
Титульний аркуш 
 

19.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 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) (далі - Положення). 

 

Директор    Парфененко Олена Михайлiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ 

КОНСАЛТИНГ" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34807768 

4. Місцезнаходження: 01033, Саксаганського, буд.38 Б, оф.11 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0442901594,  

6. Адреса електронної пошти:  info@mxconsulting.com.ua 

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://www.mxconsulting.com.ua 19.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

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 передачі 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  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не надається, у зв'язку з тим, що 

лiцензiї не одержувались. 

 

Iнформацiя про випуски акцiй емiтента - не надається, у зв'язку з тим, що випуски акцiй 

емiтентом не здiйснювались. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери емiтентом не 

випускались. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом - похiднi цiннi папери емiтентом не 

випускались.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю 

посада корпоративного секретаря. 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, оскiльки значнi правочини в 

звiтному перiодi не здiйснювалися. 

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiстю не надається, оскiльки такi правочини в звiтному 

перiодi не здiйснювалися. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв / Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - будь-якi з 

перелiчених обмежень вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство 

не випускає борговi цiннi папери. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, 

оскiльки Товариство не випускає борговi цiннi папери. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва), вiдсутнiй оскiльки Товаритсво не здiйснює емiсiю цiльових облiгацiй 



пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 10.01.2007 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 10218400 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 7 

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

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори учасникiвДиректор 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

"ОПIКА-КАПIТАЛ", ЯКА ДIЄ ВIД 

СВОГО IМЕНI, АЛЕ В IНТЕРЕСАХ ТА 

ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО 

ЗАКРИТОГО 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО 

ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО 

ФОНДУ "СТРАХОВИЙ РЕЗЕРВ" 

36019, Полтавська обл., мiсто Полтава, 

вул.Колективна, будинок 10 
2331624 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "МТБ Банк", МФО 328168 

2) IBAN 

 UA163281680000026508000000010 

3) поточний рахунок 

 UA163281680000026508000000010 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 



  

6) поточний рахунок 

  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 ПАРФЕНЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛIВНА 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА", 13934129, посада диспетчер з 01.12.2008; 

спецiалiст вiддiлу по управлiнню взаємовiдносинами з клiєнтами з 01.01.2010; начальник 

Департаменту страхування фiзичних осiб з 01.08.2010. Стаж в ПрАТ "СК 

"САЛАМАНДРА-УКРАЇНА" - 2 роки 9 мiсяцiв 

7. Опис 

 Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було, у посадової 

особи вiдсутня непогашеня судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 БЛАВАЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Нафтобiзнес Контракт", 43185964, 06.03.2013-05.09.2019 директор ТОВ 

"НIКА-ВМ",  

03.08.2020-24.12.2020 заступник головного бухгалтера ТОВ "НАФТОБIЗНЕС КОНТРАКТ" 

7. Опис 

 Згiдно Наказу Директора Товариства №02-к вiд 18.02.2021р., призначена з 18.02.2021р. 

безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Блавацька Тетяна Олександрiвна, яка 

не має частки в статутному капiталi емiтента (0%, 0 акцiй). Посадова особа не має судимостей за 

корисливi або посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.01.2020 06/2/202

0 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA5000001

579 

відсотко

ві 

1000 60000 Бездокумента

рні іменні 

60000000 12 10 днiв вiд 

дати 

початку 

виплати 

вiдсотковог

о дохо 

0 19.02.2030 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на внутрiшньому ринку. Мета емiсiї залучення коштiв та використання для здiйнення у 

господарськiй дiяльностi згiдно проспекту емiсiї. Пропозицiя здiйснювалась серед визначного кола осiб. Дострокове погашення не проводилось. 

Емiтент не здiйснював викуп розмiщених облiгацiй. 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Директор ТОВ "МХ КОНСАЛТИНГ" Парфененко Олена Михайлiвна повiдомляє, що впродовж 

звiтного перiоду, за який складається дана промiжна iнформацiя емiтента, а саме 4 квартал 2021 

року, жодних важливих подiй не вiдбулося, вiдсутнiсть яких жодним чином не вплинуло на 

промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента. 

 


