
Титульний аркуш

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор Круть С.О.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за          квартал              року4 2021
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження
5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

37412768
Саперно-Слобiдський проїзд, 4, м. Київ, 03039
(044) 461-54-72, (044) 525-12-22
n.prіhodko@metal.kіev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Товариство з обмеженою відповідальністю

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

15.02.2022

№ 1502/1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Проміжну інформацію 
розміщено на  власному веб-
сайті учасника фондового 
ринку

https://metall-holding.com.ua/ua/about

(URL-адреса сторінки)
15.02.2022

(дата)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента; X

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

    4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом. 
17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки. X

Відсутня інформація: Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності – ліцензії відсутні. Інформація про 
обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не заповнюється емітентами, вид діяльності по 
класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. Інформація про собівартість 
реалізованої продукції - не заповнюється емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до 
переробної, добувної промисловості тощо. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, 
кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: інформація про випуски акцій емітента; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
інформація про похідні цінні папери емітента; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 
інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв’язку із відсутністю у 
емітента вказаних цінних паперів. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах – емітент не має участі в 
інших юридичних особах. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів – 
інформація відсутня. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі – емітент не здійснював випуск акцій. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не 
надається, тому що пiдприємство не випускає цiльовi облiгацiї. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, 
підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) – аудитор для перевірки проміжної фінансової звітності не 
залучався.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ 
ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

46.72

47.19

49.41

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Оптова торгівля металами та металевими рудами

Вантажний автомобільний транспорт

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

3. Територія (область) м. Київ
30.11.2010

4020000,00

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

  4947. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   Загальні збори учасників, Директор
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 
засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, 
якщо засновник – 
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 
юридична особа

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

ЛОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

МЕЛЬНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

ПОБЕРЕЖНЮК ВОЛОДИМИР 
ЛЕОНІДОВИЧ
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1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

3) IBAN

6) IBAN

UA193005280000026005001350626

UA193005280000026005001350626
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V. Інформація про посадових осіб емітента
Директор

Круть Сергій Олександрович
1985
Вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

20

ТОВ "Метал Холдінг Трейд", 37412768, заступник директора з фінансових питань

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки – директор є виконавчим органом, що здійснює керівництво 
поточною діяльністю Товариства, згідно зі Статутом. Директор підзвітний загальним зборам 
учасників. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Протягом 
звітного року виплачена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 20 років. Попередні посади: 
04.11.2013 р. – 30.09.2014 р.: ТОВ «Метал Холдінг Трейд», заступник директора з фінансових 
питань. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Головний бухгалтер

Приходько Наталія Миколаївна
1968
Вища. Київський інститут народного господарства

33

ТОВ "Альянс", 13693513, головний бухгалтер

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Протягом звітного року виплачена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. Призначена на 
посаду згідно рішення загальних зборів учасників, Протокол № 19 від 12.09.2011 р. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 33 роки. Попередня посада: 
04.07.2006 р. - 12.09.2011 р. - ТОВ "Альянс", посада - головний бухгалтер. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

© SMA 374127684 кв. 2021



Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск

Облігації 
(відсоткові, 
цільові, 
дисконтні)

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість у 
випуску 

(шт.)

Форма існування 
та форма випуску

Загальна 
номінальна 
вартість (грн)

Процентна 
ставка (у 
відсотках)

Строк 
виплати 
процентів

2. Інформація про облігації емітента
Дата 

погашення 
облігацій

Сума 
виплаченого 
процентного 
доходу у 

звітному періоді 
(грн)

Міжна-
родний 
ідентифі-
каційний 
номер

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124
30.10.2013 202/2/2013 Національна 

комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

50000,00 900 45000000,00 19 04.11.2013 
р. - 
23.10.2023 р.

23.10.2023

Опис: Звичайні, процентні іменні облігації серії А, приватного розміщення, без додаткового забезпечення. Торгівля облігаціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. 
Розміщення облігацій, а також здійснення емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів, відповідно до його 
Регламенту. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства, а саме для закупівлі 
металопродукції, відповідно до умов емісії. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах відсутні. Дострокове погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою можливе за рішенням виконавчого органу емітента в порядку, визначеному Проспектом емісії.

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00UA40001
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ХV. Проміжний звіт керівництва

Важливих подій протягом звітного періоду у діяльності підприємства не відбувалось. 
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть у нормальному робочому режимi, притаманному 
пiдприємству. Головним фактором ризику, що впливає на дiяльнiсть ТОВ «Метал Холдінг 
Трейд» є погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, викликаною запровадженням 
карантинних заходiв у зв'язку iз поширенням захворювання вiрусом COVID-19, що може 
призвести до зменшення попиту на товари емiтента через загальну низьку купiвельну здатнiсть 
покупцiв, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання показника iнфляцiї, форс-
мажорнi обставини. Вплив коронавiрусу, карантину та обмежувальних заходiв на дiяльнiсть, 
фiнансовий стан i майбутнi економiчнi показники, залежить вiд комплексних показникiв 
дiяльностi пiдприємства за результатами року: показникiв лiквiдностi, рiвня навантаження 
боргових зобов`язань тощо.
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