
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386), на 

виконання вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 

12 червня 2019 року Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД 

ТУТКОВСЬКОГО»отримано від Приватного підприємства «ГАРАНТ-98» (код ЄДРПОУ: 

23823810) повідомлення про набуття ним права власності на домінуючий контрольний пакет 

акцій Приватного акціонерного товариство «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» наступного змісту: 

 

Повідомлення 

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 

01431386), місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170 

 

Приватне підприємство «ГАРАНТ-98» (код ЄДРПОУ: 23823810), 

місцезнаходження: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, буд. 83А, кв.6 

повідомляє про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 

01431386), місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170. 

На виконання вимог ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», Приватне 

підприємство «ГАРАНТ-98» (код ЄДРПОУ: 23823810) повідомляє, що «11» червня 2019 

року набуло право власності на пакет акцій Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД 

ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386)  у кількості 11 477 045 (одинадцять мільйонів 

чотириста сімдесят сім тисяч сорок п’ять) штук простих іменних акцій, випущених у 

бездокументарній формі, що становить 95,6420 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386), 

за наслідками придбання якого стало володільцем домінуючого контрольного пакету акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код 

ЄДРПОУ: 01431386) у кількості 11 477 045 (одинадцять мільйонів чотириста сімдесят сім 

тисяч сорок п’ять) штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що 

становить 95,6420 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386). 

Протягом 12 місяців, що передують даті набуття права власності на домінуючий 

контрольний пакет, угод з акціями Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД 

ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) не укладалося. 

Ціна придбання домінуючого контрольного пакету акцій Приватного акціонерного 

товариства «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) складає 10 000 000 грн., 

по 0,8714 грн. за 1 акцію. 

У відповідності до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє: 

1. Кількість акцій товариства, що належали особі/кожній з осіб, що діють 

спільно/третім особам, які не є її афілійованими особами та її афілійованим особам до і після 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій Приватного акціонерного товариства 

«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) становить: 

1.1. Приватне підприємство «ГАРАНТ-98» (код ЄДРПОУ: 23823810) до набуття 

домінуючого контрольного пакета акцій не володів акціями Приватного акціонерного 

товариства «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386), після набуття - 11 477 

045 шт. простих іменних акцій, що становить 95,6420 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386). 

1.2. Афілійована особа ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТ-98» (код ЄДРПОУ: 

23823810)   -  Стебко Юрій Борисович  (паспорт серія МА № 488003, виданий Роменським 

МРВ УМВС України в Сумській обл., 08.06.1998 р., реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 2542803753) до набуття домінуючого контрольного пакета акцій володів 

акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» 



(код ЄДРПОУ: 01431386) у кількості 350 (триста п’ятдесят) штук простих іменних акцій, 

випущених у бездокументарній формі, що становить 0,002917 % статутного капіталу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код 

ЄДРПОУ: 01431386), після набуття домінуючого контрольного пакета акцій володіє акціями 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код 

ЄДРПОУ: 01431386) у кількості 350 (триста п’ятдесят) штук простих іменних акцій, 

випущених у бездокументарній формі, що становить 0,002917 % статутного капіталу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код 

ЄДРПОУ: 01431386). 

2. Структура власності юридичної особи, яка внаслідок придбання акцій стала прямо 

чи опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій Приватного 

акціонерного товариства «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) наведена у 

додатку 1 до цього Повідомлення.  

3. Найвища ціна акції, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють 

спільно з нею, придбавали акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 

ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) протягом 12 місяців, що передують даті 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 0,8714 грн. за 1 

акцію. 

4. Найвища ціна, за якою особа, її афілійовані особи або треті особи, що діють спільно 

з нею, опосередковано набули право власності на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) шляхом придбання 

акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код 

ЄДРПОУ: 01431386), протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою 

домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) включно з датою набуття, за умови 

що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній 

особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків 

загальної вартості активів такої юридичної особи – опосередковано набуття права власності 

на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» 

(код ЄДРПОУ: 01431386) в цей період не відбувалося. 

5. Дата набуття домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) – 

«11» червня 2019 року. 

6. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах 

юридичної особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код 

ЄДРПОУ: 01431386): 

Депозитарна установа Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс», код 

ЄДРПОУ: 30702104, код МДО 400762, місцезнаходження: 03040, м.Київ, проспект 

Голосіївський, буд. 70, кімната 405, ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 286622 від 10.10.2013 р., 

депозитарний код рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії 100024-

UA40400762. 

Депозитарний код рахунку Приватного підприємства «ГАРАНТ-98» в цінних паперах: 

400762-UA40010373. 

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність, згідно чинного законодавства 

України. 

 



Додатки: 

1. Структура власності юридичної особи, яка внаслідок придбання акцій стала прямо 

чи опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій Приватного 

акціонерного товариства «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (код ЄДРПОУ: 01431386) 

станом 12.06.2019 р. 

 

Директор ПП «ГАРАНТ-98»  _________________________ Стебко Ю.Б.



ДОДАТОК № 1 ДО ПОВІДОМЛЕННЯ 

ФОРМА  

і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції 

товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій 

 

Структура власності  

особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення 

афілійованим особам належали акції товариства) станом на «12» червня 2019 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип участі у 

набутті 

домінуючого 

контрольного 

пакета акцій 

Участь особи в товаристві, % Кінцевий 

бенефіціарний 

власник 

(контролер) особи 

(для юридичних 

осіб) 

Кількість акцій товариства, що 

належали третім особам до 

набуття особою домінуючого 

контрольного пакета акцій 

товариства 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ГАРАНТ-98», 

код ЄДРПОУ: 

23823810, 

місцезнаходження 

юридичної особи: 

42000, Сумська обл., 

м. Ромни, вул. 

Коржівська, буд. 83А, 

кв.6 

ЮО 1 95,6420 --------- 95,6420 СТЕБКО ЮРІЙ 

БОРИСОВИЧ, 

населений пункт 

місця проживання: 

Сумська обл., м. 

Ромни 

 

-------- 

2. СТЕБКО ЮРІЙ 

БОРИСОВИЧ,  

населений пункт місця 

проживання: Сумська 

обл., м. Ромни 

ФО 3 0,002917 95,6420 95,644917 --------- --------- 


