
Примітки до фінансових звітів  
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Мрія” за 2019 рік  

(складених за міжнародними стандартами фінансової звітності) 
 

1. Інформації про підприємство 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Мрія” (далі – Товариство) 

зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 63340, Україна, Харківська область, Красноградський 
район, село Петрівка. 

Товариство, являється юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
Станом на 31.12.2019 року, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Мрія” 
є правонаступником наступних підприємств:  

1). До Товариства приєднано Приватне сільськогосподарське підприємство Ім. Щорса 
(місцезнаходження: 63320, Харківська область, Красноградський район, село Кирилівка; 
ідентифікаційний код 30377999), в результаті чого, Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю „Мрія” є правонаступником всього майна, всіх прав та зобов’язань Приватного 
сільськогосподарського підприємства Ім. Щорса, згідно з Передавальним актом, затвердженим 
рішенням засновника Приватного сільськогосподарського підприємства Ім. Щорса від 12 листопада 
2012 року. 

Приватне сільськогосподарське підприємство Ім. Щорса (ідентифікаційний код 30377999), стан 
суб'єкта: припинено, дата запису: 25.01.2013 р., номер запису: 14631120013000170; підстава: рішення 
щодо реорганізації. 

2). До Товариства приєднано Товариство з обмеженою відповідальністю „Аграрний дім                     
Ім. Горького” (місцезнаходження: 64512, Харківська область, Сахновщинський район, село 
Лебедівка; ідентифікаційний код 30772496), в результаті чого, Сільськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю „Мрія” є правонаступником всього майна, всіх прав та зобов’язань 
Товариства з обмеженою відповідальністю „Аграрний дім Ім. Горького”, згідно з Передавальним 
актом, затвердженим Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 
„Аграрний дім Ім. Горького” від 11 січня 2017 року. 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аграрний дім Ім. Горького” (ідентифікаційний код 
30772496), стан суб'єкта: припинено, дата запису: 25.10.2017 р., номер запису: 14701120047000065; 
підстава: рішення щодо реорганізації. 

3). До Товариства приєднано Товариство з обмеженою відповідальністю „Лозівське 
хлібоприймальне підприємство” (місцезнаходження: 64605, Харківська область, місто Лозова, вулиця 
Гвардійська, будинок 50; ідентифікаційний код 31148877), котре в свою чергу є правонаступником 
всього майна, всіх прав та зобов’язань Приватного акціонерного товариства „Лозівське 
хлібоприймальне підприємство” (місцезнаходження: 64605, Харківська область, місто Лозова, вулиця 
Гвардійська, будинок 50; ідентифікаційний код 31148877),* 

 

* - в свою чергу Приватне акціонерне товариства „Лозівське хлібоприймальне підприємство” є правонаступником всього майна, всіх 
прав та зобов’язань Закритого акціонерного товариства „Агрофірма „Лозівська” 

 

Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства Ім. „Щорса” (місцезнаходження: 64672, 
Харківська область, Лозівський район, село Миколаївка (Миколаївська с/рада), вулиця Нікитенка, 
будинок 13; ідентифікаційний код 30614102),** 

 

** - в свою чергу Приватно-орендне сільськогосподарське підприємства Ім. „Щорса” є правонаступником всього майна, всіх прав та 
зобов’язань КСП ім. „Щорса” (село Миколаївка, Лозівський район, Харківська область); 
** - в свою чергу КСП ім. „Щорса” (село Миколаївка, Лозівський район, Харківська область) є правонаступником всього майна, всіх 
прав та зобов’язань Колгоспу імені „Щорса” (село Миколаївка, Лозівський район, Харківська область) 

 

в результаті чого, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Мрія” є 
правонаступником всього майна, всіх прав та зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю 
„Лозівське хлібоприймальне підприємство”, Приватного акціонерного товариства „Лозівське 
хлібоприймальне підприємство”, Закритого акціонерного товариства „Агрофірма „Лозівська”, 
Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства Ім. „Щорса”, КСП ім. „Щорса” (село 
Миколаївка, Лозівський район, Харківська область) та Колгоспу імені „Щорса” (село Миколаївка, 
Лозівський район, Харківська область), згідно з Передавальним актом, затвердженим Загальними 
зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Лозівське хлібоприймальне 
підприємство” від 25 травня 2017 року. 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Лозівське хлібоприймальне підприємство” 
(ідентифікаційний код 31148877), стан суб'єкта: припинено, дата запису: 27.12.2018 р., номер запису: 
14761120019000762; підстава: рішення щодо реорганізації. 

 
 
 



4). До Товариства приєднано Приватне сільськогосподарське підприємство „Україна” 
(місцезнаходження: 63608, Харківська область, Шевченківський район, село Троїцьке, вулиця 
Степова, будинок 10; ідентифікаційний код 30608434), в результаті чого, Сільськогосподарське 
товариство з обмеженою відповідальністю „Мрія” є правонаступником всього майна, всіх прав та 
зобов’язань Приватного сільськогосподарського підприємства „Україна”, згідно з Передавальним 
актом, затвердженим рішенням власника Приватного сільськогосподарського підприємства 
„Україна” від 12 листопада 2012 року. 

Приватне сільськогосподарське підприємство „Україна” (ідентифікаційний код 30608434), стан 
суб'єкта: припинено, дата запису: 30.10.2019 р., номер запису: 14731120024000058; підстава: рішення 
щодо реорганізації. 

 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Мрія” станом на                   
01.01.2019 року та станом на 31.12.2019 року в своїй структурi не має жодного дочiрнього 
підприємства чи філії (відокремлених підрозділів). 

 

Детальна інформація про Товариство:  
 

Повне найменування юридичної особи 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»  

Скорочене найменування юридичної особи (за наявності) СТОВ «МРІЯ» 
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва юридичної особи 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МРІЯ» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30378024 

Місцезнаходження юридичної особи 
63340, Україна, Харківська область, Красноградський район, село 
Петрівка 

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) Розмір : 188675784,32 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому 
числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, 
ім'я, по батькові за наявності), країна громадянства, місце 
проживання, якщо засновник – фізична особа; 
найменування, країна резидентства, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАГРОБІЗНЕС", Код ЄДРПОУ: 35758853, Країна резиденства: 
Україна, Місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, провулок 
Шевченка Тараса, будинок 3, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
58188,39; ЄРСТЕ С.А.Р.Л., Країна резиденства: Люксембурґ, 
Місцезнаходження: L-1273, Люксембурґ, Велике Герцогство 
Люксембург, місто Люксембург, вулиця Бітбург 19, Розмір внеску до 
статутного фонду (грн.): 188617595,93; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ 
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
25.07.1974, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ 
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЙЦАРІЯ, МІСТО ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ 
ШАТІЙОН 14. ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ВЕРЕВСЬКИЙ 
АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н С-ЩЕ КОЗИН ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА БУД. 
63/14. 

Види діяльності 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 
насіння олійних культур (основний); 01.13 Вирощування овочів і 
баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 Вирощування 
інших однорічних і дворічних культур; 01.41 Розведення великої 
рогатої худоби молочних порід; 01.42 Розведення іншої великої рогатої 
худоби та буйволів; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.62 
Допоміжна діяльність у тваринництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 
01.64 Оброблення насіння для відтворення; 10.11 Виробництво м'яса; 
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 10.61 Виробництво 
продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 10.71 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 
зберігання; 10.81 Виробництво цукру; 10.91 Виробництво готових 
кормів для тварин, що утримуються на фермах; 46.21 Оптова торгівля 
зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 77.31 
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання; 77.33 
Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі 
комп'ютери; 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та 
товарів. н. в. і. у.; 52.10 Складське господарство; 68.20 Надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 
засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація 
юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців" 

Дата державної реєстрації: 25.01.2000  
Дата запису: 25.03.2005  
Номер запису: 14631200000000058 

Місцезнаходження реєстраційної справи Красноградська районна державна адміністрація Харківської області 



 

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань та 
інформаційними системами державних органів 

01.02.2000, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880; 
11.02.2000, 573, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, КРАСНОГРАДСЬКА ДПІ (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН), 
43143704, (дані про взяття на облік як платника податків); 14.06.2001, 0402, 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
КРАСНОГРАДСЬКА ДПІ (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН), 43143704, 22, 
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску) 

Керівник Товариства (посада) Директор 
Керівник Товариства (П. І. Б.) Кондратенко Юрій Анатолійович 
Керівник бухгалтерської служби Товариства (посада) Головний бухгалтер 
Керівник бухгалтерської служби Товариства (П. І. Б.) Калина Катерина Петрівна 

 

Середня кількість працівників Товариства за звітний 2019 рік, станом на 31.12.2019 року, 
складала 299 осіб. 

 

Виконавчий орган Товариства (директор Товариства) у звітному 2019 році (станом на 
31.12.2019 року та станом на 01.01.2019 року) не являється учасником Товариства. 

 

На протязі звітного 2019 року зміни у складі часток учасників Товариства в зареєстрованому 
капіталі (як в кількості учасників Товариства, так і в розмірі їх часток) – не відбувалися.  

Розподіл часток в зареєстрованому капіталі між учасниками Товариства станом на 01.01.2019 
року та станом на 31.12.2019 року є наступним:  

 

Найменування Код 
ЄДРПОУ: Адреса: 

Розмір частки в  
зареєстрованому капіталі: 

Вартість, грн. Частка, % 

ЄРСТЕ С.А.Р.Л. Х 
L-1273, ЛЮКСЕМБУРҐ, ВЕЛИКЕ 
ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,  

М. ЛЮКСЕМБУРГ, ВУЛИЦЯ БІТБУРГ 19 
188617595,93 99,997 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАГРОБІЗНЕС" 

35758853 
01001, м. Київ,  

Шевченківський р-н,  
пров. Шевченка Тараса, буд. 3 

58188,39 0,003 

 

Станом на 31.12.2019 року будь-які привілеї або обмеження щодо вище вказаних часток в 
зареєстрованому капіталі Товариства – не існує. Кожний із учасників-власників Товариства має 
однакові права стосовно своєї частки в зареєстрованому капіталі. 

 

Фінансова звітність Товариства була підписана виконавчим органом Товариства (директором 
Товариства) до затвердження її Загальними зборами учасників Товариства (на яких розглядатиметься 
питання, щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2019 рік).  

 

2. Основа надання інформації 
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського  обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік надається у тисячах українських гривень і 
підготовлена на основі принципу історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою 
вартістю (історичною вартістю) основних засобів на дату першого застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності – на 01 січня 2019 року, відповідно до Міжнародного стандарту 
фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», а також інвестиційної 
нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість» та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до 
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складається за міжнародними стандартами 
фінансової звітності вперше, так як Товариство вперше прийняло міжнародні стандарти фінансової 
звітності у 2019 році. 

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності здійснено відповідно до Міжнародного 
стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності», датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності було 01 січня 2019 року. 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності Товариства за 2019 рік 
складається на основі бухгалтерських записів, згідно з українським законодавством, шляхом 
трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей, з метою 
достовірного представлення інформації, згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 


