
Титульний аркуш 
 

27.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 54/01-12 

(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). 

 

Голова комiсiї з припинення    Пасiчник Ганна Андрiївна 
(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: Приватне акцiонерне товариство "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20134889 

4. Місцезнаходження: 45612, Волинська обл., селище мiського типу Торчин, вулиця I.Франка, 

будинок 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 776600, (0332) 776600 

6. Адреса електронної пошти: Olena.Detiuk@UA.nestle.com 

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 

http://volinholding.emitent.org.ua/index.

php?page=rozkr_inf 27.01.2022 

 (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 X 

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 X 

    2) інформація про облігації емітента  

    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 X 

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: 

 

Емiтент розкриває промiжну iнформацiю за четвертий квартал, крiм такої iнформацiї: 

 

- iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 

 

- промiжна фiнансова звiтнiсть; 

 

- висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi; 

 

- твердження щодо промiжної iнформацiї. 

 

Облiгацiї емiтентом не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Iншi цiннi папери емiтентом не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах,  iнформацiя - вiдсутня. 

 

Корпоративний секретар не обирався, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Борговi цiннi папери емiтентом не випускались, iнформацiя - вiдсутня. 

 

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному кварталi не 

приймалось, значних правочинiв у звiтному кварталi не вчинялось - iнформацiя 

вiдсутня. 

 

Правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному кварталi не вчинялось - 

iнформацiя вiдсутня. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 29.09.1994 

3. Територія (область) 

 Волинська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 100000 

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) 

 656 

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

 10.84 - Виробництво прянощiв i приправ (основний) 

9. Органи управління підприємства 

 Комiсiя з припинення Товариства 

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 

"СОСЬЄТЕ ДЕ ПРОДЮЇ НЕСТЛЕ 

С.А.", Країна резидентства: Швейцарiя 

Швейцарiя, мiсто Веве, Авеню  Нестле, 

будинок 55 
CHE-109.815.753 

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 

 АТ "IНГ Банк Україна", МФО 300539 

2) IBAN 

 UA48 300539 00000 26007003036000 

3) поточний рахунок 

 UA48 300539 00000 26007003036000 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "IНГ Банк Україна", МФО 300539 

5) IBAN 

 UA853005390000026008013036000 

6) поточний рахунок 

 UA853005390000026008013036000 

 

 

 

 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

На право здiйснення 

господарської дiяльностi з обiгу 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв 

- 23.11.2017 Державна служба України з 

лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками 

23.11.2022 

Опис Емiтент прогнозує подовження строку дiї лiцензiї 

На провадження дiяльностi з 

використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання 

ОВ-020292 06.07.2017 Державна iнспекцiя ядерного 

регулювання України 

06.07.2025 

Опис Емiтент прогнозує подовження строку дiї лiцензiї 

На право зберiгання пального 

(виключно для потреб власного 

споживання чи промислової 

переробки) 

0308041420200

0262 

01.03.2020 Головне управлiння ДПС 01.03.2025 

Опис Емiтент прогнозує подовження строку дiї лiцензiї 

На право зберiгання пального 

(виключно для потреб власного 

споживання чи промислової 

переробки) 

0308041420200

0263 

01.03.2020 Головне управлiння ДПС 01.03.2025 

Опис Емiтент прогнозує подовження строку дiї лiцензiї 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

Голова комiсiї з припинення 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

Пасiчник Ганна Андрiївна 

3. Рік народження 

1982 

4. Освіта 

вища 

5. Стаж роботи (років) 

17 

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

Приватне акцiонерне товариство "ВОЛИНЬХОЛДIНГ", 20134889, Генеральний директор 

7. Опис 

Призначено Головою Комiсiї з припинення рiшенням єдиного акцiонера, який є власником 100% 

акцiй Товариства №2/21 вiд 21 квiтня 2021 року у звязку з перетворенням емiтента. Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

член комiсiї з припинення 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

Генсiровська Лариса Олександрiвна 

3. Рік народження 



1967 

4. Освіта 

вища 

5. Стаж роботи (років) 

31 

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

Приватне акцiонерне товариство "ВОЛИНЬХОЛДIНГ", 20134889, Головний бухгалтер 

7. Опис 

Призначено членом Комiсiї з припинення рiшенням єдиного акцiонера, який є власником 100% 

акцiй Товариства №2/21 вiд 21 квiтня 2021 року у звязку з перетворенням емiтента. Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

член комiсiї з припинення 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

Детюк Олена Вiкторiвна 

3. Рік народження 

1977 

4. Освіта 

вища 

5. Стаж роботи (років) 

22 

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

Приватне акцiонерне товариство "ВОЛИНЬХОЛДIНГ", 20134889, Керiвник юридичного вiддiлу 

7. Опис 

Призначено членом Комiсiї з припинення рiшенням єдиного акцiонера, який є власником 100% 

акцiй Товариства №2/21 вiд 21 квiтня 2021 року у звязку з перетворенням емiтента. Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.10.2010 32/03/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000091938 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

5 20000 100000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв внесення/виключення 

цiнних паперiв  до/з бiржових спискiв не було. Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 57-ДР-3 вiд 

25.05.2021 року зупинено обiг акцiй емiтента у звязку з його перетворенням. 

 



XII. 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 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 

 

1. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

01.10.2010 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000091938 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

57-ДР-3 вiд 25.05.2021 року зупинено 

обiг акцiй емiтента у звязку з його 

перетворенням. 

безстроково 

 

2. 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 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.10.

2010 

32/03/1/10 UA4000091938 20 000 100 000 20 000 0 0 

Опис: 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 57-ДР-3 вiд 25.05.2021 року зупинено обiг акцiй емiтента у звязку з його перетворенням. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
Рiшенням №2/21 вiд 21 квiтня 2021 року єдиного акцiонера, який є власником 100% акцiй 

Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ", було прийняте рiшення про 

припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю, призначено комiсiю з припинення Товариства та затверджено план 

перетворення Товариства. 

 

У звітному періоді Товариство продовжувало перебувати в процесі припинення шляхом 

перетворення. 

 

Внаслiдок проведення процедури перетворення буде створене Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ВОЛИНЬХОЛДIНГ", до якого перейдуть всi права та обов'язки, у тому числi 

вимоги кредиторiв Товариства, якi iснували на дату затвердження передавального акту. 

 

Необхiднiсть перетворення Приватного акцiонерного товариства "ВОЛИНЬХОЛДIНГ" у 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю пов'язано з подальшою оптимiзацiєю корпоративної 

структури, спрощенням бiзнес-процесiв та пiдвищенням ефективностi господарської дiяльностi. 

 

Основними негативними чинниками якi впливали на фiнансовий стан Товариства у звітному 

періоді була нестабiльна економiчна ситуацiя, значне зростання вартостi енергоносіїв та 

сировини, ситуацiя з поширенням коронавiрусної хвороби COVID-19. 

 

Одним з найважливiших завдань Товариства є прогнозування, виявлення та оцiнювання ризикiв, 

якi можуть впливати на його господарську дiяльнiсть. Вiдповiдальнiсть за ризики та управлiння 

ними у Товариствi на сьогоднi розподiлена мiж усiма вiддiлами, вiдбувається у робочому 

порядку i належить до сфери дiяльностi тих осiб, якi вiдповiдають за досягнення цiлей, 

пов'язаних з цими ризиками. Оцiнка ризикiв забезпечує стабiльну дiяльнiсть підприємства, 

збереження фiнансової надiйностi, пiдвищення ефективностi роботи, своєчасної адаптації до 

змiн, пiдвищення ефективностi планування з урахуванням та попередженням можливих ризиків. 

 

 

 

 

 


