МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVIІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
05 березня 2020 року
м.Мостиська

№ 17

Про звернення до Президента України
щодо функціонування ТзОВ «Аграрна перспектива»
на території Мостиського району
_____________________________________________
Відповідно до частини другої ст.43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Президента України Володимира Зеленського щодо
функціонування ТзОВ «Аграрна перспектива» на території Мостиського
району (текст звернення додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань
агропромислового комплексу, розвитку села, інвестицій, регулювання
земельних відносин (І.Савицький).

Голова районної ради

Володимир ГОРБАЦЬО

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Мостиської районної ради до Президента України
щодо функціонування ТОВ «Аграрна перспектива»
на території Мостиського району
За даними Української державної асоціації в Україні бракує сучасних
зберігальних потужностей (елеваторів), що не лише стримує розвиток
потенціалу аграрної галузі, може послабити експортні позиції України на
світовому ринку. Нині Україна має близько 40-45млн. таких потужностей для
одночасного зберігання на всіх елеваторах, яких загалом близько 1200, а 70% з
них морально і фізично застаріли, тому що не відповідають потребам ринку в
забезпеченні якості та безпеки зберігання продукції. Лише біля 150 елеваторів
в Україні можуть гарантувати стандарти відповідно до потреб ринку.
Один з них – елеватор ТОВ «Аграрна перспектива», що знаходиться в
с.Волиця Мостиського району Львівської області. Загальна потужність
зберігання зернових 104,4тис.тонн. Основні культури: ячмінь, пшениця,
ріпак,горох, соняшник, кукурудза, соя.
ТОВ «Аграрна перспектива» в даний час є найбільшим експортноперевалочним елеватором в Західній Україні, оскільки в наявності є дві гілки
залізничних колій (колія ширини - 1520мм., українська) та (колія ширини –
1435 мм., європейська). На підприємстві працюють 71 чол., середня заробітна
плата складає 12 тис.грн. в місяць. За 2019 рік ТОВ «Аграрна перспектива»
сплатила 5018742,76 грн. податків до державного і місцевого бюджетів. З них:
земельний податок – 159228,00грн.
податок на нерухоме майно – 428489,11 грн.
єдиний соціальний внесок – 2357038,36грн.
військовий збір – 161986,13 грн.
податок з доходів фізичних осіб – 1912000,56 грн.
В даний час, як видно з листа ТОВ «Аграрна перспектива» від
29.01.2020р., внаслідок незаконних дій з боку силових органів під загрозою
знищення опинилося вищезгадане підприємство, яке вкрай потрібне нашому
регіону. Це і сучасне якісне зберігання зернової продукції, долі працівників та
їх сімей, і відчутні відрахування до державного та місцевого бюджетів.
Просимо Вас, пане Президенте, розглянути дану ситуацію з
підприємством та не допустити його знищення.
Прийнято на XVIII сесії
Мостиської районної ради
VII скликання 05.03.2020 р.

