
ВСІ МИ РОДОМ З ДИТИНСТВА. ТЕПЛИЙ СПОМИН ПРО ЧАСИ, КОЛИ ВІРИШ В ДИВА, ЗДІЙСНЕННЯ 
МРІЙ ТА ЧАРІВНУ КАЗКУ, НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ В СЕРЦІ КОЖНОГО З НАС ТА ГРІТИМЕ ДУШУ 
ПРОТЯГОМ УСЬОГО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ. НА ДОЛЮ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ ВИПАЛО НЕПРОСТЕ ВИПРО-
БОВУВАННЯ  – РОСТИ ТА РОЗВИВАТИСЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ЗАВДАННЯ ДОРОСЛИХ  – 
ЗРОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ МАЛЕНЬКІ  ТА ВРАЗЛИВІ ДИТЯЧІ СЕРЦЯ ПРОДОВЖУВАЛИ ВІРИТИ В 
ДИВО. А ЩО ЯК НЕ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНОЧКИ ПІД ЯЛИНКУ Є ОСНОВНИМ АТРИБУТОМ СВЯТА?

САМЕ ТОМУ КОМПАНІЯ ТАС АГРО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ТІГІПКА, НЕ ПО-
РУШУЮЧИ БАГАТОРІЧНУ ТРАДИЦІЮ, НАВІТЬ ПОПРИ ВАЖКІ ЧАСИ, ЗНАЙШЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПРИ-
ВІТАТИ УЧНІВ ШКІЛ ТА ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ В РЕГІОНАХ  СВОЄЇ ПРИСУТНОСТІ. ОТОЖ 
СОЛОДКІ ПОДАРУНКИ ПІД ЯЛИНКУ ОТРИМАЛИ БІЛЬШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ДІТЛАХІВ.

Кукурудза 2022: під-
сумки збору в ТОВ 
«ТАС Агро Захід»
Минулого року процеси вирощу-
вання та збору кукурудзи принес-
ли чимало клопотів усім україн-
ським аграріям. В компанії ТАС 
Агро вже підбивають підсумки 
вирощування цієї культури, гото-
ві поділитися, чи виправдала вона 
себе, попри невтішні прогнози. 

Повномасштабна війна в Україні, 
яка спричинила руйнування нала-
годжених роками процесів вироб-
ництва, подорожчання логістики, 
добрив та палива: все це чи не 
найбільше вплинуло на вирощу-
вання кукурудзи. Велику роль на 
всіх етапах зіграла й погода.

Попри все у Західному кластері 
компанії ТАС Агро зафіксовано 
доволі непогані показники, збір 
кукурудзи там завершили саме 
напередодні нового року. Всього 
мали 4500 га полів, засіяних цією 
культурою, її середня врожай-
ність склала 9 тонн з 1 гектара. У 
2023 році планують засіяти вже 
5000 га.

Варто зауважити, що у 2022 році 
у структурі посівних площ ТОВ 
«ТАС Агро» кукурудза займала 
менше 20%, тоді як роком раніше 
ця цифра становила понад 50%. За 
інформацією генерального дирек-
тора компанії Валерія Новіцького 
у 2023 році планується збільши-
ти площі під цією культурою до 
30%. Це пов’язано в першу чергу 
із особливостями сівозміни. Хоча 
кінцеве рішення щодо посівних 
площ залежатиме від додаткових 
чинників – роботи «зернового ко-
ридору», наявності засобів захи-
сту рослин, добрив тощо.

На разі компанія готується до 
початку весняно-польових робіт, 
відбувається закупка ПММ, ЗЗР, 
добрив та насіння, і як завжди 
сподіваємося на сприятливі по-
годні умови, адже вони складають 
50% від майбутньої врожайності.

Попри все, кукурудза для Укра-
їни була і залишається страте-
гічною культурою. Інколи вва-
жають, що вона досить проста у 
вирощуванні та невибаглива, але 
насправді для отримання висо-
ких і сталих врожаїв її потрібно 
вміти вирощувати, постійно на-
вчатися та розвиватися. Тож до 
цього завжди потрібно готувати-
ся заздалегідь.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK – www.facebook.com/tasagro/
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Новорічні ласощі  
від компанії ТАС Агро.  
Творимо дива разом!



Д иректори навчальних закладів 
та їх вихованці щиро раділи 
подарованим солодощам   – 

адже це завжди додає гарного настрою 
та створює святкову атмосферу.

Завідуюча  Казавчинською філією 
КЗ «Хащуватський ліцей» Ольга Закор-
донець розповідає: «В цьому році ми 
навіть не сподівались, що у нас буде 
можливість привітати учнів школи со-
лодкими подарунками. Адже країна 
зараз переживає складні часи, і в прі-
оритеті, все таки – підтримка армії. Та 
компанія ТАС Агро, як завжди не за-
лишила  нас сам на сам зі своїми про-
блемами, та знайшла можливість при-
вітати усіх без винятку учнів школи з 
новорічними святами. Діти щиро раді-
ють – свято вдалось і чарівна новорічна 
атмосфера заполонила класні кімнати 
нашого закладу!»

В компанії ТАС Агро є добрі тради-
ції, які ми не маємо права порушувати. 
Вітати діток напередодні Новорічних 
та Різдвяних свят – це одна із них. Адже 
саме завдяки посмішкам дітей, у дорос-
лих з’являється додаткова мотивація на 
нові звершення! Сподіваємось що доля 
всіх українських дітей буде щасливою 
і попереду їх чекає ще багато мирних 
Новорічних та Різдвяних свят!

АГРАРІЇ-ЧАРІВНИКИ  
ДАРУЮТЬ ДІТЯМ  
СОЛОДОЩІ

Попри війну у нашій країні, діти 
мають вірити у дива, посміхатися та ра-
діти солодким моментам зимових свят. 
Напередодні новорічних свят співро-
бітники ТОВ «ТАС Агро Центр» пере-
творилися на чарівників, які доставля-
ють дітям святкові солодкі набори. Для 
нашої команди долучитися до таких 
привітань – велика радість.

За доброю традицією ТАС Агро 
учні та вихованці дитячих садочків  

Медвинської, Богуславської та Рокит-
нянської громад Київщини отримали 
солодкі новорічні подарунки від благо-
дійників. Ми завітали в кожен дитячий 
садочок, в кожну школу в регіонах, де 
ТОВ «ТАС Агро Центр» має свої вироб-
ничі потужності.

Цього року до кожного солодкого 
пакунку ми додали особливу складову – 

патріотичний браслет, як символ нез-
ламності України. 

Адміністрація, учні, батьки та педа-
гогічні колективи закладів освіти щиро 
дякували ТОВ «ТАС Агро Центр» та Бла-
годійному фонду Сергія Тігіпка за со-
лодкий присмак свята, за добрі справи, 
які мають своє продовження, за радість 
та усмішки на дитячих обличчях.

«Нехай ваша доброта і щедрість 
повернеться до вас сторицею! Бажає-
мо вам, шановні меценати, щасливого 
Різдва, мирного Нового року, високих 
врожаїв та процвітання. Хай Вам Бог по-
силає своє благословіння на Ваші добрі 
справи», – дякувала від імені батьків та 
педагогічного колективу директорка 
Дибинецької гімназії Антоніна Товкач. 

«Це дуже класно, що цього року ра-
зом із цукерками в пакунку був патріо-
тичний браслет. Це було неочікувано і 
дуже приємно. Тепер я його носитиму 
завжди. Він мені згадує про наших вої-
нів, які вони сильні і незламні. Ми маємо 
також бути сильними і допомогати їм за-
для Перемоги України», розповіла Вікто-
рія, учениця  Мисайлівської гімназії.

Слова подяки аграріям за доброчин-
ність адресували також керівники закла-
дів освіти Медвинського ліцею, Побе-
режківської, Ісайківської та Саварської 
гімназій, Ольшаницького та Острівсько-

го ЗЗСО, дитячих садочків сіл Медвин, 
Ольшаниця та Острів.

Бажаємо всім, щоб Новий 2023 рік 
приніс Україні Перемогу та мир, а у 
кожної дитини були мама і тато, теплі й 
затишні домівки та багато омріяних по-
дарунків. 

ДИТИНСТВО – ЦЕ ПОРА 
РАДОСТІ ТА ЗДІЙСНЕН-
НЯ МРІЙ, ОЧІКУВАННЯ 
ДИВА У НОВОРІЧНУ НІЧ

Напередодні нового року, представ-
ники компанії ТАС Агро Захід завітали 
до дитячих садочків та шкіл в регіоні 
своєї діяльності. 

«Незважаючи на нові реалії, війну та 
важкі умови ведення бізнесу ми не ма-
ємо жодного права залишати дітей без 
свята та подарунків. Ми завжди пам’ята-
ємо, що діти це наше майбутнє, і на нас 
лежить велика відповідальність зробити 
все можливе для їх щасливого життя. 
Дитинство  – це пора радості та здійс-
нення мрій, це очікування дива у ново-
річну ніч, тому наша компанія щороку 
вітає малечу із початком нового року 
солодкими подарунками»  – розповідає 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Захід» Володимир Новохацький.

«Цього року усі новорічні свята за-
тьмарені війною. Нам довелося відмо-
витися від щорічних святкувань, але 
привітати та порадувати смаколиками 

наших вихованців нам все таки вдало-
ся, завдяки допомозі компанії ТАС Агро 
Захід. Діти отримали масу задоволення 
від солодких подарунків та привітань 
від аграріїв. Прийміть і ви щирі вітання 
з прийдешнім новим роком, бажаємо 
вам сприятливої погоди щодня, гарних 
врожаїв та перемоги усім нам. Щоб 
наступний рік був справді сповненим 
добра та радості від повернення усіх на-
ших захисників додому»,  – розповідає 
директор Іваньківського ліцею Світлана 
Гончарук.

«Зимові свята завжди мають особли-
ве значення для наших маленьких вихо-
ванців. Новорічна ялинка, святкові вогні 
та різдвяний спів вселяють у кожного 
надію на краще майбутнє, віру про здійс-
нення дива. Тому ми особливо ретельно 

підходимо до підготовки саме новоріч-
них свят. Цього року ми усі втратили 
спокій і радість але діти щоденно нам 
його повертають. Педагогічний колектив 
та батьки вихованців Павлівського закла-
ду дошкільної освіти  «Дзвіночок» ви-
словлюють щиру вдячність за допомогу 
в організації свята, адже новорічні пода-
рунки є його невід’ємною складовою. Ми 
бажаємо вам в новому 2023 році щедрих 
врожаїв та мирного неба, щоб не було на 
вашому шляху нездоланних перешкод-
та щоб цей рік приніс Перемогу нашій 
Україні», – завідуюча ЗДО Людмила Ко-
зерацька.

НОВОРІЧНІ СВЯТА – 
ЧАС, КОЛИ ЗДІЙ-
СНЮЮТЬСЯ МРІЇ ТА 
ВІДБУВАЮТЬСЯ ДИВА, 
НАВІТЬ НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА СКЛАДНІ ЧАСИ  
В КРАЇНІ.

Новорічні свята  – це найкращий 
привід для того, щоб загадати бажання 
та отримати подарунок. ТАС АГРО ПІВ-
НІЧ та БФ Сергія Тігіпка подбали про 
святковий настрій малечі та завітали 
напередодні новорічно-різдвяних свят 
у школи та дитячі садочки із солодень-
кими подарунками. «Ніхто і ніщо не 
завадить нам піклуватися про наших 

дітей, приділяти їм увагу і турботу, да-
рувати тепло та любов, – ділиться гене-
ральний директор ТАС Агро Північ Ігор 
Дрозденко. – Діти – найцінніший скарб, 
тому ми повинні берегти і робити ща-
сливим їх дитинство». 

Для всіх діток  прихід Нового року – 
справжня магія і казка, вони з радістю 
чекають подарунки і поздоровлення зі 
святом. «Багато років поспіль для агро-
фірми стало доброю традицією радува-
ти наших діток солодкими подарунками 
до новорічних свят. Ми вдячні вам за 
радість та усмішки на дитячих облич-
чях»,  – подякував Григорій Варчак, ди-
ректор Чернецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

 «Новорічні свята – це диво, на яке 
чекають усі, а особливо діти, які вірять 
у здійснення мрій та бажань. Кожно-
го року ви даруєте їм позитивні емо-
ції, турбуєтесь та підтримуєте наших 
маленьких українців та україночок. 
А солоденькі новорічні подаруночки 
завжди залишаються приємними сюрп-
ризами для наших діточок. Всі очікують 
свята, тож  нехай Новий рік та Різдво 
Христове кожній дитині, родині прине-
суть мир, благополуччя і щастя. Хай цей 
рік стане роком Перемоги для нас усіх. 
Віримо у новорічні дива і вони обов’яз-
ково здійсняться!»,  – зазначила Тамара 
Чепель, завідувач закладу дошкільної 

освіти «Ранок» Харківського старостин-
ського округу.

«Скільки б років нам не було, ми всі 
віримо в новорічні дива. А час, коли роз-
починається сезон святкових вогників у 
освітніх закладах, чи не найкращий для 
того, щоб загадувати бажання та отри-
мувати подарунки. ТАС АГРО -справжні 
друзі, які завітали до наших діток  та по-
дарували чудові подарунки. Ми завжди 
відчуваємо вашу увагу та турботу», –  го-
ворить Олена Юркевич, староста Мало-
бубнівського старостинського округу.  

«Діти- наше майбутнє, саме тому 
вони мають відчувати підтримку та опо-
ру, навіть незважаючи на складні часи 
та воєнний стан в країні. Щиро вдячні 
компанії за те, що подбали про святко-
вий настрій малечі та отриману насоло-
ду. Ніякий ворог не завадить нам піклу-

ватися про наших дітей та влаштувати 
для них незабутнє свято, приділити їм 
увагу та турботу, подарувати їм тепло 
та любов. Віримо, що невдовзі ми разом 
будемо святкувати Перемогу вільної, 
нескореної, квітучої та незалежної Укра-
їни!»  – завдячила Наталія Бондаренко, 
директор Парафіївського ліцею.

Нехай у Новому 2023 році 
в українські родини повер-
нуться радість, щирий сміх 
та віра в добро. Віримо, що 
невдовзі ми разом будемо 
святкувати Перемогу віль-
ної, нескореної, квітучої та 
незалежної України. 



хідність придбання сучасних ґаджетів 
для дітей з особливими освітніми по-
требами. Якісна матеріальна база дає 
можливість забезпечити повноцінне 
навчання, доступність і соціалізацію 

дітей. До вирішення цієї потреби із 
задоволенням долучились аграрії ТАС 
Агро Захід, та придбали два сучасних 
ноутбуки.

«В наш час організація навчально-
го процесу практично неможлива без 
новітніх технологій. Завдяки нашим 
спонсорам, у ліцеї вдалося провести ін-
тернет мережу та отримати необхідну 
комп'ютерну техніку. Ми щиро дякує-
мо усім хто долучився до оптимізації та 
діджиталізації нашої школи. Дякуємо 
компанії ТАС Агро Захід та Благодійно-
му фонду Сергія Тігіпка за допомогу у 
придбані ноутбуків та підтримку нашої 
ініціативи»  – розповіла директорка лі-
цею Людмила Матвієнко.

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: 25.01.2023
Загальний наклад: 10 000 прим.
Віддруковано: ТОВ «Мега-Поліграф»

Відмінний подарунок до свята від компанії ТАС Агро

С ело Велика Мечетня, що на 
Миколаївщині, один з найвід-
даленіших населених пунктів 

Південного кластеру. Та попри тери-
торіальну віддаленість і складну ло-
гістику, компанія ТАС Агро не зали-
шає без уваги його жителів  – завжди 
знаходить можливість реагувати на 
запити про допомогу. Зокрема тісна 
співпраця налагоджена з освітніми за-
кладами, що функціонують на терито-
рії села. 

Переступивши поріг дитячого са-
дочка «Бригантина», ніби поринаєш у 
казку  – вражає креативний підхід пе-
дагогічного колективу до оформлен-
ня простору для навчання та перебу-
вання дітей. Навіть попри військовий 
стан, заклад функціонує в звичайному 
режимі, приймає своїх вихованців та 

Радощам малюків та вихователів не 
було меж. Директор закладу, Ольга Васи-
лівна розповідає:

«Вже довгий час ми мріяли про су-
часний телевізор. Адже завдяки велико-
му екрану, матимемо змогу застосовува-
ти цікаві інноваційні підходи у розвитку 
наших вихованців: перегляд інформа-
ційних відеороликів та розвиваючих 
мультфільмів, застосування цифровізо-
ваних дидактичних матеріалів, та багато 
чого іншого. Щиро дякуємо нашим бла-
годійникам!» 

Ми ж в свою чергу, радіємо бути 
причетними до позитивних змін у закла-
дах освіти та щасливих посмішок на об-
личчях малечі. Продовжуємо рухатись 
у наміченому напрямку та покращувати 
умови для зростання та розвитку підро-
стаючого покоління.

якісно забезпечує навчаль-
но-виховний процес. Маю-
чи в своєму арсеналі багато 
методичних цікавинок та 
творчих доробок, директор 
закладу Ольга Очинська 
звернулась до керівництва 
Всеукраїнського Благодій-
ного фонду Сергія Тігіпка 
за допомогою у придбанні 
сучасного телевізору для 
потреб дитячого садочку. 
Компанія ТАС Агро завжди 
з радістю допомагає твор-
чим та відповідальним ке-
рівникам, тому напередодні 
Дня Святого Миколая, пере-
дали діткам відмінний пода-
рунок до свята – новенький 
плазмовий телевізор. 

Електричні конвектори 
для дитячого садочка

Ноутбуки для  
інноваційного навчання

Н апередодні нового року, дирек-
тор ТАС Агро Захід Володимир 
Новохацький завітав до ліцею в 

с. Іванька та до Липовецького ліцею №2 
з цінними подарунками.

Для організа-
ції навчального 
процесу, підготов-
ки та проведення 
якісних і наповне-
них уроків в ліцеї 
села Іванька, ТАС 
Агро Захід спіль-
но з Благодійним 
фондом Сергія 
Тігіпка придбали 
сучасний ноут-
бук. Раніше цього 
року аграрії по-
дарували для мо-
лодших школярів 
телевізор, цього 
разу подарунок 
отримали учні 
старших класів. 
Сучасне облад-
нання є важливим 
інструментом нав-
чально-виховного 
процесу. Особли-
во в умовах, коли 
перед педагогами 
стоїть завдання не лише зацікавити уч-
нів новаторськими підходами до подачі 
матеріалу, а й опанувати дистанційне 
викладання предметів. Сподіваємося що 
навчання буде цікавим та легким із но-
вою технікою.

Також компанія ТАС Агро Захід та 
Благодійний фонд Сергія Тігіпка долу-
чились до покращення умов навчання 
в Липовецькому ліцеї №2. Навчаль-
ний заклад є одним із найбільших у 
м.  Липовець, у ньому навчається 770 
дітей, в тому числі 21 дитина внутріш-
ньо-переміщених осіб. В закладі пра-
цює 4 інклюзивних класи. Для якісної 
роботи під час освітнього процесу у 
Липовецькому ліцеї №2 виникла необ-

ьогоріч осінь та зима не заба-
рилися і розпочалися згідно з 
календарем. Різке зниження 

показників градусника та часті опади сут-
тєво вплинули на температурний режим 
приміщень. Так, перед багатьма українця-
ми постало гостре питання – як зігрітися. 
В існуючих складних умовах воєнного 
часу з постійним ризиком відключення 
центрального опалення в результаті ра-
кетних ударів, електроконвектори є прак-
тично єдиним засобом обігріти будівлі. 
Тому, розуміючи потреби бюджетних 
установ та їх соціальне значення, компа-
нія ТАС Агро разом з Благодійним фон-
дом Сергія Тігіпка створюють всі умови 
для безперебійної їх роботи. 

Нещодавно для Гришинського до-
шкільного навчально-виховного комп-
лексу «Золота рибка» та Гришинського 
будинку культури були передані елек-
тричні конвектори. «Розуміючи, що діти 
більшу частину свого дня проводять у 
закладах дошкільної освіти, а дозвілля 

у будинку культури, ми не стояли осто-
ронь у забезпеченні закладів громади 
теплом. Діти та молодь наших пайови-
ків мають відчувати, що ми працюємо 
заради безпечного та здорового май-
бутнього. Адже саме піклування про 
них дає нам мотивацію жити, рухатись 
вперед і перемагати», – наголосив гене-
ральний директор агрофірми Ігор Дроз-
денко.

Співпраця компанії ТАС Агро та 
Блігодійного фонду Сергія Тігіпка з Гри-
шинською сільською радою триває вже 
багато років. За цей час для комунальних 
закладів купувалася та передавалася не-
обхідна техніка, виконувалися ремонтні 
роботи. Піклувалися про медицину, неод-

норазово придбаваючи медикаменти, та 
важливе медичне спорядження, культур-
ну та освітню сфери. Загалом на Гришин-
ську сільську раду, а тепер вже старос-
тинський округ, було спрямовано понад 
300 тис. грн. На досягнутому не зупиняє-
мося. Працюємо далі!


