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 Про наявність обставин непереборної сили 
на території Одеської області та перелік суб’єктів господарювання, 

що постраждали внаслідок таких обставин

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  підпункту  298.8.4  пункту  298.8  статті  298  Податкового  кодексу
України,  статті  14-1  Закону  України  «Про  торгово-промислові  палати  в
Україні»  та  розглянувши  подані  документи  суб’єктів  господарювання  на
підтвердження обставин непереборної сили, обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визнати  наявність  на  території  Одеської  області  обставин
непереборної  сили (військова агресія  російської федерації  проти України)  та
затвердити  перелік  суб’єктів  господарювання,  які  у  2022  році  постраждали
внаслідок таких обставин, згідно з додатком.

2. Надіслати  рішення  суб’єктам  господарювання,  що  постраждали
внаслідок обставин непереборної сили. 

3. Контроль  за  виконання  рішення  покласти  на  постійну  комісію
обласної ради з питань агропромислового комплексу.

Проєкт рішення підготовлено та внесено 
Департаментом  аграрної  політики, 
продовольства та земельних відносин 
облдержадміністрації



Додаток
до рішення обласної ради
від      грудня 2022 року
№  -VIII

Перелік
суб’єктів господарювання, що постраждали на території 

Одеської області внаслідок обставин непереборної сили у 2022 році 

№
з/п Назва підприємства Юридична адреса Код

ЄДРПОУ
1 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Дрім Тім 
Компані»

 68400, Болградський р-н, 
м. Арциз, вул. Комунальна, 
буд. 12, корпус А

41075093

2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Новатор»

66431, Подільський р-н, 
с. Шелехово, вул. І. Франка

30901591

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Сільськогосподарське 
підприємство «Салаг Агро»

68400, Болградський р-н, 
м. Арциз, вул. Бондарєва, 25

40834548

4 Приватне 
сільськогосподарське 
підприємство «Надія»

68251, Білгород-Дністровський 
р-н, с. Зоря, 
вул. Комсомольська, 91

30500983

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Яровський»

68553, Болградський р-н, 
с. Ярове, вул. Садова, 84

00855457

6 Фермерське господарство 
«Агрофірма Бургуджі»

68452, Болградський р-н, 
с. Виноградівка, 
пров. Базарний, 5 

32009355

7 Приватне підприємство 
«Агрофірма Ташлик»

68452, Болградський р-н, 
с. Виноградівка, 
пров. Базарний, 2

34922395

8 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Одессарибгосп»

67642, Одеський р-н,                   
с. Яськи, вул. Миру, буд.113

43807852

9 Державне підприємство 
«Дослідне господарство 
«Андріївське»

67742, Білгород-Дністровський 
р-н, с. Андріївка, 
вул. Центральна, 58

00858308

10 Фермерське господарство 
«Гіперіон»

66520, Подільський р-н,              
с. Гвоздівка-2, вул. Яблунева, 
буд. 29

40725175

11 Фермерське господарство 
«Гранат»

66520, Подільський р-н, 
с. Гвоздівка-2, вул. Яблунева, 
буд. 29

25422038

12 Фермерське господарство 
«Халаїм»

66110, Подільський р-н,              
с. Піщана, вул. Леніна, буд. 21/9

39481807



13 Фермерське господарство 
«Еліт»

66504, Подільський р-н, 
сільрада Сергіївська, комплекс 
будівель та споруд № 4

32806888

14 Фермерське господарство 
«Олена і К»

66532, Подільський р-н,              
с. Яшинівка, пров. Бригадний, 5

30820785

15 Фермерське господарство 
«Шевченко»

66560, Подільський р-н,              
с. Троїцьке, вул. Незалежності

30820811

16 Сільськогосподарський 
виробничий кооператив 
«Агросвіт»

66504, Подільський р-н,              
с. Сергіївка

30901696

17 Фермерське господарство 
«Обрій»

66551, Подільський р-н,              
с. Новокарбівка

30901738

18 Фермерське господарство 
«Основа-2»

66502, Подільський р-н, 
смт Любашівка,                       
вул. Космічна, 24

25414079

19 Фермерське господарство 
«Благо 1»

67943, Одеський р-н, 
Маяківська сільська рада, 33 км,
автодороги  Одеса-Рені

39009896

20 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Дністровець Агро»

67751, Білгород-Дністровський  
р-н, с. Садове, 
вул. 40 років Перемоги, 27

39320103

21 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Авангард-Д»

67806, Одеський р-н, 
смт Авангард, 
вул. Ангарська, 15

33424167



Пояснювальна записка
до проєкту рішення  Одеської обласної ради «Про наявність обставин

непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали в
наслідок таких обставин»

На даний час склалася непроста фінансово-економічна ситуація в аграріїв
області.

На протязі всього вегетаційного періоду в 2022 році погодні умови були
несприятливими для росту та розвитку всіх сільськогосподарських культур.

Формування  врожаю  озимих,  ярих  зернових  та  технічних  культур
відбувалося в умовах недостатнього вологозабезпечення,  тривалого дефіциту
ефективних опадів, незадовільного та критичного зволоження ґрунту, зниження
відносної вологості  повітря до 30% і менше та інших посушливих явищ, що
призвело до значного 35,5 % до рівня 2021 року по зерну, 29,5 % ріпаку, 27,8 %
по соняшнику) зниження врожаю та його якості.

Крім того, через військові дії на території України, блокування морських
портів,  відбулося  здорожчення  логістики  переміщення  продукції  і  зниження
закупівельних цін на зерно, ріпак, соняшник, сою, та здорожчення в 2-3 рази
цін  на  пальне,  мінеральні  добрива,  запасні  частини  до  сільськосподарської
техніки,  засоби  захисту  рослин  та  інші  матеріальні  ресурси,  необхідні  для
сільськогосподарського  виробництва.  У  податковому  (звітному)  2022  році
частка  сільськогосподарського товаровиробництва підприємств як платників
єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків, а частка іншої
діяльності  відповідно  перевищує  25%  -  що  складає  загрозу  на  кінець  року
«злетіти» з четвертої групи форми спрощеного оподаткування.

З метою допомоги господарствам пройти цей складний період і дати їм
можливість  працювати  і  в  2023  році  та  забезпечити  продовольчу  безпеку
держави та регіону, в проєкті рішення пропонується визнати наявність форс-
мажорних  обставин  (обставин  непереборної  сили),  та  затвердити  перелік
суб’єктів господарювання, які 2022 році постраждали внаслідок таких обставин
згідно  з  додатком.  Це  надасть  можливість  господарствам  залишитися  на
існуючій  системі  спрощеного  оподаткування  та  діяти  згідно  ст.  298.8.4
Податкового кодексу України.

 У зв’язку з постійними надходженнями звернень, надається попередній
перелік  суб’єктів  господарювання,  що  постраждали  внаслідок  обставин
непереборної сили.

Виконуючий обов’язки директора 
Департаменту аграрної політики, 
продовольства та земельних відносин 
Одеської ОВА                                                                           Віталій ВЛАСЕНКО

 


