
Паспорт
ТОВ «Агрофірма «Ольвія»»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма
Ольвія» розташоване у південній частині степу України,
в Запорізькій області, на північному узбережжі Азовського
моря.
с. Чкалове
Запорізької області
Приазовського району
Відстань до:
м. Запоріжжя -  175 км
м. Мелітополь -  51 км
смт. Приазовське -  25 км
Сполучення -  автомобільне
Відстань до залізничної станції -55км
Банківські реквізити:
р/р 26004210809001 в ЗРУ КБ «Приватбанк»
в м.Запоріжжя,МФО 313399, код ЄДРГІО 03750807
Платник фіксованого сільськогосподарського
податку, св.№ 100279944, ІПН 037508008165

Товариство з обмеженою відповідальністю „Агрофірма Ольвія» 
створено шляхом об’єднання майна та підприємницької 
діяльності засновників, є правонаступником КСП ім.Лапаєва.
Засновниками Товариства і його Учасниками є фізичні особи:
Тиховод Анатолій Миколайович,
Воєвода Лариса Іванівна.

Товариство знаходиться за адресою:
72453, Запорізька область,
Приазовський район, 
с. Чкалове, вул. Вишнева , буд.87

Товариство зареєстроване Приазовською райдержадміністрацією 07 березня 2000р 
за №02126366ю0010033.
Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб в сільськогосподарській 
продукції і отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є сільськогосподарське виробництво. 
Спеціалізація : вирощування зернобобових, технічних і кормових культур , плодів і 
винограду, м’ясне та молочне скотарство, вівчарство, свиноводство та птахівництво 
(гусеферма).

Майно ТОВ „Агрофірма Ольвія” є приватною власністю і закріплено за 
Товариством на правах повного господарського володіння.

Приазовський район, на території якого знаходиться ТОВ „Агрофірма Ольвія”, 
відноситься до 3-го агро -кліматичного регіону області, який характеризується як дуже 
теплий і посушливий. Сума активних температур в рік становить 3440-3550градусів, В 
окремі роки спостерігається посуха внаслідок шкідливого впливу посушливих південно- 
східних вітрів. Нерівномірний розподіл опадів протягом вегетаційного періоду, нерідкі 
посухи і безсніжні зими відбиваються на врожайності сільськогосподарських культур. 
Річна кількість опадів становить від 165 до 399 міліметрів. Тривалість без морозного 
періоду -  195-21 Однів.

Переважні ґрунти в господарстві типу темнокаштанові та лучно-гемнокаштанові 
легко глинисті . Ґрунти високо структурні і при наявності достатньої кількості вологи



можуть забезпечити рослини необхідною кількістю живильних речовин. Однак у грунтах 
відчувається недолік фосфору, а тому внесення його в ґрунт здобуває серйозне значення.

Висота над рівнем моря -  від 14м до 24м.
На території господарства знаходиться Чкаловський под, який утворений 

історично геологічними процесами. Загальна площа пода -  700 га, тому періодично існує 
небезпека підтоплення частини населеного пункту та сільськогосподарських угідь в роки, 
з великою кількістю опадів. Площа водозбору становить більше 3000 га.

Рельєф грунту слабо хвилястий з перевагою рівнин, що сприятливо позначається на 
застосуванні сільськогосподарської техніки і транспортування продукції з полів.

Товариство згідно договорів орендує землі у Приазовському районі на території 
Чкаловської і Новокостянтинівської сільських рад з чисельністю пайщиків 415 осіб.

Виходячи з багаторічних даних, в господарстві сформувалась відповідна 
структура посівних площ, де значну частину (70-75%) становлять зернобобові культури і 
технічні (льон, коріандр, соняшник) - (20-25%).
Всього земельних угідь, га -  2609,579 
в т.ч.
ріллі- 2517,579
багаторічні насадження -  92

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Ольвія» - елітно- 
насінницьке господарство, має паспорт-патент на вирощування та реалізацію насіння і 
садивного матеріалу.

Середньорічна чисельність працюючих на підприємстві -79 чол.

Показники виробничої діяльності за 2019р. 
Рослинництво

Культура Площа, га Урожайність, ц/га
Озима пшениця 1134 51,4
Ячмінь озимий 331 58,0

Горох 164 21,8
Ячмінь ярий 143 49,8
Соняшник 166 21,2

Льон 34 15,3
Ріпак озимий 337 21,2

Нут 40 8,9
Овес 75 31,1

Кожного року модернізується та відновлюється машинно-тракторний парк 
господарства; за останні роки придбано сучасну високоефективну 
сільськогосподарськутехніку : Комбайн ІоЬп Оееге, трактор ІоЬп Оееге, посівний 
комплекс Іоїш Оееге та ін.

МТП господарства шт.
Тракторів 11
Автомобілів 9
Комбайнів зернових 4

А.М.Тиховод


