цього потребували і кожен, 
як один, щиро дякував аграріям за 
підтримку та допомогу. «Адже на 
сьогодні більшість жителів громади 

Наближаємо перемогу разом!
ВІЙНА ЗМІНИЛА ЖИТТЯ КОЖНОГО З НАС, ЗМІНИЛА НАШІ ЦІННОСТІ І ПРІОРИТЕТИ. АЛЕ НЕЗМІННИМ ЗА-
ЛИШАЄТЬСЯ ОДНЕ: ВІРА В УКРАЇНУ І В НАШУ ПЕРЕМОГУ. КОЖЕН ІЗ НАС У ЦІЙ ВІЙНІ НАБЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ 
НА СВОЄМУ МІСЦІ І ВИХОДЯЧИ З ВЛАСНОЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ І МОЖЛИВОСТЕЙ. 

СЬОГОДНІ МАЙЖЕ ВСІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ ТАС АГРО ТА БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ СЕРГІЯ ТІГІПКА НАПРАВ-
ЛЕНІ НА ДОПОМОГУ ТА ПІДТРИМКУ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ.

не утримують корів, а з переданого молока 
виробляють сир, сметану і навіть згущене 
молоко», – розповідають активісти.

ТАС АГРО НАДАЛИ 
СПОНСОРСЬКУ ДОПОМО-
ГУ НА ПОСЛУГИ З ДО-
СТАВКИ ГУМАНІТАРНОГО 
ВАНТАЖУ ТА ЗАКУПІВ-
ЛЮ МЕДИКАМЕНТІВ

Сьогодні вклад у нашу перемогу зро-
бити може кожен. Словами підтримки, 
волонтерством, корисними контактами 
та безпосередньо фінансами.

З часу воєнного вторгнення росії на 
територію України, чимало людей були 
вимушені покинути свої затишні домів-
ки та шукати прихистку в інших регіонах 
нашої країни. Так, на Медвинщину від по-
чатку війни прибуло близько трьох тисяч 
осіб, дуже багато сімей з маленькими діт-
ками. Люди тікали від війни і зараз мають 
будувати своє життя майже заново. 

Органи місцевого самоврядування, 
бізнес, місцеві жителі відразу почали на-
давати людям всіляку допомогу, проте 
місцевих ресурсів виявилося замало. 

Спільними зусиллями Медвинської 
сільської ради, ТОВ «ТАС Агро Центр» 
та Всеукраїнського благодійного фонду 
«Фонд Сергія Тігіпка» до Медвинської 
громади прибула гуманітарна допомо-
га для людей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. Ліки, одяг, засоби 
гігієни, продукти харчування зміг отри-
мати кожен, хто цього потребував. 

Також ТОВ «ТАС Агро Центр» та Все-
український благодійний фонд «Фонд 
Сергія Тігіпка» надали спонсорську до-
помогу на закупівлю необхідних медика-
ментів для мешканців Медвинської ОТГ.

«Зараз надзвичайно важливо аби 
наші пайовики, мешканці сіл та внутріш-
ньо переміщені особи, які проживають 
на території громади, отримали вільний 
доступ до медичних послуг, а працівники 
закладів охорони здоров`я були забез-
печені медичними засобами. Всі мають 
допомагати один одному і кожен має 
робити всій внесок у нашу перемогу», за-
уважив керманич Центрального кластеру 
ТАС АГРО Дмитро Олександрович Свояк.

Керівник Медвинської амбулаторії 
Олег Павленко щиро дякував керівництву 
ТАС АГРО та Благодійному фонду за під-
тримку та допомогу у цей складний дня 
нашої країни час.



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Благоустрій територій громад –  
завжди в полі зору ТАС Агро Центр

Р азом із громада-
ми ми вирішує-
мо як глобальні, 

так і локальні задачі. 
На прохання Кому-

нального підприємства 
Богуславської міської 
ради "Богуслав бла-
гоустрій" ТОВ «ТАС Агро 
Центр» та Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка нада-
ли фінансову допомогу 
на придбання п’яти су-
часних потужних мото-
зокіс. Закуплене облад-
нання значно полегшить 
роботи із прибирання 
територій. Разом із ТАС 
Агро в громаді стає за-
тишно, охайно і чисто.

Протягом 2022 року продовжували  
розвивати соціальну сферу

К омпанія ТАС Агро спільно із 
Благодійним фондом Сергія Ті-
гіпка приймає активну участь 

у житті та благоустрої громад в регіо-
нах своєї діяльності. Звісно, із початком 
збройної агресії росії проти України, 

компанія мобілізувала свої зусилля для 
допомоги Збройним силам України. Та 
окрім цього намагалися продовжувати 
розвивати соціальну сферу. «Зараз над-
звичайно важливо продовжувати пра-
цювати, забезпечувати тил та зберігати 
міцний дух цивільного населення»,  – 
наголосив генеральний директор Цен-
трального кластеру ТАС Агро Дмитро 
Свояк. Саме тому на звернення щодо 
підтримки закладів культури, освіти, ме-
дицини ми завжди оперативно реагуємо 
та підтримуємо їхні проєкти.

Діджиталізація та оптимізація про-
цесів роботи соціальних об'єктів укра-
їнських громад вже стала глобальним 
трендом, який активно підтримують 
компанія ТАС Агро та Благодійний фонд 
Сергія Тігіпка.

Компанія ТОВ «ТАС Агро Центр» як 
орендар, який веде соціально відпові-
дальний бізнес, вже понад десять років 
активно долучається та сприяє розвит-
ку громад у напрямку комп’ютеризації 
закладів соціальної інфраструктури. 
Так цьогоріч за підтримки аграріїв Ми-
сайлівська амбулаторія загальної прак-

тики сімейної медицини Богуславської 
міської ради, яку очолює прекрасний 
фахівець із багаторічним стажем Ольга 
Педченко, отримала чудовий подару-
нок  – новенький ноутбук. Сучасна ре-
форма медицини передбачає цифровіза-

цію багатьох процесів, зокрема: 
запису до сімейного лікаря, 
отримання сертифікату про вак-
цинацію, електронного лікарня-
ного та рецепту на ліки та ще 
низки інших електронних по-
слуг. Тож, без сучасних гаджетів 
отримати ці послуги практично 
неможливо. 

Нові ноутбуки від ТОВ «ТАС 
Агро Центр» та Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка також цьо-
го року отримали Ісайківська та 
Бороданівська сільські бібліоте-

ки-філії Богуславської централізованої 
бібліотечної системи. Сучасний кольо-
ровий принтер також було передано до 
Мисайлівської сільської клубної філії. 
На свято Миколая новенькі комп’ютери 
отримали Медвинська та Дмитренків-
ська бібліотеки Медвинської територі-
альної громади.

Забезпечення закладів культури, зо-
крема бібіліотек, технікою 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 

«Ми щиро дякуємо за допомогу та 
раді такому партнерству, адже знаємо 
що завжди отримаємо підтримку», на-
голосив Богуславський міський голова 
Віталій Хоменко.

ТОВ «ТАС Агро Центр» також по-
силило матеріально-технічну базу Чай-
ківської сільської клубної філії. Від по-
чатку воєнних дій на території України 
заклади культури громад активно під-
тримують всіх, хто цього потребує, і при 
цьому повністю виконують свої функці-
ональні обов'язки за основним місцем 
роботи. Однин з проєктів, які успішно 
реалізували цього року чайківчани, це – 
"САДИ ПЕРЕМОГИ".До слова, наше гос-
подарство цієї весни також долучилося 
до проєкту, надавши техніку для оранки 
ділянки.

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.

Також з нагоди Міжнародного дня 
медичного працівника аграрії завітали до 
Комунального некомерційного підприєм-
ства Богуславської міської ради "Богуслав-
ський Центр Первинної Медико-санітар-
ної Допомоги" та подарували для потреб 
установи кольоровий принтер.

На утриманні будинку культури є 
чимала територія: клумби, квітники, 
дитячий майданчик, галявини для за-
нять спортом, доріжки та "САДИ ПЕРЕ-
МОГИ", засаджені цьогоріч картоплею. 
Все це потребує чимало матеріальних 
ресурсів, догляду та обробітку. І ми їм 
в цьому завжди готові допомогти. Цієї 
осені генеральний директор ТОВ «ТАС 
Агро Центр» Дмитро Свояк подарував 
для потреб закладу культури сучасну 
мотокосу, яка стане гарною помічницею 
при подальшому утриманні прилеглої 
території установи.

«Ми дуже радіємо, що маємо таке 
міцне плече в особі ТОВ «ТАС Агро 
Центр», ви є потужною опорою та під-
тримкою всієї громади»,- дякувала за-
відувачка клубною філією Олена Шну-
ренко.
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ПРИГОТУВАННЯ

Насамперед, навіть в ці важкі часи 
варто створити святковий настрій та об-
лаштувати затишок вдома. Через постій-
ні обстріли критичної інфраструктури, 
вимкнення електроенергії стали звич-
ним ділом. Тому цьогоріч, як ніколи, ста-
нуть в нагоді гірлянди. Звичайно, краще 
обирати такі, які можуть працювати від 
повербанка чи на акумуляторах. Крім 
естетичної точки зору, різнокольорові 
вогні допоможуть зробити оселю світлі-
шою, коли немає світла.

Якщо в вашому домі є діти, обов'яз-
ково прикрасьте з ними ялинку. Вона 
стане не лише головним символом Но-
вого року, але й чимось чарівним для 

Зустрічаємо Новий Рік 
в умовах війни

малюків. Та й дорослим цьогоріч потріб-
но відчути трішки свята, тому новорічна 
ялинка точно не буде зайвою. Не забудь-
те приготувати один одному подарунки 
на Новий рік 2023. Щоб накрити святко-
вий стіл, заплануйте перелік продуктів і 
почніть закуповуватися. 

СВЯТКОВИЙ СТІЛ 

варто накрити навіть в тому випадку, 
якщо у вас зовсім немає святкового на-

строю. Психологи радять відволікатися 
від негативних подій та новин. І Новий 
рік підходить для цього якнайкраще. Ре-
тельно продумайте меню, щоб пораду-
вати чимось смачненьким себе і близь-
ких. Якщо у вас є традиційні страви, які 
ви готуєте кожного року, обов'язково 
зробіть їх з дітьми. Також можна приду-
мати щось незвичайне або таке, що по-
радує символ Нового року 2023 — Чор-
ного Водяного Кролика. 

Не забувайте про десерти. Кажуть, 
як зустрінеш Новий рік  — так його і 
проведеш. А цьогоріч всім нам дуже по-
трібне щось солодке, що приносить хоча 
б крихту радості.

НОВОРІЧНІ ФІЛЬМИ

Телебачення кожного року пропо-
нує різноманітні новорічні шоу та про-

грами. Як буде тепер, коли в країні війна, 
поки що невідомо. Тому для новорічно-
го настрою краще подумати наперед, 
які новорічні фільми або серіали можна 
переглянути з родиною. Стрічки з но-
ворічною тематикою виходять щороку: 
новорічні комедії, романтичні фільми 
або навіть мультфільми. Обирати краще 
за своїм смаком. Прекрасною альтерна-
тивою можуть стати ваші власні архівні 
відео, які допоможуть поностальгувати 
та згадати прекрасні миті життя разом.

У будь-якому разі налаштовуємося 
на позитив і дякуємо нашим захисникам  
за можливість зустріти 2023 рік.

КОЛИ ДО НОВОГО РОКУ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ МАЛО ЧАСУ, 
КОЖЕН ПОЧИНАЄ ЗАДУМУ-
ВАТИСЯ НАД ТИМ, ЯК ЙОГО 
ВІДСВЯТКУВАТИ. ЦЬОГОРІЧ 
НОВОРІЧНУ НІЧ УКРАЇНЦІ 
ПРОВЕДУТЬ ВДОМА ЗІ СВОЇ-
МИ РІДНИМИ ТА БЛИЗЬКИМИ. 
ВІЙНА В КРАЇНІ ВНЕСЛА СВОЇ 
КОРЕКТИВИ В ПОВСЯКДЕН-
НЕ ЖИТТЯ. ПРОТЕ НОВОРІЧНІ 
СВЯТА ЗАВЖДИ БУЛИ БІЛЬШЕ 
СІМЕЙНИМИ. І ХОЧ ДОДАТКО-
ВИХ ВИХІДНИХ ЧЕРЕЗ ВОЄН-
НИЙ СТАН В УКРАЇНЦІВ НЕ 
БУДЕ, ЗАВЖДИ МОЖНА ПРИДІ-
ЛИТИ ОДИН ОДНОМУ ТРОХИ 
БІЛЬШЕ ЧАСУ. ЗІБРАЛИ ДЛЯ 
ВАС КІЛЬКА ІДЕЙ, ЯК ЗУСТРІТИ 
НОВИЙ РІК ВДОМА І ВЕСЕЛО.

Новий рік завжди зали-
шається тим самим свя-
том, на яке чекає кожна 
родина. Зібратися за свят-
ковим столом всією роди-
ною, красиво прикрасити 
ялинку та очікувати на 
сюрпризи від рідних – давня 
українська традиція. В цьо-
му році через війну, звичай-
но, Новий рік буде зовсім 
іншим. Можливо, не та-
ким святковим, радісним, 
але сповненим надій та 
віри на перемогу України. 
Навіть попри війну укра-
їнці уже цікавляться, яка 
тварина стане символом 
наступного року та що він 
нам принесе.

2023 рік за східним календарем
З гідно зі східним гороскопом, 

2023-й рік пройде під заступ-
ництвом Чорного Водяного 

Кролика або Кота (так вийшло, тому що 
в китайській мові обидві ці тварини по-
значаються одним і тим же ієрогліфом). 
Вважається, що по зодіакальному колу 
це четвертий за рахунком покровитель 
і, більш того, найщасливіший. Кролик і 
Кіт  – тварини сімейні, тому саме в на-
ступаючому році любовна сфера кожної 
людини буде щасливою, а будинок  – 
повна чаша. Люди, які шукають серйоз-
них відносин, обов’язково отримають їх, 
а сімейні пари реалізують всі свої запо-
вітні бажання. 

Стихія наступаючого року  – Вода, 
тому ви повинні вирішувати будь-які 
конфлікти м’яко, обходячи гострі кути. 
Більшість конфліктів вдасться вирішити 
за допомогою переконання, а багато не-
приємних ситуацій зійдуть нанівець.

Щоб удома панувала гармонія, по-
ставте на вікно фігурку кролика (чор-
ного, синього чи білого кольору). Тим, 

кому не вистачає терпіння та доброти, 
потрібно придбати фігурку кролика, що 
стоїть на задніх лапках.

А ось Кролик, який тримає моркву, 
обіцятиме успіх у роботі та в біз-
несі. Таку фігурку краще роз-
містити на робочому місці.

Чорний Водяний Кролик чи кіт  – 
тварини охайні, тому і в людях вони 
високо цінують саме це. Чесні, щирі та 
працьовиті люди мають право розрахо-
вувати на заступництво з боку Кролика 
(кота).


