
 

Примітки   до   фінансових   звітів   
Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Агрофірма „Семереньки” за 2020 рік  
(складених за міжнародними  

стандартами фінансової звітності) 
 

1. Інформації про підприємство 
Товариство з обмеженою відповідальністю „Агрофірма „Семереньки” (далі – Товариство) 

зареєстроване за адресою (місцезнаходження): 42644, Сумська область, Тростянецький район, село 
Печини, вулиця Центральна, будинок 2-А. 

 

Товариство, являється юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
Станом на 31.12.2020 року, Товариство з обмеженою відповідальністю „Агрофірма „Семереньки” є 
правонаступником наступних підприємств:  
 Приватне підприємство «Буймерське» (код ЄДРПОУ: 34573641), стан суб'єкта: припинено, дата 

запису: 26.12.2019 р., номер запису: 16241120023000291;  
 Приватне підприємство «Тарасівка-99» (код ЄДРПОУ: 34205162) стан суб'єкта: припинено, 

дата запису: 29.05.2019 р., номер запису: 16111120025000260;  
 Приватне підприємство «Печинське» (код ЄДРПОУ: 34573678), стан суб'єкта: припинено, дата 

запису: 05.02.2019 р., номер запису: 16241120023000292; 
 Приватне підприємство «Мезенівка» (код ЄДРПОУ: 34205183), стан суб'єкта: припинено, дата 

запису: 05.02.2019 р., номер запису: 16141120039000255; 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «РСЗ АГРО» (код ЄДРПОУ: 38020039), 

стан суб'єкта: припинено, дата запису: 05.02.2019 р., номер запису: 16091120018000655; 
 Приватне підприємство «РАССВЄТ АГРО» (код ЄДРПОУ: 34113805), стан суб'єкта: 

припинено, дата запису: 21.02.2019 р., номер запису: 16241120027000277; 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «РОСТ», (код ЄДРПОУ: 30463224), 

стан суб'єкта: припинено, дата запису: 07.12.2018 р., номер запису: 16231120029000213.   
 

До складу Товариства, у 2019-2020 роках, входив відокремлений підрозділ – Філія «Гутянський 
елеватор» ТОВ «Агрофірма «Семереньки» (код ЄДРПОУ ВП: 43085428), який зареєстрований  за 
адресою (місцезнаходження): 62132, Харківська область, Богодухівський район, село Губарівка, 
вулиця Гутянська, будинок 91А. 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Агрофірма „Семереньки” станом на 31.12.2020 
року, станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2019 року в своїй структурi не має жодного 
дочiрнього підприємства. 

Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво сільськогосподарських культур (код за 
КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур /крім рису/, бобових культур і насіння олійних культур). 

 Товариство в 2019-2020 р. р. обробляло 31420,0105 гектарів орендованих посівних 
сільськогосподарських земель. 

 

Детальна інформація про Товариство:  
 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його 
наявності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА 
"СЕМЕРЕНЬКИ"  (ТОВ "АГРОФІРМА "СЕМЕРЕНЬКИ") 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
Назва юридичної особи "АГРОФІРМА "СЕМЕРЕНЬКИ" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 33486731 
Місцезнаходження юридичної особи 42644, Сумська обл., Тростянецький р-н, с.Печини, вул.Центральна, б.2-А 

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАВНИК (КОНТРОЛЕР) - 
ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ , ШВЕЙЦАРІЯ  М. ЖЕНЕВА 
ВУЛ. РЮ ДЕ ШАТІЙОН, 14 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА"; Код ЄДРПОУ засновника: 
31333767; Адреса засновника: 17600, Чернігівська область, Варвинський 
район, селище міського типу Варва, вулиця Комарова, будинок 59 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5526068.31 
АГРОФІРМА "ХЛІБОРОБ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; Код ЄДРПОУ засновника: 30702633; Адреса 
засновника: 26512, Кіровоградська область, Голованівський район, село 
Наливайка; Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7950195.00 

Дані про розмір статутного капіталу Розмір (грн.): 13476263.31 


