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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 
Сільськогосподарського товариства  

з обмеженою відповідальність „Мрія” за 2020 рік 
(Ідентифікаційний код юридичної особи 30378024) 

 
26 лютого 2021 року                                           село Петрівка 

 
Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Наказу Міністерства фінансів України 

від 07 грудня 2018 року №982 «Про затвердження методичних рекомендацій  зі складання 
звіту про управління» (зі змінами та доповненнями) та він відповідає вимогам щодо до 
складання скороченого звіту про управління по підприємству, яке відноситься до категорії – 
середніх підприємств, згідно критерію визначеного Законом України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні". 

 

І . Організаційна структура та опис діяльності Товариства 
 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 
 
Товариство з обмеженою відповідальність "Мрія" (ідентифікаційний код  згідно 

ЄДРПОУ 30378024) (надалі за текстом – Товариство) зареєстроване за адресою 
(місцезнаходження): 63340, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО 
ПЕТРІВКА 

Товариство, є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 

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

Скорочене найменування юридичної особи СТОВ «МРІЯ» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30378024 

Місцезнаходження юридичної особи 63340, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН, 
СЕЛО ПЕТРІВКА 

Види діяльності 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 
насіння олійних культур, 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур, 01.41 
Розведення великої рогатої худоби молочних порід , 46.21 Оптова 
торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для 
тварин, 10.11 Виробництво  мяса 46.90 Неспеціалізована оптова 
торгівля  

Органи управління товариства Загальні збори  учасників, директор 
Керівник Кондратенко Юрій Анатолійович – директор 
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" 

25.01.2000 року, номер запису 1 453 120 0000 000058 

Місцезнаходження реєстраційної справи Красноградська районна державна адміністрація Харківської області 

 



 

Товариство в 2020 році було платником єдиного податку 4 групи. 
Керівник підприємства  Кондратенко Юрій Анатолійович , головний бухгалтер  Калина 

Катерина Петрівна 
 

Учасники Товариства станом на 01 січня 2020 року є: 
- ЄРСТЕ С.А.Р.Л., юридична  особа, створена відповідно до законодавства 

Королівства Нідерландів, номер в торговому реєстрі 27301369, місцезнаходження: 
Прінс Бернарплейн, 200, 1097 JB м.Амстердам 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» 
юридична особа створена відповідно до законодавства  України ,ідентифікаційний 
код 35758853, місцезнаходження: провулок Шевченка Тараса будинок 3, місто Київ, 
поштовий індекс 01001 

Частки учасників. Вклади, здійснені учасниками до статутного  капіталу Товариства  
складають їх відповідні частки і у відсотковому відношенні є такими 

- ЄРСТЕ С.А.Р.Л., – 188 617 595,93 грн., що становить 99,97 відсотка. 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «УКРАГРОБІЗНЕС» 

– 57 188,39 грн., що становить 0,03 відсотка. 
 20 березня 2020 року відбулась  передача частки в статутному капіталі,  згідно акту 

приймання – передачі №б-н від 20.03.2020 р. ЄРСТЕ Б.В. передало, а КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ 
С.А. прийняло  частку у статутному капіталі  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» у розмірі 188 617 595,93 грн., що становить 
99.97 відсотка. 

Таким чином, станом на 31 грудня 2020 року – частки учасників Товариства наступні. 
Вклади, здійснені учасниками до статутного  капіталу Товариства  складають їх відповідні 
частки і у відсотковому відношенні є такими: 

 КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. – 188 617 595,93 грн., що становить 99,97 відсотка 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «УКРАГРОБІЗНЕС» – 

56 498,49 грн., що становить 0,03 відсотка 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА 
 

Товариство є правонаступником інших господарських товариств : 
- До Товариства приєднано ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОС ПОДАРСЬКЕ  

ПІДПРИЄМСТВО «ІМ.ЩОРСА» ідентифікаційний код 30377999; місцезнаходження: 
село Кирилівка, Красноградський  район, Харківська область, поштовий індекс 63320, 
відповідно до законодавства України, в результаті чого СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» є 
правонаступником всього  майна ,усіх прав та обов’язків  ПСП «ІМ. Щорса» згідно з 
передавальним актом ,затвердженим  рішенням  засновника ПСП «ІМ ЩОРСА» 12 
листопада  2012 року 

- До Товариства приєднано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АГРАРНИЙ ДІМ ІМ.ГОРЬКОГО»(ідентифікаційний  код  
30772496;місцезнаходження :Харківська  область Сахновщинський район, село 
Лебедівка, поштовий  індекс  64512 в результаті  чого СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»  є 
правонаступником  всього  майна ,усіх  прав та обов’язків ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ 
ІМ.ГОРЬКОГО» згідно з передавальним актом ,затвердженим загальними  зборами  
учасників ТОВ «АГРАРНИЙ ДІМ ІМ.ГОРЬКОГО» 11 січня 2017 року 

- До Товариства приєднано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОЗІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ідентифікаційний код 
31148877; місцезнаходження вулиця Гвардійська будинок 50,місто Лозова, 
Харківська обл.,поштовий індекс 64605) в результаті чого 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» є правонаступником всього майна, усіх прав та 
обов’язків  ТОВ «ЛОЗІВСЬКЕ ХПП» згідно з передавальним актом, затвердженим  
загальними зборами учасників  ТОВ «Лозівське ХПП» 25 травня 2017 року. У свою 
чергу ТОВ «ЛОЗІВСЬКЕ ХПП»є правонаступником усього майна ,усіх прав та 
обовязків Приватного акціонерного  товариства «Лозівське хлібоприймальне 
підприємство»( ідентифікаційний код 31148877),яке є у свою чергу 



правонаступником усього майна, усіх  прав та обовязків Закритого акціонерного 
товариства «Агрофірма «Лозівська» (ідентифікаційний код 31148809),також до ТОВ  

-  «Лозівське ХПП» приєднано Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство 
ім. «Щорса» (ідентифікаційний код 30614102,місцезнаходження вул. Нікітенка, буд  
13с.Миколаївка,Лозівський р-н ,Харківська область, поштовий індекс64672),яке в 
свою чергу є правонаступником усього майна, усіх прав то обовязків КСП ім. 
«Щорса», село Миколаївка, Лозівського  району  Харківської області, яке в свою 
чергу є правонаступником усього майна ,усіх прав та обовязків  колгоспу імені 
«Щорса»,село Миколаївка Лозівського району  Харківської області, в результаті чого 
ТОВ «ЛОЗІВСЬКЕ ХПП»є правонаступником всього майна, усіх прав та обовязків 
ПОСП ім. «Щорса», КСП  ім. «Щорса» та колгоспу імені «Щорса» згідно  з 
передавальним актом затвердженим рішенням засновника ПОСП ім.»Щорса» від 22 
жовтня 2012 року 

- - До  Товариства приєднано ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «Україна» (ідентифікаційний код 30608434,місцезнаходження: 
вулиця Степова, будинок 10, село Троїцьке, Шевченківський  район, Харківська 
область ; поштовий індекс 63608) в результаті чого СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ «МРІЯ» є правонаступником всього майна,усіх 
прав та обовязків ПСП "Україна» згідно з передавальним актом ,затвердженим  
рішенням власника ПСП «Україна» 

Товариство створене виключно як господарське товариство і здійснює підприємницьку 
діяльність  з метою одержання прибутку  та наступного його розподілу між учасниками. 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА 
 

В звітному році діяли наступні редакції Статуту Товариства: затверджена 13.09.2019 
року  протокол  загальних зборів  від 13.09.2019 року; затверджена 08.05.2020 року  протокол  
загальних зборів  від 08.05.2020 року; затверджена 30.11.2020 протоколом загальних зборів 
учасників  від 30.11.2020 року.   

Відповідно, станом на 31.12.2020 року, склад (перелік) органів управління Товариством: 
 1. Загальні збори Товариства. 2. Директор Товариства. 3. Наглядова рада 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА, ПРОВЕДЕНІ ПРОТЯГОМ 
ЗВІТНОГО 2020 РОКУ 

 

 
 

№ Дата 
протоколу 

Кворум Предмет 

1 08.01.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір купівлі-продажу насіння №20/50 від 17.12.2019 
року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІОНЕР 
НАСІННЯ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 31352075), а також додатки, 
додаткові угоди, специфікації до цього договору, за яким ТОВ «ПІОНЕР 
НАСІННЯ УКРАЇНА» зобов’язалося передати, а СТОВ «МРІЯ» 
зобов’язалося прийняти у власність насіння гібридів та повністю 
оплатити їх ціну (вартість). 
Загальна сума договору становить 8 684 012,90 грн (вісім мільйонів 
шістсот вісімдесят чотири тисячі дванадцять гривень 90 копійок), 
включаючи ПДВ. 

2 11.01.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір купівлі-продажу №ДГ-0000433 від 06.11.2019 
року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ» (ідентифікаційний код 
37412312), а також додатків, додаткових угод, специфікацій до цього 
договору, за яким ТОВ «АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ» 
зобов’язалося поставляти, а СТОВ «МРІЯ» зобов’язалося приймати 
мінеральні добрива та повністю оплатити їх ціну (вартість) на умовах 
визначених договором. 
Загальна сума згідно з договором становить 1 407 599,99 грн (один 
мільйон чотириста сім тисяч п`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 99 
копійок), включаючи ПДВ. 

3 23.01.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки товару №192020031/9 від 30.12.2019 
року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ 
«СИНГЕНТА» (ідентифікаційний код 30265338), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ 
«СИНГЕНТА» зобов’язалося поставляти, а СТОВ «МРІЯ» зобов’язалося 
приймати насіння та повністю оплатити їх ціну (вартість). 
Загальна сума цього договору становить 10 537 535,89 грн (десять 
мільйонів п`ятсот тридцять сім тисяч п`ятсот тридцять п`ять гривень 89 
копійок), в тому числі ПДВ.   



4 19.03.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки товару №КВ-70 від 16.03.2020 року із 
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БІЗОН–ТЕХ 2006» (ідентифікаційний 
код 34216986), а також додатків, додаткових угод, специфікацій, актів 
приймання-передачі до цього договору, за яким ПП «БІЗОН–ТЕХ 2006» 
зобов’язалося поставляти, а СТОВ «МРІЯ» зобов’язалося приймати 
засоби захисту рослин, мікродобрива, насіння та повністю оплатити їх 
ціну (вартість). 
Загальна сума цього договору становить 1 395 107,21 грн (один мільйон 
триста дев`яносто п`ять тисяч сто сім гривень 21 копійок), в тому числі 
ПДВ. 

5 25.03.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки нафтопродуктів №82556 від 
17.03.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 
34531124), а також додатків, додаткових угод, специфікацій до цього 
договору, за яким ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» зобов'язалося 
передавати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося приймати нафтопродукти, у 
загальній кількості: дизельне пальне Євро (вміст сірки до 10 мг/кг – 
Євро5) -1 644 170 (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі сто 
сімдесят) кілограм, бензин автомобільний Євро марки А-92 – 21 429 
(двадцять одна тисяча чотириста двадцять дев’ять) кілограм, та 
повністю оплатити їх ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-
фактурах та видаткових накладних впродовж дії договору. 

6 04.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір підряду №13/04 від 21.04.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОЗОВАБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (ідентифікаційний код 33539526), а також 
додатків, додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ 
«ЛОЗОВАБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» зобов'язалося виконати та здати роботи з 
улаштування бетонних підлог та пандусу на МТБ Полтавське, яке 
знаходиться за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. 
Полтавське, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося надати будівельний 
майданчик (фронт робіт), проектну документацію, прийняти закінчені 
роботи, та повністю оплатити їх ціну (вартість). Загальна сума цього 
договору становить 2 732 335,76 грн (два мільйона сімсот тридцять дві 
тисячі триста тридцять п’ять гривень 76 копійок), в тому числі ПДВ. 

7 08.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства 
затвердити у новій редакції. 
2. Уповноважити учасників Товариства підписати статут 
Товариства у новій редакції. 
3. Доручити директору здійснити усі необхідні дії для 
забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів Товариства, з правом видачі довіреностей. 

8 08.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки паливно-мастильних матеріалів з 
використанням смарт-карт на АГЗП №130420/560 від 13.04.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» (ідентифікаційний код 36224035), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ 
«ХАРКІВРЕГІОНГАЗ» зобов'язалося передавати, а СТОВ «МРІЯ» 
зобов‘язалося приймати скраплений вуглеводневий газ призначений для 
заправки автомобілів (пропан-бутанова суміш) та повністю оплатити 
його ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та 
видаткових накладних впродовж дії договору. 

9 13.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір купівлі-продажу нафтопродуктів з 
використанням смарт-карт на АГЗП №040520/560 від 04.05.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАТНЄФТЬ-
АЗС-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 38194448), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ 
«ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» зобов'язалося передавати, а СТОВ «Мрія» 
зобов‘язалося приймати нафтопродукти та повністю оплатити їх ціну 
(вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та видаткових 
накладних впродовж дії договору. 

10 19.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

призначити ревізійну комісію товариства у складі двох осіб та обрати до 
її складу: 
- Усачову Анастасію Іванівну (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-
платників податків – 2612406207); 
- Голубаху Михайла Леонідовича (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків за даними Державного реєстру 
фізичних осіб-платників податків – 3135201132). 

11 22.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення товариством договору купівлі-
продажу із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 43537624), за 
яким СТОВ «МРІЯ» зобов’язується передати частку в статутному 
капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» у розмірі 100 відсотків у статутному капіталі 
товариства, номінальною вартістю, що відповідатиме балансовій 
вартості майна товариства, а ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 
зобов’язується прийняти цю частку та оплатити її в порядку і на умовах, 
визначених цим договором. ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» буде 
створено шляхом виділу з СТОВ «МРІЯ», при цьому, за розподільчим 
балансом (передавальним актом) на баланс новоствореного товариства 
буде передано частину майна СТОВ «МРІЯ»; 
 



 
2) уповноважити директора товариства підписати вказаний 
договір від імені товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, а також укладати та підписувати в майбутньому від імені 
товариства договори про внесення змін до договору купівлі-продажу 
частки в статутному капіталі, додаткові угоди та договори, будь-які 
додатки, доповнення та зміни до цього договору, договір про розірвання 
договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, акти приймання-
передачі тощо, визначаючи умови цих документів на власний розсуд. 

12 29.05.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) виділити з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» нове товариство - 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» (надалі також – товариство, що створюється) з передачею 
йому згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ», без припинення 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»;  
2) встановити наступний порядок та умови виділу: 
- подання державному реєстраторові оригіналу або нотаріально 
засвідченої копії протоколу загальних зборів учасників 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» про виділ для державної реєстрації 
рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ 
юридичної особи; 
- здійснення заходів щодо виявлення кредиторів товариства; 
- по завершенню строку для заявлення вимог кредиторами, 
задоволення чи відхилення цих вимог - складення комісією з 
реорганізації розподільчого балансу, згідно з яким ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» буде 
передано частину майна, прав та обов’язків 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ». Подання розподільчого балансу на 
затвердження загальним зборам учасників товариства; 
- проведення установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» для вирішення питань 
про затвердження його статуту, обрання органів управління тощо; 
- здійснення дій щодо державної реєстрації ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що 
створюється шляхом виділу; 
Встановити строк для заявлення кредиторами вимог тривалістю два 
місяці з дати оприлюднення повідомлення про прийняття загальними 
зборами учасників СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» рішення про виділ на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
3) обрати комісію з реорганізації товариства у складі двох осіб: 
- голова комісії – Чернишов Ігор Іванович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2460201112;  
- член комісії – Гриненко Оксана Олексіївна, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 2670304804; 
4) створити, шляхом виділу з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ», нове 
товариство - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» з передачею йому згідно з розподільчим 
балансом частини майна, прав та обов’язків 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ», без припинення 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ».  
Затвердити повне найменування товариства, що створюється - 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР», скорочене – ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». 
Встановити місцезнаходженням товариства, що створюється, наступне: 
провулок Пілотів, будинок 9, квартира 3, місто Харків, Харківська 
область; поштовий індекс: 61031. 
Встановити, що розмір статутного капіталу товариства, що створюється, 
буде визначатися у розмірі загальної суми балансової вартості майна, 
що буде передаватися товариству за розподільчим балансом; 
5) конвертувати частину часток в статутному капіталі 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР». Конвертацію часток 
здійснити із збереженням співвідношення, що є між учасниками в 
статутному капіталі СТОВ «МРІЯ». 

13 01.06.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-
продажу № WOSR 11 – 2020 MONUA від 01.06.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНСАНТО 
УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21681926), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ 
«МОНСАНТО УКРАЇНА» зобов'язується поставити та передати, а СТОВ 
«МРІЯ» зобов‘язується прийняти насіння озимого ріпаку та повністю 
оплатити його ціну (вартість), що буде визначатися в специфікаціях, 
рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії договору.  
 



 
Загальна сума даного договору становить 869 911,97 грн (вісімсот 
шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот одинадцять гривень 97 копійок), 
включаючи ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

14 02.06.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
№НА-00133 від 02.06.2020 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКА-АГРОТРЕЙД» (ідентифікаційний код 
42163583), а також додатки, додаткові угоди, специфікації до цього 
договору, за яким ТОВ «НІКА-АГРОТРЕЙД» зобов’язалося поставити, а 
СТОВ «МРІЯ» зобов’язалося прийняти мінеральні добрива та повністю 
оплатити їх ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та 
видаткових накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума договору становить 31 206 868,00 грн (тридцять один 
мільйон двісті шість тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), 
включаючи ПДВ. 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд. 

15 04.06.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір купівлі-продажу товару №20 НХ 15/КВНЛ від 
06.03.2020 року із Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроскоп 
Інтернешнл" (ідентифікаційний код 38948033), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ "Агроскоп 
Інтернешнл" зобов'язалося передавати, а СТОВ "Мрія" зобов’язалося 
приймати засоби захисту рослин, мікродобрива та повністю оплатити їх 
ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та видаткових 
накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 2 017 081,32 грн (два 
мільйони сімнадцять тисяч вісімдесят одна гривня 32 копійки), в т. ч. 
ПДВ – 336 180,22 грн. 

16 25.06.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
основних засобів  №23815-APS/560 від 25.06.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «АГРОАЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 37303065), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «ТД 
«АГРОАЛЬЯНС»  зобов'язується поставити та ввести в експлуатацію 
техніку, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язується прийняти техніку, та повністю 
оплатити її ціну (вартість), що буде визначатися в специфікаціях, 
рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 1 984 455,00 грн (один 
мільйон дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять 
гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

17 06.07.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1. Надати право підпису усіх документів для розпорядження 
коштами на рахунках Товариства в банках, їх відокремлених підрозділах, 
які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіях іноземних 
банків в Україні, в якості представників Товариства наступним особам, 
кожна з яких має право діяти окремо одна від одної: 
- Шапкіній Оксані Віталіївні (паспорт громадянина України: серія 
КН №062848, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 30 січня 1996р.; що зареєстрована за адресою: м. 
Полтава, вул. Вячеслава Чорновола, 2б, кв. 13), 
- Климовій Ірині Олександрівні (паспорт громадянина України: 
серія КО №593013, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 10 січня 2005р.; що зареєстрована за адресою: м. 
Полтава, вул. Зоряна, 17а), 
- Головко Валентині Миколаївні (паспорт громадянина України: 
серія КН №507883, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 11 листопада 1997р., що зареєстрована за адресою: 
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Грушине, вул. Шевченка, 23),  
- Ольховій Аллі Іванівні (паспорт громадянина України: серія КО 
№907116, виданий Карлівським РС УДМС України в Полтавській обл. 18 
жовтня 2012 р.; що зареєстрована за адресою: м. Полтава, вул. Нечуй – 
Левицького, буд.24, кв. 36). 
2. Надати право підпису усіх документів для розпорядження 
коштами на рахунках Товариства в банках, їх відокремлених підрозділах, 
які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіях іноземних 
банків в Україні в якості представників Товариства наступним особам, 
кожна з яких має право діяти окремо одна від одної: 
- Баленко Катерині Олександрівні (паспорт громадянина 
України: КО №773990, виданий Октябрським РВ ПМУ ГУМВС України в 
Полтавській обл. 02 лютого 2009р., що зареєстрована за адресою: м. 
Полтава, вул. Ціолковського, 41, кв. 70), 
- Свириденко Наталії Іванівні (паспорт громадянина України: КО 
№294783, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 
14 грудня 2001р., що зареєстрована за адресою: м. Полтава, м. 
Полтава, вул. Графа фон Гарнієра, 9-б), 



 
- Безпалько Маріанні В’ячеславівні (паспорт громадянина 
України: КН №367669, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 13 березня 1997р., що зареєстрована за адресою: м. 
Полтава, вул. Котляревського, 15, кв. 11). 
3. Визначити, що усі розрахункові документи в банках, їх 
відокремлених підрозділах, які здійснюють банківську діяльність від імені 
банку, та філіях іноземних банків в Україні, підписуються від імені 
Товариства виключно двома підписами: перший підпис – будь-якою 
особою, зазначеною в п. 1 цього рішення, другий підпис – будь-якою 
особою, зазначеною в п. 2 цього рішення.  
4. Доручити директору Товариства видати довіреність строком до 
01.09.2023 року представникам: Шапкіній Оксані Віталіївні, Климовій 
Ірині Олександрівні, Головко Валентині Миколаївні, Ольховій Аллі 
Іванівні з наступними повноваженнями: 
1) подавати та отримувати будь-які необхідні документи;  
2) мати вільний доступ до будь-яких рахунків Товариства та 
інформації щодо них; 
3) мати право розпоряджатися рахунком з правом підпису на 
розрахункових, платіжних та інших фінансових документах Товариства, 
включаючи, але не обмежуючись, щодо: 
- переказу грошових коштів з будь-яких рахунків Товариства; 
- отримання грошових коштів, які були залучені Товариством у 
Банках при отриманні кредиту, позики, іншого виду фінансування, або 
залучені у декількох Банках при отриманні синдикованого фінансування, 
рішення щодо залучення яких прийнято або належним чином погоджено 
уповноваженими органами управління Товариства відповідно до Статуту 
Товариства; 
- випуску та платежу за документарними операціями з 
акредитивами, гарантіями, які емітовані Банками відповідно до умов 
правочинів, які були укладені Товариством та належним чином 
погоджені (укладені) уповноваженими органами управління Товариства 
відповідно до Статуту Товариства;  
- переказу на поточні рахунки працівників Товариства заробітної 
плати, підзвітних сум, виплат, пов'язаних з тимчасовою 
непрацездатністю та інших виплат; 
- відкриття/закриття будь-яких рахунків Товариства; 
4) здійснювати передачу до Банків пакету документів для 
відкриття будь-яких рахунків Товариства, формування юридичної справи 
Товариства (на вимогу Банків); 
5) підписувати від імені Товариства анкети стосовно ідентифікації 
Товариства; 
6) завіряти власним підписом копії будь-яких документів, що 
надаються до Банків від імені Товариства в рамках всіх укладених з 
банком правочинів та/або всіх правочинів Товариства з Банком, які 
будуть укладені в майбутньому у терміни дії цієї довіреності, у тому 
числі для здійснення операцій з купівлі/продажу валюти, валютного 
контролю, та для проведення валютних платежів, для відкриття будь-
яких рахунків Товариства; 
7) надавати уповноваженим представникам Банків розрахункові 
(платіжні) документи, отримувати в Банках розрахункові (платіжні) 
документи, а також надавати та/або отримувати у Банках інші документи 
по відкритих у Банках поточних та депозитних Рахунках; 
8) одержувати та надавати інформацію у Банки щодо осіб, які 
мають право одержувати довідки, виписки та/або інші документи про 
грошові кошти, відсотки (нарахування) по Рахункам та/або руху 
грошових коштів на Рахунках; 
9) укладати (підписувати) правочини про розрахунково-касове 
обслуговування, про відкриття та ведення поточних Рахунків, щодо 
операцій з розміщення грошових коштів Товариства на поточних та 
депозитних рахунках, щодо зарплатних проектів, щодо підключення 
Товариства до систем дистанційного обслуговування Рахунків та 
наступної експлуатації Представниками системи (включаючи генерацію 
електронного підпису/електронного цифрового підпису для 
уповноважених цією довіреністю Представників); 
10) укладати (підписувати) правочини від імені Товариства щодо 
купівлі-продажу, конвертації іноземної валюти незалежно від суми таких 
правочинів, підписувати заяви про здійснення операцій з купівлі/продажу 
іноземної валюти, конвертації та на проведення валютних платежів при 
наявності, в разі необхідності, погодження уповноваженими органами 
управління Товариства відповідно до Статуту Товариства; 
11) укладати (підписувати) правочини щодо послуг Банків з 
випуску акредитивів та гарантій виконання зобов’язань Товариства 
відповідно до умов правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо), 
укладених Товариством, та підписувати додаткові угоди та додатки до 
них, за виключенням правочинів, для укладення яких необхідне 
погодження уповноважених органів управління Товариства відповідно до 
Статуту Товариства; 
12) підписувати згідно з умовами угод, які були укладені або 
будуть укладені Товариством у майбутньому, будь-які листи, довідки, 
акти, звіти, тощо, що надаються Товариством до Банку, зокрема, але не 
виключно, про чинну редакцію установчих документів Товариства, склад 
органів управління Товариства, наявність або відсутність внутрішніх 
документів Товариства, що регламентують роботу органів управління 
Товариства; 
 
 



 
13) надавати повноваження особам на використання та роботу з 
системами дистанційного обслуговування Рахунків, крім права підпису; 
14) здійснювати усі інші законні дії, пов'язані з виконанням 
повноважень за цією довіреністю, включаючи підписання будь-яких 
інших документів, що пов`язані з укладанням, виконанням, зміною чи 
розірванням вищезазначених правочинів, які були укладені 
Товариством; 
15) мати право призначати розпорядників рахунків та 
засвідчувати/затверджувати власним підписом перелік розпорядників 
рахунками та документи, що підтверджують їх повноваження, та 
подавати до банку такий перелік. 
5. Доручити директору Товариства видати довіреність строком до 
01.09.2023 року представникам: Баленко Катерині Олександрівні, 
Свириденко Наталії Іванівні, Безпалько Маріанні В’ячеславівні з 
наступними повноваженнями: 
1) подавати та отримувати будь-які необхідні документи;  
2) мати вільний доступ до будь-яких рахунків Товариства та 
інформації щодо них; 
3) мати право розпоряджатися рахунком з правом підпису на 
розрахункових, платіжних та інших фінансових документах Товариства, 
включаючи, але не обмежуючись, щодо: 
- переказу грошових коштів з будь-яких рахунків Товариства; 
- отримання грошових коштів, які були залучені Товариством у 
Банках при отриманні кредиту, позики, іншого виду фінансування, або 
залучені у декількох Банках при отриманні синдикованого фінансування, 
рішення щодо залучення яких прийнято або належним чином погоджено 
уповноваженими органами управління Товариства відповідно до Статуту 
Товариства; 
- випуску та платежу за документарними операціями з 
акредитивами, гарантіями, які емітовані Банками відповідно до умов 
правочинів, які були укладені Товариством та належним чином 
погоджені (укладені) уповноваженими органами управління Товариства 
відповідно до Статуту Товариства;  
- переказу на поточні рахунки працівників Товариства заробітної 
плати, підзвітних сум, виплат, пов'язаних з тимчасовою 
непрацездатністю та інших виплат; 
- відкриття/закриття будь-яких рахунків Товариства; 
4) здійснювати передачу до Банків пакету документів для 
відкриття будь-яких рахунків Товариства, формування юридичної справи 
Товариства (на вимогу Банків); 
5) підписувати від імені Товариства анкети стосовно ідентифікації 
Товариства; 
6) завіряти власним підписом копії будь-яких документів, що 
надаються до Банків від імені Товариства в рамках всіх укладених з 
банком правочинів та/або всіх правочинів Товариства з Банком, які 
будуть укладені в майбутньому у терміни дії цієї довіреності, у тому 
числі для здійснення операцій з купівлі/продажу валюти, валютного 
контролю, та для проведення валютних платежів, для відкриття будь-
яких рахунків Товариства; 
7) надавати уповноваженим представникам Банків розрахункові 
(платіжні) документи, отримувати в Банках розрахункові (платіжні) 
документи, а також надавати та/або отримувати у Банках інші документи 
по відкритих у Банках поточних та депозитних Рахунках; 
8) одержувати та надавати інформацію у Банки щодо осіб, які 
мають право одержувати довідки, виписки та/або інші документи про 
грошові кошти, відсотки (нарахування) по Рахункам та/або руху 
грошових коштів на Рахунках; 
9) укладати (підписувати) правочини від імені Товариства щодо 
купівлі-продажу, конвертації іноземної валюти незалежно від суми таких 
правочинів, підписувати заяви про здійснення операцій з купівлі/продажу 
іноземної валюти, конвертації та на проведення валютних платежів при 
наявності в разі необхідності погодження уповноваженими органами 
управління Товариства відповідно до Статуту Товариства; 
10) укладати (підписувати) правочини щодо послуг Банків з 
випуску акредитивів та гарантій виконання зобов’язань Товариства 
відповідно до умов правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо), 
укладених Товариством, та підписувати додаткові угоди та додатки до 
них, за виключенням правочинів, для укладення яких необхідне 
погодження уповноважених органів управління Товариства відповідно до 
Статуту Товариства; 
11) підписувати згідно з умовами угод, які були укладені або 
будуть укладені Товариством у майбутньому, будь-які листи, довідки, 
акти, звіти, тощо, що надаються Товариством до Банку, зокрема, але не 
виключно, про чинну редакцію установчих документів Товариства, склад 
органів управління Товариства, наявність або відсутність внутрішніх 
документів Товариства, що регламентують роботу органів управління 
Товариства; 
12) здійснювати усі інші законні дії, пов'язані з виконанням 
повноважень за цією довіреністю, включаючи підписання будь-яких 
інших документів, що пов`язані з укладанням, виконанням, зміною чи 
розірванням вищезазначених правочинів. 

18 07.07.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір купівлі-продажу №560/513 ОЗ від 20.02.2020 
року із СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОВТВА» (ідентифікаційний код 13952156),  
 



 
а також додатків, додаткових угод, специфікацій до цього договору, за 
яким СТОВ «МРІЯ» зобов’язалося передати у власність покупця товар, а 
саме авто вантажне, марки ГАЗ 33021, 1999 року випуску, інвентарний 
номер 507-40101-0007, державний номер АХ 1137 НТ, вартістю 5 000 
грн, а СТОВ «ГОВТВА» зобов‘язалося прийняти та повністю оплатити 
ціну (вартість) товару. 

19 20.07.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1. Надати згоду на видачу довіреності від імені Товариства, якою 
уповноважити:  
- Грунтенко Юлію Володимирівну (паспорт МВ №021499, 
виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області 
26.02.2002 року), зареєстрована за адресою: м. Шостка, вул. Марата, 
буд. 41, та/або 
- Захаренко Лесю Юріївну (паспорт 000997900, виданий органом 
5330, 22.09.2017 року), зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Гришка 
Михайла, 8а, кв. 57 та/або 
- Овчаренко Ганну Вікторівну (паспорт МА №342804, виданий 
Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 14.10.1997 року), 
зареєстрована за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, буд. 150-В, 
кв. 72, та/або 
- Шевеленко Тетяну Вікторівну (паспорт КО №123316, виданий 
Новосанжарським РВ УМВС України в Полтавській області 27.10.2000 
року), проживає за адресою: 36023, м. Полтава, вул. Героїв АТО, 
буд.118/2, к.1, кв.166 та/або 
- Минця Валерія Івановича (паспорт КН №009329, виданий 
Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 27.07.1995 року), 
зареєстрований за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Навроцького, 
буд.11, кв.88, та/або 
- Шевченка Олександра Анатолійовича (паспорт КН №434576, 
виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 
31.07.1997 року), зареєстрований за адресою: 36021, м. Полтава, вул. 
Івана Мазепи (вул. Калініна), буд.20, кв.37, та/або 
- Євстаф’єву Олену Вікторівну (паспорт серія МТ №291748, 
виданий Лозівським РВ ГУ ДМС України в Харківській області 18.07.2013 
року), зареєстрована за адресою: м. Лозова, Харківська область, 
мікрорайон 1, буд.11, кв. 9, (надалі – Представники), кожен з яких діє 
окремо, незалежно один від одного, 
представляти інтереси Товариства в усіх установах підприємствах та 
організаціях України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності 
та галузевої належності, в т.ч., органах державної влади та місцевого 
самоврядування, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах, 
державних комітетах та підвідомчих їм органах, фондах, інспекціях, 
адміністраціях, комісіях та комітетах, в органах юстиції, в тому числі, в 
територіальних управліннях юстиції будь-якого рівня, органах нотаріату 
(перед державними та приватними нотаріусами), у відповідних 
уповноважених органах державної реєстрації, у державного 
реєстратора, в органах Державної Фіскальної Служби України (її 
структурних підрозділах), у тому числі, в державних податкових 
інспекціях, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), у 
відносинах з фізичними особами (у тому числі, фізичними особами-
підприємцями) з питань представництва інтересів Товариства як 
учасника або власника юридичних осіб, в яких Товариство є відповідно 
засновником, власником або учасником; 
приймати рішення щодо юридичних осіб, в яких Товариство є відповідно 
засновником, власником або учасником, в якості представника 
Товариства зі всіма встановленими правами та обов’язками, включаючи 
право приймати участь в управлінні та з правом голосу, приймати 
рішення з усіх питань, підписувати акти приймання-передачі, статут в 
новій редакції, протоколи загальних зборів, рішення; 
представляти інтереси Товариства з приводу укладення, підписання від 
імені Товариства договорів купівлі-продажу часток (корпоративних прав) 
в статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі, але не обмежуючись, 
в яких Товариство є засновником, власником або учасником. 
Для цього Представнику надається право: укладати та підписувати від 
імені Товариства договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в 
статутному капіталі юридичних осіб, в яких Товариство є відповідно 
засновником, власником або учасником, а також будь-які акти 
приймання-передачі часток (корпоративних прав), додатки, протоколи, 
рішення, реєстри та інші документи, підписання яких передбачається 
договором купівлі-продажу, додаткові договори / угоди про внесення 
змін та доповнень до цих договорів, та інші документи, пов’язані з 
виконанням повноважень за цією довіреністю, в її межах та виключно в 
інтересах Товариства.  
Окрім цього Представнику надаються наступні права: 
- подавати, отримувати та підписувати від імені Товариства 
будь-які документи, у тому числі заяви, довідки, листи, клопотання, 
запити, а також інші документи, які оформлюються від імені Товариства 
чи адресовані Товариству, засвідчувати своїм підписом відповідність 
копій документів Товариства оригіналам; 
- представляти інтереси Товариства у відносинах з державними 
реєстраторами з питань внесення змін до відомостей, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо зміни складу 
учасників або власників, в яких Товариство є відповідно засновником, 
власником або учасником. 
 
 



 
Представник має право на отримання виписок, витягів, довідок, 
державної реєстрації суб’єктів господарювання, в яких Товариство є 
засновником/учасником та їх припинення, внесення змін до статуту, змін 
до відомостей про Товариство, подання всіх форм реєстраційних заяв, 
які подаються державному реєстратору для здійснення реєстраційних 
дій, подання рішення засновників (учасників) Товариства щодо його 
припинення, отримання та підписання будь-яких документів, пов’язаних 
з реєстраційними діями, у тому числі реєстраційні заяви, описи, тощо.   
Для виконання представницьких функцій Товариство уповноважує 
Представника вести справи Довірителя з правом підписання, подачі та 
отримання на руки від імені Товариства документів (заяв, скарг, 
повідомлень, клопотань, запитів, пропозицій, статутів, карток, витягів, 
виписок, довідок та всіх інших документів) з правом вчинення інших 
юридично значимих дій, безпосередньо пов’язаних з цією довіреністю і в 
межах наданих повноважень. 
2. Надати повноваження директору Товариства видати цю 
довіреність від імені Товариства строком до 31.12.2023 року. 

20 21.07.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-
продажу (поставки) №482А/20 від 21.07.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ фірмою «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» 
(ідентифікаційний код 23946642), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ фірма «АЛМАЗ МОТОР, 
ЛТД» зобов'язується передати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язується прийняти 
легковий автомобіль (код за ДК 021:2015:34110000-1) та повністю 
оплатити його ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах 
та видаткових накладних впродовж дії договору. Загальна сума даного 
договору становить 889 110,00 грн (вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч сто 
десять гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ – 148 185,00 грн.; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

21 23.07.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення договору купівлі-продажу № КМдА-
0003/205 від 23.07.2020 року із Товариством з обмеженою 
відповідальністю "ВіДі-Край Моторз" (ідентифікаційний код 39195463), а 
також додатків, додаткових угод, специфікацій до цього договору, за 
яким ТОВ "ВіДі-Край Моторз" зобов'язалося передавати, а СТОВ "Мрія" 
зобов‘язалося приймати автомобіль та повністю оплатити його ціну 
(вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та видаткових 
накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 1 163 694,00 грн (один 
мільйон сто шістдесят три тисячі шістсот дев'яносто чотири гривні 00 
копійок), в т. ч. ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

22 03.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1. зменшити статутний капітал товариства на 2 299 680,88 грн та 
затвердити статутний капітал СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» у розмірі 
186 375 103,44 грн (сто вісімдесят шість мільйонів триста сімдесят п’ять 
тисяч сто три гривні 44 копійки), з наступним розподілом часток: 
- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. – грошовий вклад на загальну суму 
186 318 604,95 грн (сто вісімдесят шість мільйонів триста вісімнадцять 
тисяч шістсот чотири гривні 95 копійок), що відповідає частці у 
статутному капіталі товариства у розмірі 99,97 відсотка; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАГРОБІЗНЕС» – грошовий вклад на загальну суму 56 498,49 грн 
(п’ятдесят шість тисяч чотириста дев’яносто вісім гривень 49 копійок), 
що відповідає частці у статутному капіталі товариства у розмірі 0,03 
відсотка. 
2. Внести зміни до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, пов’язаними зі зменшенням розміру статутного 
капіталу та перерозподілом часток у статутному капіталі між учасниками 
товариства. 
3. Уповноважити директора товариства (з правом передачі цих 
повноважень на підставі довіреності представнику) здійснити відповідні 
дії з метою внесення вказаних вище змін, а також інших змін, до 
відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

23 03.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

затвердити розподільчий баланс (передавальний акт) товариства 
станом 3 серпня 2020 року, за яким у зв'язку з виділом та створенням 
нової юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», до неї переходить 
частина майна, прав та обов’язків товариства. 

24 04.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
основних засобів  №23815-APS/560 від 25.06.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ 
ДІМ «АГРОАЛЬЯНС» (ідентифікаційний код 37303065), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «ТД 
«АГРОАЛЬЯНС»  зобов'язується поставити та ввести в експлуатацію 
техніку, а СТОВ  «МРІЯ»  зобов‘язується  прийняти  техніку,  та  повністю 
 



 
оплатити її ціну (вартість), що буде визначатися в специфікаціях, 
рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 1 984 455,00 грн (один 
мільйон дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять 
гривень 00 копыйок), в т. ч. ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

25 06.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1. Збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових 
вкладів учасника товариства - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.; третіх осіб не 
залучати. 
2. Збільшення статутного капіталу товариства здійснити за 
рахунок належної КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. частки у статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 43753907, місцезнаходження: 
провулок Пілотів, будинок 9, квартира 3, місто Харків, Харківська 
область; поштовий індекс: 61031) номінальною вартістю 2 298 990,98 грн 
(два мільйони двісті дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 
98 копійок), що становить 99,97 відсотка статутного капіталу. 
3. Встановити, що додатковий вклад вноситься у негрошовій 
формі, грошова оцінка якого затверджуються загальними зборами 
учасників товариства та складає 2 298 990,98 грн (два мільйони двісті 
дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 98 копійок). 
4. Визначити загальну суму збільшення статутного капіталу 
товариства у розмірі 2 298 990,98 грн (два мільйони двісті дев’яносто 
вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 98 копійок).  
5. Встановити коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру 
частки кожного учасника: 
- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. – коефіцієнт 0,0123; 
- ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС» – коефіцієнт 40,6912. 
6. Визначити запланований розмір статутного капіталу – 188 674 
094,42 грн (сто вісімдесят вісім мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі 
дев’яносто чотири гривні 42 копійки). 
7. Визначити, що учасник вносить додатковий майновий вклад у 
строк до 19.08.2020 року. 
8. Встановити, що результати внесення додаткових вкладів 
будуть затверджені на загальних зборах учасників товариства не пізніше 
одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів. 

26 07.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-продажу 
рухомого майна (транспортні засоби) від 07.08.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 43753907), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким СТОВ «МРІЯ» 
зобов'язується передати, а ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 
зобов‘язується прийняти рухоме майно (транспортні засоби), та повністю 
оплатити його ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах 
та видаткових накладних впродовж дії договору. 
За договором передається таке майно: 
1. Трактор колісний МТЗ-82.1, №13535ТН; 
2. Автомобіль вантажний - спеціалізований самоскид ГАЗ-САЗ 
3507, №АХ6503НР; 
3. Автомобіль вантажний - спеціалізований самоскид ГАЗ-САЗ 
53Б, №АХ7955НТ; 
4. Автомобіль вантажний - спеціальний цистерна пожежна-С ЗИЛ 
130, №АХ3688НР. 
Загальна сума даного договору становить 330 000,00 грн (триста 
тридцять тисяч гривень 00 копійок), включаючи ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей договір від 
імені Товариства та надати йому повноваження визначити інші умови 
договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний розсуд, з 
правом передачі повноважень та видачі відповідних довіреностей. 

27 11.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки № 
24576 - APS/560 від 11.08.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 
(ідентифікаційний код 38379774), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ 
УКРАЇНА» зобов'язується передати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язується 
прийняти обладнання для сільськогосподарської техніки, та повністю 
оплатити його ціну (вартість), що буде визначатися в специфікаціях, 
рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 1 402 115,56 грн (один 
мільйон чотириста дві тисячі сто п'ятнадцять гривень 56 копійок), в т. ч. 
ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

28 11.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

У зв’язку з допущенною технічною помилкою у розподільчому балансі 
(передавальному акті), затвердженому рішенням загальних зборів 
учасників товариства від 03.08.2020 року, затвердити розподільчий 
баланс (передавальний акт) товариства, станом на 3 серпня 2020 року, у 
новій редакції. 
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На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

 
1. Затвердити результати внесення додаткових вкладів учасником 
товариства: 
- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. внесено додатковий вклад у розмірі 2 
298 990,98 грн (два мільйони двісті дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот 
дев’яносто гривень 98 копійок). 
2. Затвердити розмір часток учасників товариства та їх номінальної 
вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів 
наступним чином: 
- КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. - належить частка у статутному 
капіталі товариства у розмірі 99,97 відсотка, виходячи із розміру внеску 
учасника, що відповідає вкладу на загальну суму 188 617 595,93 грн (сто 
вісімдесят вісім мільйонів шістсот сімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 
п’ять гривень 93 копійки); 
- ТОВ «УКРАГРОБІЗНЕС» - належить частка у статутному 
капіталі товариства у розмірі 0,03 відсотка, виходячи із розміру внеску 
учасника, що відповідає вкладу на загальну суму 56 498,49 грн 
(п’ятдесят шість тисяч чотириста дев’яносто вісім гривень 49 копійок). 
3. Затвердити збільшений розмір статутного капіталу товариства у 
розмірі: 188 674 094,42 грн (сто вісімдесят вісім мільйонів шістсот 
сімдесят чотири тисячі дев’яносто чотири гривні 42 копійки). 
4. Внести зміни до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, пов’язаними зі збільшенням розміру статутного 
капіталу та перерозподілом часток у статутному капіталі між учасниками 
товариства. 
5. Уповноважити директора товариства (з правом передачі цих 
повноважень на підставі довіреності представнику) здійснити відповідні 
дії з метою внесення вказаних вище змін, а також інших змін, до 
відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

30 21.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

 1) затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності товариства та призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
«НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код 21095329, суб’єктом 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності СТОВ «ГОВТВА» станом на 31.12.2019 р.; 
2) надати повноваження директору товариства на укладення та 
підписання від імені та в інтересах товариства договору з 
АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), ідентифікаційний код 21095329, 
щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства 
станом на 31.12.2019 р., а також усіх додаткових угод, договорів, актів 
виконаних робіт та інших документів до цього договору, визначаючи 
зміст таких правочинів на власний розсуд. 

31 28.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду СТОВ «МРІЯ» на укладення договору купівлі – продажу 
квартири з Скринником Євгенієм Євгенійовичем (ідентифікаційний код 
3162814050), за яким СТОВ «МРІЯ» зобов'язується передати у власність 
(продати), а Скринник Є.Є. зобов‘язується прийняти у власність (купити) 
квартиру, яка розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, 
мікрорайон 4, будинок 4, квартира 97, загальною площею 64,3 м2, 
житловою площею 39,6 м2 , та повністю оплатити її ціну (вартість), що 
буде визначатися в договорі. 
Загальна сума даного договору становить 273 000,00 грн.  (двісті 
сімдесят три тисячі грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ. 
2) надати повноваження директору СТОВ «МРІЯ» підписати договір 
купівлі-продажу квартири від імені товариства та надати йому 
повноваження визначити інші умови договору (ті, що не окреслені у 
цьому протоколі) на власний розсуд, з правом передачі повноважень та 
видачі відповідних довіреностей. 

32 31.08.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення товариством договору купівлі-
продажу із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДЕРГАЧІ-АГРО» (ідентифікаційний код 31797071), за яким СТОВ 
«МРІЯ» зобов’язується передати частку в статутному капіталі 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» ідентифікаційний код 43753907, у розмірі 100 відсотків у 
статутному капіталі товариства, номінальною вартістю 2 299 680,88 грн, 
а ТОВ «ДЕРГАЧІ-АГРО» зобов’язується прийняти цю частку та оплатити 
її в порядку і на умовах, визначених цим договором. ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» створено шляхом виділу з СТОВ «МРІЯ», при цьому, за 
розподільчим балансом (передавальним актом) на баланс 
новоствореного товариства передано частину майна СТОВ «МРІЯ»; 
2) запропоновано уповноважити директора товариства підписати 
вказаний договір від імені товариства та надати йому повноваження 
визначити інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на 
власний розсуд, а також укладати та підписувати в майбутньому від 
імені товариства договори про внесення змін до договору купівлі-
продажу частки в статутному капіталі, додаткові угоди та договори, будь-
які додатки, доповнення та зміни до цього договору, договір про 
розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, акти 
приймання-передачі тощо, визначаючи умови цих документів на власний 
розсуд (з правом передоручення таких повноважень на підставі 
довіреності). 

33 10.09.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників),  
 

1. Надати згоду на укладення Товариством або від імені Товариства, або 
в інтересах Товариства Договору поруки як значного правочину як це 
 



 
 
що володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

 
 
 вимагається п.10.2.17 статті 10 статуту Товариства та правочину (в 
тому числі договору), за яким Товариство поручається за виконання 
зобов'язань третіми особами як це вимагається п.10.2.16 статті 10 
статуту Товариства, та з урахуванням того, що сума такого правочину 
може перевищувати 20 000,00 (двадцять тисяч) євро або ж її еквівалент 
за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком 
України на дату проведення цих зборів, як це вимагається п.10.2.16 
статті 10 статуту Товариства, а також будь-яких змін та доповнень 
(додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки, 
як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і розміщення 
та/або у зв’язку з Облігаціями. 
2. Надати згоду на укладення Товариством або від імені Товариства або 
в інтересах Товариства Транзакційних документів, а також будь-яких 
змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до 
будь-яких Транзакційних документів, як це може бути необхідно 
відповідно до умов випуску і розміщення та/або у зв'язку з Облігаціями, з 
урахуванням того, що будь-який такий правочин може розглядатися як 
значний правочин у розумінні п.10.2.17 статті 10 статуту Товариства, та 
що сума будь-якого такого правочину може перевищувати 20 000,00 
(двадцять тисяч) євро або ж її еквівалент за офіційним обмінним курсом, 
встановленим Національним банком України на дату проведення цих 
зборів, як це вимагається п.10.2.16 статті 10 статуту Товариства. 
3. Надати виконавчому органу Товариства – директору Товариства aбо 
особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки директора Товариства, 
згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення 
умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від 
імені Товариства Договору поруки та Транзакційних документів, а також 
будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про 
внесення змін) до Договору поруки та/або будь-яких Транзакційних 
документів, як це може бути необхідно відповідно до умов випуску і 
розміщення та/або у зв'язку з Облігаціями, а також право делегувати всі 
вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в 
порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому 
числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом 
Товариства. 

34 22.09.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
основних засобів № 25485-APS/560 від 22.09.2020 року із 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМА 
МОТОРС» (ідентифікаційний код 34356004), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «АРМА 
МОТОРС» зобов'язалося передавати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося 
приймати техніку та повністю оплатити його ціну (вартість), що буде 
визначатися в рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії 
договору. 
Загальна сума даного договору становить 759 990,00 грн (сімсот 
п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 00 копійок), в т.ч. 
ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства (з правом 
передоручення таких повноважень на підставі довіреності) підписати 
вказаний договір від імені Товариства та визначити інші умови договору 
(ті, що не окреслені у даному рішенні) на власний розсуд. 

35 28.09.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договорів купівлі-
продажу нерухомого майна з СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 
ТОВАРИСТВМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОБОР 
АГРО» (ідентифікаційний код 32934346), за якими Товариство 
зобов’язується передати у власність (продати) наступне майно: 
• Комплекс нежитлових будівель, загальною площею 14 323,2 
кв.м., який знаходиться за адресою: Харківська область, 
Красноградський район, с. Петрівка, вулиця Паркова, будинок 2, 
складовими частинами якого є наступне майно: 
- нежитлова будівля, вагова, А1, загальною площею 87,7 кв.м., 
- нежитлова будівля, склад, М, загальною площею 1 578,5 кв.м., 
- нежитлова будівля, корівник №2, К, загальною площею 1 666,2 
кв.м., 
- нежитлова будівля, телятник №1, Б, загальною площею 1 584,4 
кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай, В, загальною площею 1 563,4 кв.м., 
- нежитлова будівля, склад Л, загальною площею 510,1 кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай І, загальною площею 1 691 кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай №7, Д, загальною площею 879,8 
кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай №10, Е, загальною площею 1 119,7 
кв.м., 
- нежитлова будівля телятник, Ж, загальною площею 1 057,5 
кв.м., 
- нежитлова будівля, телятник, №6, З, загальною площею 883,2 
кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай №4, И, загальною площею 1 701,7 
кв.м., 
Загальна вартість (ціна) складає 465 535,00 грн (чотириста шістдесят 
п’ять тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 00 копійок), з врахуванням 
ПДВ. 
• Нежитлові будівлі, загальною площею 4 152,9 кв.м., які 
знаходяться за адресою: Харківська область, Красноградський район,  
 



 
с. Петрівка, вулиця Дубова, будинок 19, складовими частинами яких є 
наступне майно:  
- нежитлова будівля, сарай, Д, загальною площею1 926,2 кв. м., 
- нежитлова будівля, кормоцех, В, загальною площею 316,1 
кв.м., 
- нежитлова будівля, бойня, Є, загальною площею 12,4 кв.м., 
- нежитлова будівля, свинарник, Б, загальною площею 1 898,2 
кв.м., 
Загальна вартість (ціна) складає 88 324,00 грн. (вісімдесят вісім тисяч 
триста двадцять чотири гривень 00 копійок), з врахуванням ПДВ. 
• Нежитлові будівлі, загальною площею 1207,9 кв.м., які 
знаходяться за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. 
Петрівка, вулиця Дубова, будинок 19, складовими частинами яких є 
наступне майно: 
- нежитлова будівля, пункт штучн. запл., будинок тваринника, 
А1, загальною площею 73 кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай, Г, загальною площею 1134,9 кв.м. 
Загальна вартість (ціна) складає 153 049,00 грн (сто п’ятдесят три тисячі 
сорок дев’ять гривень 00 копійок), з врахуванням ПДВ. 
• Комплекс нежитлових будівель, загальною площею 4229,6 
кв.м., які знаходяться за адресою: Харківська область, Красноградський 
район, с. Петрівка, вулиця Горянка, будинок 13, складовими частинами 
якого є наступне майно: 
- нежитлова будівля, склад сіна, Н, загальною площею 904,6 
кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай №1, М, загальною площею 1565 
кв.м., 
- нежитлова будівля, сарай №2, Л, загальною площею 1760 кв.м.  
Загальна вартість (ціна) складає 59 374,00 грн (п’ятдесят дев’ять триста 
сімдесят чотири гривень 00 копійок), з врахуванням ПДВ. 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОБОР АГРО» зобов‘язується прийняти у 
власність (купити) нерухоме майно, та повністю оплатити  його ціну 
(вартість), що буде визначатися в договорах. 
2) надати повноваження директору Товариства (з правом 
передоручення таких повноважень на підставі довіреності) підписати 
договори купівлі-продажу від імені Товариства та визначити інші умови 
договору (ті, що не окреслені у даному рішенні) на власний розсуд. 

36 29.09.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
товару № АП-19-0926 від 29.09.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМАГРОМАРКЕТИНГ» 
(ідентифікаційний код 30262667), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «ХІМАГРОМАРКЕТИНГ» 
зобов'язується поставити та передати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язується 
прийняти насіння, засоби захисту рослин та мікродобрива, та повністю 
оплатити їх ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та 
видаткових накладних впродовж дії договору.  
Загальна сума даного договору становить 1 936 987,09 грн (один 
мільйон дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят сім гривень 
09 копійок), включаючи ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

37 05.10.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити укладений Товариством, у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки товару № 2-2412/пр3304х від 
24.12.2019 року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ» (ідентифікаційний 
код 30674952), а також додатки, додаткові угоди, специфікації до цього 
договору, за яким ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ» зобов'язалося 
передавати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося приймати засоби захисту 
рослин, мікродобрива та повністю оплатити їх ціну (вартість), що буде 
визначатися в рахунках - фактурах та видаткових накладних впродовж 
дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 3 654 439,80 грн (три 
мільйони шістсот п’ятдесят чотири тисячі чотириста тридцять дев’ять 
гривень 80 копійок), в т.ч. ПДВ. 

38 08.10.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору поставки 
товару № АВ – 04/21 від 08.10.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ» 
(ідентифікаційний код 36862239), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ» 
зобов'язується поставити та передати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язується 
прийняти насіння, засоби захисту рослин та мікродобрива, та повністю 
оплатити їх ціну (вартість), що буде визначатися в специфікаціях, 
рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії договору.  
Загальна сума даного договору становить 1 714 628,74 грн (один 
мільйон сімсот чотирнадцять тисяч шістсот двадцять вісім гривень 68 
копійок), включаючи ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 
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На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

 
 
1) надати згоду на укладення договору поставки № У-2 181-2021-
АХ від 19.10.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАВІТ АГРО» (ідентифікаційний код 
38463127), а також додатків, додаткових угод, специфікацій до цього 
договору, за яким ТОВ «УКРАВІТ АГРО» зобов'язалося передавати, а 
СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося приймати насіння, засоби захисту рослин, 
мікродобрива та повністю оплатити їх ціну (вартість), що буде 
визначатися в рахунках-фактурах та видаткових накладних впродовж дії 
договору. 
Загальна сума даного договору становить 863 892,90 грн (вісімсот 
шістдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 90 копійок), 
включаючи ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

40 26.10.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити, у відповідності до ст. 241 Цивільного кодексу України, договір 
поставки № 13-П від 10.02.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО ТРЕЙД ЮНІОН» 
(ідентифікаційний код 37652846), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮНІОН» 
зобов'язалося передавати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося приймати 
засоби захисту рослин, мікродобрива та повністю оплатити їх ціну 
(вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та видаткових 
накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 1 744 291,68 грн (один 
мільйон сімсот сорок чотири тисячі двісті дев'яносто одна гривня 68 
копійок), включаючи ПДВ. 

41 26.10.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-
продажу №25901-APS/560 від 26.10.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМА МОТОРС» 
(ідентифікаційний код 34356004), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «АРМА МОТОРС» 
зобов'язується передати у власність транспортні засоби (автомобілі), а 
СТОВ «МРІЯ» зобов‘язується їх прийняти та повністю оплатити ціну 
(вартість), що буде визначатися в специфікаціях, рахунках-фактурах та 
видаткових накладних впродовж дії договору.  
Загальна сума даного договору становить 2 275 363,59 грн (два 
мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят три гривні 59 
копійок), включаючи ПДВ; 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

42 29.10.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити, укладений Товариством у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки товару № 20/103 - ХВ від 26.06.2020 
року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АГРОРОСЬ» (ідентифікаційний код 21374294), а також додатків, 
додаткових угод, специфікацій до цього договору, за яким ТОВ 
«АГРОРОСЬ» зобов'язалося передавати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося 
приймати насіння, засоби захисту рослин та мікродобрива, та повністю 
оплатити їх ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та 
видаткових накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 1 123 017,30 грн (один 
мільйон сто двадцять три тисячі сімнадцять гривень 30 копійок), 
включаючи ПДВ. 

43 02.11.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) надати згоду на укладення договору поставки №201102-85 від 
02.11.2020 року із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВАДРАТ» 
(ідентифікаційний код 37023353), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ «КВАДРАТ» зобов'язалося передавати, а СТОВ «МРІЯ» 
зобов‘язалося приймати рідкі добрива та повністю оплатити їх ціну 
(вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та видаткових 
накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 3 769 826,04 грн (три 
мільйони сімсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 
04 копійки), включаючи ПДВ. 
2) надати повноваження директору Товариства підписати цей 
договір від імені Товариства та надати йому повноваження визначити 
інші умови договору (ті, що не окреслені у цьому рішенні) на власний 
розсуд, з правом передачі повноважень та видачі відповідних 
довіреностей. 

44 12.11.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1.1. Надати згоду на укладення Товариством договору купівлі-продажу 
частки у статутному капіталі з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 
31454383), за яким Товариство зобов’язується передати ТОВ «КЕРНЕЛ-
ТРЕЙД» у власність частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «ВІСЛА» (далі – 
частка), розміром 100 відсотків, номінальною вартістю 88 000 000,00 
гривень, а ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зобов’язується прийняти цю частку та 
сплатити за неї грошову суму в розмірі 79 843 000,00 гривень. 
 



 
2.1. надати згоду на видачу довіреності від імені Товариства, якою 
уповноважити: 
Захаренко Лесю Юріївну (паспорт 000997900, виданий органом 5330, 22 
вересня 2017 року), зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Гришка 
Михайла, буд. 8А, кв. 57 та/або  
Грунтенко Юлію Володимирівну (паспорт МВ №021499, виданий 
Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області 26.02.2002 року), 
яка зареєстрована за адресою: м. Шостка, вул. Марата, буд. 41, та/або 
Шушняєва Романа Миколайовича (паспорт серії ЕО № 054447, виданий 
Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області 19 січня 1996 
року), який зареєстрований за адресою: Миколаївська обл., м. 
Первомайськ, вул. Кодимська, буд. 60, (далі разом іменовані – 
Представники, а кожен окремо - Представник), кожен з яких вправі діяти 
окремо, незалежно один від одного, 
-  представляти інтереси Товариства в усіх установах 
підприємствах та організаціях України, незалежно від їх 
підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в т. ч., 
органах державної влади та місцевого самоврядування, міністерствах, 
відомствах, їх структурних підрозділах, державних комітетах та 
підвідомчих їм органах, фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях та 
комітетах, в органах юстиції, в тому числі, в територіальних управліннях 
юстиції будь-якого рівня, органах нотаріату (перед державними та 
приватними нотаріусами), у відповідних уповноважених органах 
державної реєстрації, у державного реєстратора, в органах Державної 
Фіскальної Служби України (її структурних підрозділах), у тому числі, в 
державних податкових інспекціях, Центрах надання адміністративних 
послуг (ЦНАП), у відносинах з фізичними особами (у тому числі, 
фізичними особами-підприємцями); 
- подавати, отримувати та підписувати від імені Товариства 
будь-які документи, у тому числі, заяви, довідки, листи, клопотання, 
запити, а також інші документи, які оформлюються від імені Товариства 
чи адресовані Товариству, засвідчувати своїм підписом відповідність 
копій документів Товариства оригіналам; 
- представляти інтереси Товариства у відносинах з державними 
реєстраторами з питань внесення змін до відомостей про Товариство, 
які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, а також з питань зміни 
складу учасників або власників юридичних осіб, в яких Товариство є чи 
буде відповідно засновником, власником або учасником. 
Окрім цього Представнику надаються наступні права: 
- приймати рішення щодо юридичних осіб, в яких Товариство є 
відповідно засновником, власником або учасником, в якості 
представника Товариства зі всіма встановленими правами та 
обов’язками, включаючи право приймати участь в управлінні та з правом 
голосу, приймати рішення з усіх питань, підписувати акти приймання-
передачі, статут в новій редакції, протоколи загальних зборів, рішення та 
інші необхідні документи; 
- представляти інтереси Товариства з приводу укладення, підписання 
від імені Товариства договорів купівлі-продажу часток (корпоративних 
прав) в статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі, але не 
обмежуючись, в яких Товариство є чи буде засновником, власником або 
учасником. 
Для цього Представнику надається право: укладати та підписувати від 
імені Товариства договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в 
статутному капіталі юридичних осіб, в яких Товариство є чи буде 
відповідно засновником, власником або учасником, а також будь-які акти 
приймання-передачі часток (корпоративних прав), додатки, протоколи, 
рішення, реєстри та інші документи, підписання яких передбачається 
договором купівлі-продажу, додаткові договори / угоди про внесення 
змін та доповнень до цих договорів, та інші документи, пов’язані з 
виконанням повноважень за цією довіреністю, в її межах та виключно в 
інтересах Товариства. 
Представник має право на отримання виписок, витягів, довідок, 
державної реєстрації суб’єктів господарювання, в яких Товариство є 
засновником/учасником та їх припинення, внесення змін до статуту, змін 
до відомостей про Товариство, подання всіх форм реєстраційних заяв, 
які подаються державному реєстратору для здійснення реєстраційних 
дій, подання рішення засновників (учасників) Товариства щодо його 
припинення, отримання та підписання будь-яких документів, пов’язаних 
з реєстраційними діями, у тому числі, реєстраційні заяви, описи, тощо.   
Для виконання представницьких функцій Товариство уповноважує 
Представника вести справи Товариства з правом підписання, подачі та 
отримання на руки від імені Товариства документів (заяв, скарг, 
повідомлень, клопотань, запитів, пропозицій, статутів, карток, витягів, 
виписок, довідок та всіх інших документів) з правом вчинення інших 
юридично значимих дій, безпосередньо пов’язаних з цією довіреністю і в 
межах наданих повноважень. 
2.2. надати повноваження директору Товариства видати цю 
довіреність від імені Товариства строком до 31.12.2023 року. 

45 20.11.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) переукласти трудовий контракт з директором товариства 
Кондратенком Юрієм Анатолійовичем на новий строк з 01.01.2021 року 
по 31.12.2021 року з оплатою праці відповідно до штатного розпису 
товариства; 
2) уповноважити голову зборів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОБІЗНЕС» в особі директора Голубахи  
 



 
Михайла Леонідовича підписати із Кондратенком Юрієм Анатолійовичем 
трудовий контракт від імені товариства. 

46 30.11.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1.1. Створити колегіальний орган товариства - наглядову раду, на 
яку покласти функції управління товариством, контролю та регулювання 
діяльності виконавчого органу, а також здійснення інших повноважень, 
передбачених статутом товариства. 
1.2. Порядок діяльності наглядової ради товариства визначити 
статутом товариства. 
2.1. Внести зміни до статуту товариства. Статут товариства 
затвердити у новій редакції. 
2.2. Уповноважити учасників товариства підписати статут 
товариства у новій редакції. 
2.3. Доручити директору здійснити усі необхідні дії для 
забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів товариства, з правом видачі довіреностей. 

47 18.12.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1) встановити, що кількісний склад наглядової ради товариства 
складатиме 18 членів; 
2) обрати до складу наглядової ради товариства з 01.01.2021 
року строком на 5 років таких членів: 
• Кульчицька Наталія Олександрівна;  
• Чикін Ігор Валерійович; 
• Стельмащук Ігор Зіновійович; 
• Жилавюк Олександра Богданівна; 
• Шитюк Костянтин Федорович; 
• Аксьонов Руслан Анатолійович;  
• Голубаха Михайло Леонідович;  
• Мамай Ігор Валентинович; 
• Овчаренко Ганна Вікторівна; 
• Грунтенко Юлія Володимирівна; 
• Грюкало Злата Олександрівна;  
• Фещук Ірина Леонідівна;  
• Потоцький Ігор Михайлович;  
• Мерзлюк Володимир Васильович;  
• Вєтоха Дмитро Михайлович; 
• Терзієв Олександр Володимирович;  
• Піший Андрій Анатолійович;  
• Литвинов Вадим Євгенович; 
3) затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами наглядової ради товариства (згідно з 
запропонованим проєктом, який викладений у додатку до цього 
протоколу); 
4) встановити, що члени наглядової ради товариства виконують 
свої обов’язки на безоплатній основі; 
5) уповноважити директора товариства підписати від імені 
товариства такі договори з членами наглядової ради товариства. 

48 22.12.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

1. Надати право підпису документів для розпорядження коштами 
на рахунках Товариства, підписувати від імені Товариства розрахункові 
документи в банках, їх відокремлених підрозділах, які здійснюють 
банківську діяльність від імені банку, та філіях іноземних банків в Україні, 
Черняковій Надії Олександрівні (паспорт громадянина України: КО 
№423466, виданий Карлівським РВ УМВС України в Полтавській області 
20 листопада 2002р., що зареєстрована за адресою: м. Полтава, пров. 
Великий, буд. 4, кв.9). 
 2. Визначити, що усі розрахункові документи в банках, їх 
відокремлених підрозділах, які здійснюють банківську діяльність від імені 
банку, та філіях іноземних банків в Україні, підписуються від імені 
Товариства виключно двома підписами: перший підпис – будь-якою 
особою, зазначеною в протоколі загальних зборів учасників Товариства 
від 06.07.2020 року (пункт 1 рішення з другого питання порядку денного), 
другий підпис – особою, зазначеною в пункті 1 цього рішення, та/або 
будь-якою особою, зазначеною в протоколі загальних зборів учасників 
Товариства від 06.07.2020 року (пункт 2 рішення з другого питання 
порядку денного). 
 3. Доручити директору Товариства видати довіреність Черняковій 
Надії Олександрівни, строком до 01.09.2023 року, з наступними 
повноваженнями: 
1) подавати та отримувати будь-які необхідні документи;  
2) мати вільний доступ до будь-яких рахунків Товариства та 
інформації щодо них; 
3) мати право розпоряджатися рахунком з правом підпису на 
розрахункових, платіжних та інших фінансових документах Товариства, 
включаючи, але не обмежуючись, щодо: 
- переказу грошових коштів з будь-яких рахунків Товариства; 
- отримання грошових коштів, які були залучені Товариством у 
Банках при отриманні кредиту, позики, іншого виду фінансування, або 
залучені у декількох Банках при отриманні синдикованого фінансування, 
рішення щодо залучення яких прийнято або належним чином погоджено 
уповноваженими органами управління Товариства відповідно до Статуту 
Товариства; 
- випуску та платежу за документарними операціями з 
акредитивами, гарантіями, які емітовані Банками відповідно до умов 
правочинів, які були укладені Товариством та належним чином 
погоджені (укладені) уповноваженими органами управління Товариства 
відповідно до Статуту Товариства;  
 
 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА, 
ПРОВЕДЕНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО 2020 РОКУ 

 
№ Дата 

протоколу 
Кворум Предмет 

1 14.08.2020 На засіданні присутні члени 
комісії у повному складі. 

1. Обрання голови ревізійнох комісії Товариства. 
2. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів 
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та проведення 
відповідного конкурсу. 

2 20.08.2020 На засіданні присутні члени 
комісії у повному складі. 

Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 
діяльності для аудиту фінансової звітності за 2019 рік 

3 13.10.2020 На засіданні присутні члени 
комісії у повному складі. 

Затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 
діяльності для аудиту фінансової звітності за 2020 рік 

 
В звітному році Ревізійна комісія Товариства функціонувала з 08.05.2020 року по 

30.11.2020 року (Статут Товариства затверджений 08.05.2020 року,  протокол  загальних зборів  
від 08.05.2020 року). 

 
 
 

 
 
- переказу на поточні рахунки працівників Товариства заробітної 
плати, підзвітних сум, виплат, пов'язаних з тимчасовою 
непрацездатністю та інших виплат; 
- відкриття/закриття будь-яких рахунків Товариства; 
4) здійснювати передачу до Банків пакету документів для 
відкриття будь-яких рахунків Товариства, формування юридичної справи 
Товариства (на вимогу Банків); 
5) підписувати від імені Товариства анкети стосовно ідентифікації 
Товариства; 
6) завіряти власним підписом копії будь-яких документів, що 
надаються до Банків від імені Товариства в рамках всіх укладених з 
банком правочинів та/або всіх правочинів Товариства з Банком, які 
будуть укладені в майбутньому у термін дії цієї довіреності, у тому числі 
для здійснення операцій з купівлі/продажу валюти, валютного контролю, 
та для проведення валютних платежів, для відкриття будь-яких рахунків 
Товариства; 
7) надавати уповноваженим представникам Банків розрахункові 
(платіжні) документи, отримувати в Банках розрахункові (платіжні) 
документи, а також надавати та/або отримувати у Банках інші документи 
по відкритих у Банках поточних та депозитних Рахунках; 
8) одержувати та надавати інформацію у Банки щодо осіб, які 
мають право одержувати довідки, виписки та/або інші документи про 
грошові кошти, відсотки (нарахування) по Рахункам та/або руху 
грошових коштів на Рахунках; 
9) укладати (підписувати) правочини від імені Товариства щодо 
купівлі-продажу, конвертації іноземної валюти незалежно від суми таких 
правочинів, підписувати заяви про здійснення операцій з купівлі/продажу 
іноземної валюти, конвертації та на проведення валютних платежів при 
наявності в разі необхідності погодження уповноваженими органами 
управління Товариства відповідно до Статуту Товариства; 
10) укладати (підписувати) правочини щодо послуг Банків з 
випуску акредитивів та гарантій виконання зобов’язань Товариства 
відповідно до умов правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо), 
укладених Товариством, та підписувати додаткові угоди та додатки до 
них, за виключенням правочинів, для укладення яких необхідне 
погодження уповноважених органів управління Товариства відповідно до 
Статуту Товариства; 
11) підписувати згідно з умовами угод, які були укладені або 
будуть укладені Товариством у майбутньому, будь-які листи, довідки, 
акти, звіти, тощо, що надаються Товариством до Банку, зокрема, але не 
виключно, про чинну редакцію установчих документів Товариства, склад 
органів управління Товариства, наявність або відсутність внутрішніх 
документів Товариства, що регламентують роботу органів управління 
Товариства; 
12) здійснювати усі інші законні дії, пов'язані з виконанням 
вищевказаних повноважень, включаючи підписання будь-яких інших 
документів, що пов`язані з укладанням, виконанням, зміною чи 
розірванням вищезазначених правочинів. 

49 24.12.2020 На зборах присутні учасники 
(представники учасників), що 
володіють у сукупності 100 
відсотками голосів 

схвалити, укладений Товариством у відповідності до ст. 241 Цивільного 
кодексу України, договір поставки № 134/2020 АХТ від 09.10.2020 року із 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрітех Україна» 
(ідентифікаційний код 39718442), а також додатків, додаткових угод, 
специфікацій до цього договору, за яким ТОВ «Агрітех Україна» 
зобов'язалося передавати, а СТОВ «МРІЯ» зобов‘язалося приймати 
насіння, засоби захисту рослин, мікродобрива та повністю оплатити їх 
ціну (вартість), що буде визначатися в рахунках-фактурах та видаткових 
накладних впродовж дії договору. 
Загальна сума даного договору становить 655 653,60 грн (шістсот 
п'ятдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят три гривні 60 копійок), включаючи 
ПДВ. 



 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, 

ПРОВЕДЕНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО 2020 РОКУ 
 

В звітному 2020 році  Наглядова Рада Товариства не проводила свої засідання, так як 
була створена 30.11.2020 року, проте почала функціонувати з 01.01.2021 року (Статут 
Товариства затверджений 30.11.2020 року,  протокол  загальних зборів  від 30.11.2020 року). 

 
CФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ ТА 

ПОСЛУГИ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ/НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ 
 

В звітному періоді Товариство здійснює діяльність за економічними напрямками та 
галузевим спрямуванням: 

 

01.11 Сільське господарство та надання пов'язаних із ними послуг: вирощування 
однорічних і дворічних культур, а саме: вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур. Цей вид діяльності включає всі форми вирощування 
зернових, бобових культур і насіння олійних культур у відкритому ґрунті. вирощування 
зернових культур, таких як: пшениця, кукурудза (на зерно), сорго, ячмінь, жито, овес, просо, 
інші зернові культури (гречка, тощо), вирощування бобових культур, таких як: квасоля, кінські 
боби, нут, вигна (коров'ячий горох), сочевиця, люпин (солодкий та гіркий), горох, інші бобові 
культури (вика тощо), вирощування насіння олійних культур, таких як: боби сої, арахіс, 
насіння бавовнику, боби рицини, насіння льону, насіння гірчиці, насіння нугу, насіння ріпаку, 
насіння сафлору, насіння кунжуту (сезаму), насіння соняшнику, насіння інших олійних 
культур (рижію, маку олійного тощо). Ця група включає вирощування небагаторічних 
культур, що існують не більше двох вегетаційних періодів. Сюди також уключено 
вирощування цих культур із метою одержування їх насіння.  
Доходи і результати діяльності в звітному 2020 році, грн., без ПДВ. 

     Дохід від реалізації готової продукції, в тому числі : 679419172.20 

 Дохід від реалізації готової продукції (експорт) 314 145 458,72 

 Дохід від реалізації вирощеної продукції рослиництва в Україні 365 273 713,48 

01.61 Сільське господарство та надання пов'язаних із ними послуг : допоміжна діяльність у 
рослинництві за винагороду або на основі контракту, а саме: передпосівна підготовка полів, 
сівба та садіння сільськогосподарських культур, оброблення сільськогосподарських культур, 
обприскування сільськогосподарських культур, у т.ч. з повітря, обрізання плодових дерев і 
виноградників, пересаджування рису, розсаджування та прополювання буряку, збирання 
врожаю, боротьбу зі шкідниками (у т.ч. із кролями), пов'язану із сільським господарством, 
підтримка угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані, експлуатація 
сільськогосподарського зрошувального устаткування, надання сільськогосподарської техніки 
разом із обслуговуючим персоналом.  
Доходи і результати діяльності в звітному 2020 році, грн., без ПДВ. 

Дохід від реалізації робіт і послуг 11 415 677,14

10.41 Переробна промисловість: виробництво харчових продуктів, а саме: нерафінованої 
рослинної олії: оливкової, соєвої, пальмової, соняшникової, сафлорової, бавовняної, ріпакової, 
гірчичної, лляної тощо; виробництво незнежиреного борошна та шроту з насіння олійних 
культур, горіхів або кісточкових олійних культур (мигдалю), виробництво рафінованої 
рослинної олії: оливкової, соєвої тощо, перероблення рослинної олії: перегонку, кип'ятіння, 
дегідрацію, гідрогенізацію тощо, виробництво неїстівних тваринних олій і жирів, одержування 
бавовняного лінту, макухи та інших відходів виробництва рослинних олій. Доходи і 
результати діяльності в звітному 2020 році, грн. - В 2020 році продукцію не передавали на 
переробку. 
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а саме: 
оптова торгівля плодами олійних культур, необробленим тютюном, кормами для тварин.  
Доходи і результати діяльності в звітному 2020 році, грн., нат. один. Відсутні 



01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних 
Доходи і результати діяльності в звітному 2020 році, грн., нат. один. Відсутні 
 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 
Дохід від реалізації вирощеної продукції твариництва 141 666,67

Це дохід від реалізації гною 

10.11 Виробництво  мяса 
Доходи і результати діяльності в звітному 2020 році, грн., нат. один. Відсутні 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  

Доходи і результати діяльності в звітному 2019 році, грн., безПДВ. 
   Дохід від реалізації товарів, в тому числі: 3 331 686,08

Дохід від реалізації інших товарів 3 222 532,98
Дохід від реалізації нерафінованого масла (в Украине) 26 404,35

Дохід від реалізації цукру як товару в Україні 82 748,75

 
ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2020 рік було 
отримано чистий прибуток на суму   263590     тис. грн. 

 
ІІІ. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Ліквідність Товариства. 
Показники платоспроможності (ліквідності) Товариства  

(річна фінансова звітність). 
Показники Норма станом на 

01.01.2020р. 
станом на  

31.12.2020 р. 
1 3 4 5 

Показники платоспроможності (ліквідності)  
1. коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,5 0,0001 0,0004 
2. коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,7 1,3789 7,3770 
3. коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) > 1,0 1,4784 7,4093 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства 
можна покрити за допомогою абсолютно ліквідних активів. Нормативне значення показника 
повинно бути не менше 0,5.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частку поточних зобов'язань підприємства 
можна покрити за допомогою абсолютно та швидколіквідних активів. Нормативне значення 
показника повинно бути не менше 0,7.  

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) показує, яку частку поточних зобов'язань 
підприємства можна покрити за допомогою абсолютно, швидко та повільно ліквідних активів. 
Нормативне значення показника повинно бути не менше 1.  

Аналіз показників показує, що ліквідність Товариства є опосередкованою та більшою від 
своїх нормативних значень (понад нормативні показники швидкої та поточної ліквідності).  

Показники швидкої ліквідності та поточної ліквідності Товариства є вищими від свої 
оптимальних значень, що є досить позитивно для ліквідності підприємства. 

В цілому по Товариству показники ліквідності (платоспроможності) за звітний 2020 рік є 
задовільними. 
 

 
 



Зобов'язання Товариства. 
Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві наявні як довгострокові, так і короткострокові 

зобов'язання та забезпечення, і становлять по Товариству 686399 тис. грн. (річна фінансова 
звітність), їх склад: 

- довгострокові кредити банків 0 тис. грн. 
- інші довгострокові зобов’язання 288173 тис. грн. 
- довгострокові забезпечення 4286 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
5134 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

1533 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 

16 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 8055 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 

страхування 
17 тис. грн. 

- Доходи майбутніх періодів 346 тис. грн. 
- поточні забезпечення 4589 тис. грн. 
- інші поточні зобов’язання 69618 тис. грн. 
 

ІV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
Товариство у процесі функціонування здійснює значний екологічний вплив на довкілля, 

який характеризується наступними основними напрямками: забруднення повітря за рахунок 
викиду пилу і токсичних речовин, забруднення зерно продуктів, виділення стічних вод, 
виробничий шум. 

Товариство в 2020 році послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу 
виробничої діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення 
виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі.  

При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які 
дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до 
цілей економічної діяльності підприємств. 

Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства 
на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у 
процесі виробництва.  

Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні 
заходи:  

 зменшення обсягів водоспоживання; 
 зменшення обсягів споживання енергії; 
 зменшення обсягів забруднюючих викидів в повітря; 
 повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну 

діяльність;  
 інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність. 
 скорочення витрат палива - регулярно проводиться настройка паливної 

апаратури, в холодну пору року різними способами зводиться до мінімуму 
час прогріву двигунів 

  
  

V. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 
Середня кількість працівників Товариства станом на 31.12.2020 року та станом на 

31.12.2019 року складала 251 особи і 299 особи, відповідно. 
Загальна кількість працівників за звітний 2020 рік становить – 195 чол. з них 2 жінки 

працювали на керівник посадах підприємства. 
За попередній звітному 2019 рік загальна кількість працівників складала – 259 чол. з них 

3 жінки працювали на керівник посадах підприємства. 
 

 



 
Кадрова програма Товариства в 2020 році, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 

працівників операційним потребам підприємства. 
 

В Товаристві в звітному періоді були прийняті та впроваджені наступні внутрішні 
нормативні документи: 

1). Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, затверджено 
Наказом №175-ОД директора Товариства від 14 вересня 2020 року. 

2). Положення про порядок проведення робіт з підвищеною небезпекою, які 
оформляються нарядом-допуском, затверджено Наказом №175-ОД директора Товариства від 
14 вересня 2020 року. 

3). Положення про службу охорони праці, затверджено Наказом №175-ОД директора 
Товариства від 14 вересня 2020 року. 

4). Положення про систему управління охороною праці, затверджено Наказом №175-ОД 
директора Товариства від 14 вересня 2020 року. 

5). Положення про про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджено Зборами трудового колективу Товариства від 14 вересня 2020 
року. 

6). Інструкція №1 вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджено Наказом 
№188-ОД директора Товариства від 29 вересня 2020 року. 

7). Інструкція з охорони праці №4 для водія легкового автомобіля (користувача 
службового транспорту), затверджено Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 вересня 
2020 року. 

8). Інструкція з охорони праці №5 з надання першої долікарської допомоги при нещасних 
випадках та невідкладних станах, затверджено Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 
вересня 2020 року. 

9). Інструкція з охорони праці №6 під час виконання робіт з пістецидами та хімікатами, 
затверджено Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 вересня 2020 року. 

10). Інструкція з охорони праці №10 для тракториста-машиніста сільськогосподарського 
виробництва, затверджено Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 вересня 2020 року. 

11). Інструкція з охорони праці №11 для електрозварника ручного зварювання, 
затверджено Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 вересня 2020 року. 

12). Інструкція з охорони праці №15 для водія вантажного автомобіля, затверджено 
Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 вересня 2020 року. 

13). Інструкція з охорони праці №16 для слюсаря-ремонтника, затверджено Наказом 
№188-ОД директора Товариства від 29 вересня 2020 року. 

14). Інструкція №17 вимоги пожежної безпеки при виробництві і зберіганні 
сільськогосподарської продукції, затверджено Наказом №188-ОД директора Товариства від 29 
вересня 2020 року. 

 
VІ. РИЗИКИ 

Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає 
здiйснення таких основних заходiв: 
 - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. 
Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних 
та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi Товариства, а 
також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю 
підприємства;  
- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 
ризикiв;  
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 
видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером 
здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та 
максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових 
ризикiв, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за 
окремими видами фiнансових ризикiв.  

Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду 
прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

 



 
Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку 

країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi Товариства, 
темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є 
схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 
потокiв. 

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, 
дебiторську та кредиторську заборгованiсть.  

Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй 
дiяльностi.  

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик 
лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння 
кожним iз цих ризиків.  

Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi 
ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої 
зобов'язання на момент їх погашення.  

Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i 
гнучкiстю у використаннi умов кредитування. Товариство проводить аналiз строкiв 
виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд 
очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв.  

Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за 
рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з 
надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг 
фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується 
сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство здiйснює операцiї тiльки з 
перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  

Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi 
бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i 
пiдлягає формальному затвердженню.  

Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової 
iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.  

Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  
Управлiння капiталом.  
Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної 

структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у 
питаннях доступу до ринкiв капiталу.  

Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити 
коригування у полiтику та цiлi управління капіталом з урахуванням змін в операційному 
середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. 
 

VІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 
 

В звітному році Товариство не здійснювало  інноваційну діяльність та розробки, 
дослідження. 

Товариством не проводилося самостійних досліджень, але для власних потреб на 
підприємстві у 2020 році проводилися власні маркетингові дослідження ринку на якому 
працює, а також здійснювався власний моніторинг різних аспектів діяльності підприємств в 
сільськогосподарській галузі. 

 
VІІІ. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Станом на 31.12.2020 року в Товаристві відсутні поточні та довгострокові фінансові 
інвестиції. 

  
 
 
 



 
ІХ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету 

дiяльностi, визначених Статутом Товариства.  
Перспективнiсть подальшого розвитку Сільськогосподарського  товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мрія» залежить вiд прийняття та виконання адекватних управлiнських 
рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища, а саме: ефективної фiнансової, 
iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї 
маркетингових програм тощо.  

 

 
   Директор  СТОВ «Мрія»                                    ___________________    Ю.А. Кондратенко 

            
                                                                            М. П. 

Адреса: 63340, Україна, Харківська  
область, Красноградський р-н, с. Петрівка,  
   
Дата: 26 лютого 2021 року 

 

 


