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Шановні учасники Акції під назвою «ТАУ-БіоСтимул-2.0 /2022» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тімак Агро Україна» в зв’язку з введенням на те-

риторії України воєнного стану та військовою агресією РФ проти України, з метою недопу-

щення випадків загрози життю, здоров’ю та безпеці населення України повідомляє про насту-

пне. 

 

Торгово-промислова палата України своїм листом від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1 засвідчила 

форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). 

 

Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 

року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обстави-

нами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим подат-

ковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами 

договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно 

яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили). 

 

Тому, керуючись вищевказаним, на підставі п. 11.9. Офіційних правил акції під назвою «ТАУ-

БіоСтимул-2.0 /2022» Товариство з обмеженою відповідальністю «Тімак Агро Україна» виму-

шене зупинити Акцію через неможливість її проведення та забезпечення фонду заохочень. 

 

Одночасно з цим повідомляємо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Тімак Агро 

Україна» займає проукраїнську позицію та доєднається до захисту України, тому має намір ви-

ділений бюджет на проведення Акції під назвою «ТАУ-БіоСтимул-2.0 /2022» направити на гу-

манітарну допомогу для боротьби з військовою агресією РФ проти України. 

 

Звіт про надання гуманітарної допомоги гарантуємо опублікувати. 

 

Розуміючи, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Тімак Агро Україна» має певні зо-

бов’язання перед учасники Акції під назвою «ТАУ-БіоСтимул-2.0 /2022», ми врахуємо вико-

нання умов акції під назвою «ТАУ-БіоСтимул-2.0 /2022» її учасниками в майбутніх рекламних 

акціях компанії. 

 

Просимо учасників Акції пройти опитування щодо намірів Товариства з обмеженою відповіда-

льністю «Тімак Агро Україна». Результати опитування з відповідями учасників будуть відкриті 

на сайті компанії. 
 

 

З повагою 

Представник за Довіреністю _______________________   п. Шаповал В.В 
 


