
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами  

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
06.04.2021 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 06-04/01 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Голова 

правлiння 
      

Косюга Петро Никифорович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 
МАТЕРIАЛIВ» 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  65031 м. Одеса Київське шосе буд. 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00291411 

5. Міжміський код та телефон, факс  (048) 738-69-30 738-69-30 

6. Адреса електронної пошти finance@ozomua.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 

проводить діяльність з 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 

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 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  
http://ozomua.com 06.04.2021 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  

(дата) 

 

 

 



Додаток 6 

до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 

(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 

Голова (член) 

Наглядової ради 

Куркуденко Вiра 

Никифорiвна 
- 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради 

Куркуденко Вiри Никифорiвни, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймала посаду 

Голови (члена) Наглядової ради з 06.04.2018р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 

ради 
Косюга Свiтлана Петрiвна - 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради  Косюги 

Свiтлани Петрiвни, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймала посаду члена 

Наглядової ради з 06.04.2018р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 

Iваненко Катерина 

Володимирiвна 
- 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради   Iваненко 

Катерини Володимирiвни, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймала посаду члена 

Наглядової ради з 06.04.2018р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

05.04.2021 обрано 

Голова (член) 

Наглядової ради, 

представник 
акцiонера 

Куркуденко Вiра 

Никифорiвна 
- 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Куркуденко Вiри Никифорiвни, строком на 3 роки; особа не 

володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

начальник вiддiлу кадрiв. Член Наглядової ради є представником акцiонера Косюги Петра Никифоровича, що 

володiє 100% акцiй ПРАТ "ОЗОМ" та нi є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним 

директором. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  На засiданнi 

Наглядової ради ПРАТ "ОЗОМ" вiд 05.04.2021р. прийнято рiшення обрати головою Наглядової ради Куркуденко 

Вiру Никифорiвну. 

05.04.2021 обрано 

Член Наглядової 

ради, представник 

акцiонера 

Косюга Свiтлана Петрiвна - 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради  Косюгу Свiтлану Петрiвну, строком на 3 роки; особа не володiє 

часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 
директор - розпорядник. Член Наглядової ради є представником акцiонера Косюги Петра Никифоровича, що 

володiє 100% акцiй ПРАТ "ОЗОМ" та нi є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним 

директором. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 обрано Член Наглядової Iваненко Катерина - 0.00000 



ради, представник 

акцiонера 

Володимирiвна 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 
рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради  Iваненко Катерина Володимирiвна, строком на 3 роки; особа не 

володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

пенсiонерка. Член Наглядової ради є представником акцiонера Косюги Петра Никифоровича, що володiє 100% 

акцiй ПРАТ "ОЗОМ" та нi є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Ревiзор 

Дмитрiєва Свiтлана 

Миколаївна 
- 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження Ревiзора Дмитрiєвої Свiтлани 

Миколаївни, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймала посаду Ревiзора з 

04.04.2016р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 обрано Ревiзор 
Дмитрiєва Свiтлана 

Миколаївна 
 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду Ревiзора  Дмитрiєву Свiтлану Миколаївну, строком на 5 рокiв; особа не володiє часткою 

в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Голова правлiння Косюга Петро Никифорович  100.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження Голови правлiння Косюги Петра 

Никифоровича, особа володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ" - 100%; обiймав посаду Голови 

правлiння з 04.04.2016р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Константинов Iван Iванович  0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження члена правлiння Константинова 

Iвана Iвановича, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймав посаду члена правлiння з 

04.04.2016р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Заєць Лариса Олександрiвна  0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження члена правлiння Заєць Лариси 

Олександрiвни, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймала посаду члена правлiння з 
04.04.2016р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Осипенко Павло Вiлiнович  0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження члена правлiння Осипенко Павла 

Вiлiновича, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймав посаду члена правлiння з 

04.04.2016р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 
припинено 

повноваження 
Член правлiння 

Паюк Анатолiй 

Аурельянович 
 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження члена правлiння Паюка Анатолiя 

Аурельяновича, особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ"; обiймав посаду члена правлiння з 

04.04.2016р. по 05.04.2021р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 обрано Голова правлiння Косюга Петро Никифорович  100.00000 



Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду Голови правлiння Косюгу Петра Никифоровича, строком на 5 рокiв; особа володiє 
часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ" - 100%;  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

голова правлiння, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

05.04.2021 обрано Член правлiння Константинов Iван Iванович  0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду члена правлiння Константинова Iвана Iвановича, строком на 5 рокiв; особа не володiє 

часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

05.04.2021 обрано Член правлiння Заєць Лариса Олександрiвна  0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду члена правлiння Заєць Ларису Олександрiвну, строком на 5 рокiв; особа не володiє 

часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 обрано Член правлiння Осипенко Павло Вiлiнович  0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду члена правлiння Осипенко Павла Вiлiновича, строком на 5 рокiв; особа не володiє 

часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 
головний iнженер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

05.04.2021 обрано Член правлiння 
Шостаченко Сергiй 

Олексiйович 
 0.00000 

Зміст інформації 

За рiшення единого акцiонера, що володiє 100% акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  (надалi - ПРАТ "ОЗОМ") вiд 05.04.2021р. прийнято 

рiшення обрати на посаду члена правлiння Шостаченко Сергiя Олексiйовича, строком на 5 рокiв; особа не володiє 

часткою в статутному капiталi ПРАТ "ОЗОМ";  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 

технiчний директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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