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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 

ПОВЯЗАНИХ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ — ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 
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ДО НАШОГО КОЛ-ЦЕНТРУ

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. 



Д ля компанії ТАС Агро завж-
ди найважливішим була і 
залишається турбота про 

людей та їх благополуччя. У військо-
вий час багато підприємств переорієн-
товуються на потреби армії та захисту 
Батьківщини, кожен допомагає по 
мірі сил, не виключенням є і компанія 
ТАС Агро. 

З початком війни, керівництвом 
агрохолдингу було прийняте рішення 
про забезпечення пайовиків молоч-
ною продукцією із власних ферм у селі 
Михайлівка Вінницького району, та в 
селі Нова Гребля Калинівського райо-
ну. У перший місяць війни до регіонів 
майже не постачалась молочна про-
дукція, яка є невід`ємною складовою 
збалансованого харчування, особли-

К омпанія ТАС АГРО спільно з 
Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка продовжує забезпе-

чувати українських військових необ-
хідними медикаментами. Неоднора-
зово партії медикаментів передавали 
до різноманітних медзакладів в регі-
онах присутності компанії. Так необ-
хідні медикаменти та засоби отрима-
ла Погребищенська міська лікарня, 
для забезпечення належного лікуван-
ня поранених захисників та вимуше-
них переселенців. 

«На разі ми сконцентрували ува-
гу на допомогу захисникам України. 
Набір медикаментів від аграріїв от-
римала військова частина. Також пра-

во для дітей та людей похилого віку. 
Впродовж декількох днів працівники 
ТАС Агро Захід здійснили поставки 
молока у селах Михайлівка, Гуменне, 
Великі Крушлинці, Олександрівка, 
Козинці, Нова Гребля та Дружне. Ви-
дача молока відбувалась організовано 
та спокійно, для людей похилого віку 
продукцію доставляли до будинків. 

«У селі Олександрівка прожива-
ють переважно люди похилого віку, 
та з початку війни багато мешканців 
інших міст переїхали у наше село. Зі 
збільшенням населення зріс і попит 
на продовольчі товари, проте один 
магазин в селі був не в змозі самостій-
но задовільнити всі потреби. Наша 
громада щиро дякує компанії ТАС 
Агро Захід, за допомогу нашим меш-
канцям. Саме у такий час ми бачимо 
справжніх друзів та партнерів грома-
ди с. Олександрівка, якою завжди була 
та залишається компанія ТАС Агро» – 
розповів староста села Олександрівка 
Микола Штурма.

цівники компанії передали для наших 
захисників смаколики та випічку. Ми 
сподіваємось, що це допоможе нашим 
відважним військовим і лікарям ряту-
вати життя поранених внаслідок воєн-
них дій з боку агресора»,  – зазначає 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Захід» Володимир Новохацький. «Для 
нас це дуже важливо. Військові Зброй-
них сил України та територіальної 
оборони у нас в пріоритеті. Ми буде-
мо і надалі допомагати медикамента-
ми та іншими засобами».

«Наразі об’єми нашої роботи ви-
росли в рази. Нам дійсно  потрібні 
ліки»,  – зазначають військові. «Тому 
ми б хотіли висловити подяку усім не-
байдужим людям, всім хто допомагає і 
дійсно вносить величезний внесок для 
того, щоб ми вистояли. Ми в це віримо. 
Ми українці. В нас усе буде добре»!

Уже майже 11 місяців повномасш-
табної війни компанія ТАС Агро про-
довжує працювати та мобілізує свої 
ресурси заради перемоги України. 
Агрохолдинг спрямовує мільйони 
гривень на допомогу ЗСУ та місцевим 

В єдності наша сила
ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ РАЗОМ З УСІЄЮ КРАЇНОЮ МИ ДОПОМАГАЄМО АРМІЇ ТА 
ЗАХИСНИКАМ І ЗАХИСНИЦЯМ УКРАЇНИ, ДОКЛАДАЛИ МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ, 
ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЇЇ ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ. ЗГАДАЄМО ЯК ЦЕ БУЛО.

«Ніколи не думала, що виник-
не ситуація коли буду думати чим 
нагодувати дітей. За довгий період 
благополуччя звикли, що все можна 
купити у магазині. Але війна внесла 
свої корективи. Та завдяки компанії 
ТАС Агро Захід, найближчим часом 
діточки зможуть поласувати моло-
ком і сиром. Ми, жителі села Козинці, 
дуже дякуємо ТАС Агро за підтримку 
і допомогу у такий важкий час», – по-
відомила місцева жителька Людмила 
Бондаренко.

Загалом було видано понад 6 тонн 
молока для більш як 300 пайовиків 
компанії, в середньому по 15 літрів для 
кожного. Окрім видачі пайовикам, 1 
тонну молока підприємство передало 
на потреби військовим у смт Вороно-
виця.  Також протягом тривалого часу 
ферма в с. Михайлівка передавала мо-
локо для Михайлівського ліцею. Педа-
гогічний колектив випікав пиріжки та 
готував вареники для територіальної 
оборони м. Вінниця.

частинам ТрО, закуповує необхідне 
обладнання та спорядження, рації, 
бронежилети, продукти харчування, 
медикаменти тощо.

 До керівництва компанії постійно 
надходять звернення про надання до-
помоги нашим захисникам. Так влітку 
звернулися батьки мобілізованого до 
лав ЗСУ жителя с. Білашки, що на Ві-
нниччині, звертаються по підтримку і 
працівники компанії ТАС Агро Захід.

«За період збройної агресії ми 
передали на потреби військових різ-
не спеціалізоване обладнання, споря-
дження та продукти харчування. Для 
мешканця села Білашки ми передали 
поясну розвантажувальну систему, 
місткий рюкзак, взуття, аптечку, захис-
ні окуляри, комплект наколінників, 
тактичні рукавиці та коліматорний 
приціл. Для працівника з села Нова 
Гребля, придбали та передали захисну 
каску та бронежилет, іншому придба-
ли комплект якісної військової форми. 
Ще один працівник ТАС Агро Захід з 
м. Липовець, внаслідок бойових дій 
втратив усе спорядження, тому при-
йняли рішення придбати військову 
форму, взуття, рюкзак та зимову курт-
ку, адже наближалась зима. Намага-
ємося розглядати та підтримувати 
усі звернення, адже розуміємо, що у 
єдності наша сила, і тільки разом ми 
зможемо усе подолати» – розповів ге-
неральний директор ТАС Агро Захід 
Володимир Новохацький.

Нині волонтерами, які працю-
ють на Перемогу, є весь український 
бізнес, весь український народ. Наша 
допомога – це врятовані життя на-
ших українських воїнів, наші «патро-
ни» – це своєчасна матеріально-тех-
нічна підтримка української армії.

БЕЗКОШТОВНЕ МОЛОКО ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАД І ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

ЗАКУПИЛИ МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

В ТАС Агро допомагали задовольнити нові потреби  
закладів освіти у сучасних реаліях

П овномасштабна війна зміни-
ла життя кожного українця та 
українки. Цього року підготов-

ка до початку навчального року в усіх 
закладах освіти України зазнала суттє-
вих змін. Замість готувати пісні та вірші 
до урочистостей з нагоди Дня знань, 
педагогічні колективи спільно з батьків-
ськими комітетами готували бомбосхо-
вища та укриття.

Компанія ТАС Агро також не зали-
шилась осторонь потреб ліцеїв та дитя-
чих садочків в регіонах своєї діяльності. 
Так з початком навчального року агро-
холдинг та Благодійний фонд Сергія Ті-
гіпка розпочали програму «Гарантуємо 
безпеку дітям!». В рамках цього проекту 
ліцей в селі Михайлівка Вінницького ра-
йону та ліцей в селі Нова Гребля Кали-
нівського району, отримали необхідні 
засоби та матеріали для комплектуван-
ня укриттів.

«Цього року ми зіткнулись з потре-
бою облаштування тимчасових укрит-

С вяткування Івана Купала у 2022 
році залишилося незмінною тра-
дицією, а люди приєдналися до 

нього попри складний воєнний час. Ба-
жання відволіктися від поганих новин 
та вшанувати народні традиції купаль-
ських свят перемогло. Команда «ТАС 
Агро» як завжди надихнулась україн-
ською культурою та незважаючи на вій-
ськові дії, допомогла влаштувати свята 
Івана Купала в декількох регіонах діяль-
ності 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 розважальну програму з ані-
маторами. Приємним елементом свята 
стали батути та надувна гірка-фортеця 

тів для учнів нашого ліцею, аби діти 
протягом дня перебували у безпеці на 
випадок повітряної тривоги. Завдяки 
згуртованій роботі педагогів, батьків та 
небайдужих підприємств, таких як ТАС 
Агро Захід, нам вдалося в короткий тер-
мін забезпечити усім необхідним наше 
бомбосховище. Від аграріїв ми отрима-
ли вкрай необхідні аптечки. Ми щиро 
дякуємо за допомогу та раді такому 
партнерству, адже знаємо що завжди 
отримаємо підтримку»,  – розповідає 
директор ліцею в селі Нова Гребля Віра 
Лавренюк.

На початку навчального року гене-
ральний директор ТАС Агро Захід Воло-
димир Новохацький передав на потре-
би Михайлівського ліцею, Вінницького 
району портативні біотуалети та комп-
лектуючі засоби гігієни. «Ми будемо і 
надалі робити все можливе, аби у разі 
загострення ситуації, діти перебували в 
комфортних умовах та відчували безпе-
ку», – запевнив керівник господарства.

для малечі, де кожен зміг пострибати до-
схочу. А особливим сюрпризом для ма-
леньких гостей стало шоу-вечірка миль-
них бульбашок та піно-машини. Цього 
дня всіх присутніх пригощали смачною 
юшкою, а також смаженою на вогнищі 
картоплею. Завдяки спільній праці фа-
хівців «ТАС Агро» вдалося влаштувати 
дійсно світле та веселе свято для усіх 
жителів Очеретні та ближніх сіл. Люди 
мали змогу відпочити сім’ями, насоло-
дитися музикою та дзвінким і радісним 
дитячим сміхом.

Компанія «ТАС Агро» з повагою 
відноситься до українських традицій, 
тому ми щороку організовуємо святку-
вання з нагоди Івана Купала, аби наша 
давня культура продовжувала жити у 
будь-який час. Звичаї та обряди зелених 
свят сягають своїм коріння дохристи-
янського періоду. З кожним століттям 
вони обростають новими традиціями і 
повір’ями. Наше завдання – зберегти та 
продовжити їх життя, підтримати уні-
кальний культурний код України.

Протягом 2022 року продовжували  
розвивати соціальну сферу

Івана Купала –  
свято, яке не затьмарила війна

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. Саме 
тому на звернення бібліотеки в с. Гумен-
не, Вінницького р-н, щодо поповнення 
книжкового фонду, ми відреагували по-
зитивно. У важкий час війни бібліотека 
працює, має багато відвідувачів, створює 
та реалізує  цікаві, розвиваючі, творчі за-

ходи для діток», – розповідає генераль-
ний директор ТАС Агро Захід Володи-
мир Новохацький.

«Наша бібліотека є осередком твор-
чості та 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, та зберігати культуру книги та 
літератури. Завдяки компанії ТАС Агро 
Захід та Благодійного фонду Сергія Ті-
гіпка, протягом багатьох років плідної 
співпраці ми маємо зручні меблі для 
відвідувачів, побутову техніку, та постій-
ну можливість оновлювати бібліотеч-
ний фонд, аби залишатись корисними та 
актуальними для читачів. Сьогодні ми 
отримали 73 примірники навчальних та 
художніх книг, які будуть корисним та 

якісним доповненням 
існуючого літературно-
го фонду нашої бібліо-
теки. Ми щиро дякує-
мо за допомогу нашим 
постійним партнерам. 
Навіть у час війни, 
вони розуміють важ-
ливість розвитку мо-
лоді, та продовжують 
підтримувати сільські 
громади. Зрештою ми 
усі маємо працювати 
та робити усе можливе, 
кожен на своєму місці 
заради великої пере-
моги нашої України»  – 
розповіла Олена Ємець, 
бібліотекар с. Гуменне.
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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).


