
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення чергових загальних зборів акціонерів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»  

(код за ЄДРПОУ: 00291411; місцезнаходження: м. Одеса, Ленiнгралське шосе буд. 5) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (надалі - ПрАТ «ОЗОМ») 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2017 року об 11:00 годині 

за адресою: м. Одеса, Ленінградське шосе, 5, кабінет № 70 для переговорів.  

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 

годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 

24 квітня 2017 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.  

Перелік питань включені до проекту порядку денного: 

1. Обрання голови та члена (ів) лічильної комісії ПрАТ «ОЗОМ», прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОЗОМ». Прийняття рішень з питань проведення загальних 

зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах 

акціонерів. 

Проект рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Куркуденко Олена Вікторівна; член лічильної комісії: 

Антоненко Валентина Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів. 

Головою загальних зборів обрати – Косюгу Петра Никифоровича. Секретарем загальних зборів обрати – Колосюк 

Любов Вікторівна. 

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для 

виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після 

розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. 

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням 

бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані 

учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. 

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови 

Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для 

голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені 

та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У 

разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен 

аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для 

голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка. 

 

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Правління за 

2016 рік - роботу Правління ПрАТ «ОЗОМ» у звітному періоді визнати задовільною. 

 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради за 2016 рік - роботу Наглядової ради ПрАТ «ОЗОМ» у звітному періоді визнати задовільною. 

 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 року. За наслідками розгляду звіту 

Ревізора за 2016 рік - роботу Ревізора ПрАТ «ОЗОМ» у звітному періоді визнати задовільною. 

 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік. 

Проект рішення: Річний звіт ПрАТ «ОЗОМ» за 2016 рік - затвердити. 

 

6. Розподіл прибутку ПрАТ «ОЗОМ», прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог 

законодавства України.  

Проект рішення: Прибуток, у розмірі 1327 тис.грн., отриманий за 2016 рік розподілити наступним чином: 

- у резервний капітал Товариства відрахувати 5 % – 66,35 тис.грн.; 

- на розвиток Товариства відрахувати 65 % прибутку – 862,55 тис.грн., надати повноваження Голові правління 

використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.  

- до фонду сплати дивідендів спрямувати 30% прибутку - 398,1 тис.грн. Остаточну виплату дивідендів за 2016 рік 

провести у строк до 28.10.2017 р. 

 

7. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.  

Проект рішення: Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства. 

 

8. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства у зв’язку із перейменуванням вулиці відповідно до рішення 

Одеської міської ради № 638-VII від 27.04.2016 року. 

Проект рішення: У зв’язку із перейменуванням вулиць відповідно до рішення Одеської міської ради № 638-VII від 

27.04.2016 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 65031, місто Одеса, Київське шосе 

будинок 5. 

 

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «ОЗОМ», шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб 

(особи) для підписання нової редакції Статуту ПРАТ «ОЗОМ» та внесення запису до Єдиного державного реєстру. 

Проект рішення: Затвердити Статут ПРАТ «ОЗОМ» у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними 

зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. 

Уповноважити голову загальних Зборів Косюгу Петра Никифоровича та секретаря загальних Зборів Колосюк Любовь 



Вікторівна підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут ПРАТ «ОЗОМ». Доручити Голові Правління Косюге Петру 

Никифоровичу чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції 

Статуту ПРАТ «ОЗОМ» та внесення змін у відомості про ПРАТ «ОЗОМ», що містяться у Єдиному державному реєстрі. 

 

10. Затвердження змін до положень ПРАТ «ОЗОМ», шляхом викладення у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; 

Виконавчий орган; Ревізора. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень ПРАТ «ОЗОМ» у новій 

редакції. 

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення: про Виконавчий орган ПРАТ «ОЗОМ», про загальні збори ПРАТ 

«ОЗОМ», про Наглядову раду ПРАТ «ОЗОМ», про Ревізора ПРАТ «ОЗОМ» у новій редакції. Уповноважити голову Зборів 

Косюгу Петра Никифоровича на підписання внутрішніх положень ПРАТ «ОЗОМ» в новій редакції.  

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення 

додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови правління за 

місцезнаходженням ПрАТ «ОЗОМ». 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, під час підготовки до 

проведення чергових загальних зборів, є можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 години (перерва: 12:00 – 

13:00) за адресою: м. Одеса, Ленінградське шосе, 5, кабінет № 70 для переговорів. Посадова особа, відповідальна за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління - Косюга Петро Никифорович. 

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів. 

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а 

представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином 

оформлену довіреність. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного – http://ozomua.com. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОЗОМ» (тис.грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний попередній 

Усього активів 25062 20583 

Основні засоби 7709 7299 

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 

Запаси 7133 2509 

Сумарна дебіторська заборгованість 1959 9777 

Грошові кошти та їх еквіваленти 397 871 

Нерозподілений прибуток 1327 1563 

Власний капітал 7416 7287 

Статутний капітал 2078 2078 

Довгострокові зобов’язання 0 0 

Поточні зобов’язання 11421 7007 

Чистий прибуток 1327 1563 

Середньорічна кількість акцій (штук) 207846368 207846368 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) 0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76 56 

 

 

 


