
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 

29.04.2020 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Козлов Олександр 
Миколайович фiзична особа 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2020 року у зв'язку з закiнченням строку повноважень припинено повноваження члена 
Наглядової ради Козлова Олександра Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - B.V. WEST-EAST CHEMICAL 
TRADING LIMITED (без обмеження повноважень). Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. 
На посадi перебував три роки. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.  
Посади, якi обiймав Козлов Олександр Миколайович протягом останнiх п’яти рокiв: 
05.2010 – теперiшнiй час генеральний директор ТОВ "IНТЕРСЕРВIС" 

29.04.2020 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Цибульник Юрiй 
Олександрович фiзична особа 22.3186 

Зміст інформації: 

У зв'язку з закiнченням строку повноважень рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2020 припинено повноваження члена 
наглядової ради Цибульника Юрiя Олександровича, який представляв iнтереси акцiонера Товариства - CERAMIC LIMITED (без  
обмеження повноважень). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. На  
посадi перебував три роки. На момент припинення повноважень володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 22.3186 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Посади, якi обiймав Цибульник Юрiй Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв: 
05.2005 – теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ «АСТОР ГРУП». 



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 

29.04.2020 припинено 
повноваження Ревiзор NORTHGATE 

INTERNATIONAL CORP 003089 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв вiд 29.04.2020 року у зв'язку зi спливом строку повноважень припинено повноваження Ревiзора Товариства - 
компанiї NORTHGATE INTERNATIONAL CORP, юридична особа вiдповiдно до законодавства республiки Сейшельськi острови, 
зареєстрована 09.04.1998 Seychelles International Business Authority Registrar of international business company, сертифiкат № 003089, 
реєстрацiйний код 003089, мiсцезнаходження 1st floor, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles. На момент припинення повноважень 
Юридична особа не володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «Краснополянський пiщаний кар’єр». Повноваження Ревiзора виконувала 3 
роки. На посадi Ревiзора зазначену компанiю представляла фiзична особа Попов Дмитро Анатолiйович, 23.01.1975 року народження, часткою 
у статутному капiталi ПрАТ «Краснополянський пiщаний кар’єр» не володiє, освiта вища, Унiверситет Магдебурга (Нiмеччина), 2002 рiк, 
Дипломований економiст (Контроллiнг; Фiнансування та банки). Загальний стаж роботи – 17 рокiв, з 01.01.2009 по теперiшний час - ТОВ 
«Астор-Груп» (Голова ревiзiйної комiсiї). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та заборони займати певнi посади чи 
займатись певною дiяльнiстю не має. Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. 

29.04.2020 обрано 

Член 
Наглядової 

ради 
Товариства 

Бевзенко Валерiй 
Федорович Фiзична особа 32.3101 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 29.04.2020 року на посаду члена Наглядової ради товариства строком на три роки до 29.04.2023 
року обрано фiзичну особу громадянина України Бевзенко 
Валерiя Федоровича, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, останнi п’ять рокiв є пенсiонером, володiє пакетом акцiй Товариства 
у розмiрi 32,31%, згода на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надана. 



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 

29.04.2020 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Цибульник Юрiй Фiзична особа 22.3186 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2020 року на посаду члена наглядової ради Товариства строком на три роки, до 
29.04.2023 року призначено фiзичну особу Цибульника  
Юрiя - громадянина Федеративної Республiки Нiмеччина, 19.08.1980 року народження, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
останнi п’ять рокiв (та по теперiшнiй час) обiймав посаду генерального директора ТОВ «АСТОР ГРУП», код ЄДРПОУ 36306699, володiє 
пакетом акцiй Товариства у розмiрi 22,31 %. Згода на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надана. 

29.04.2020 обрано Ревiзор Назаров Олексiй 
Вiкторович фiзична особа 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.04.2020 року обрано Ревiзором Товариства строком на три роки, до 29.04.2023 
року, громадянина України Назарова Олексiя Вiкторовича, 07.02.1985 року народження, судимостi за вчинення корисливих та посадових 
злочинiв не має, акцiями Товариства не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: з 01.06.2012 по 09.11.2018 – 
заступник генерального директора з питань економiки ТОВ «АСТОР ГРУП», код ЄДРПОУ 36306699, звiльнений з посади у зв’язку з 
прийняттям на посаду директора ТОВ «АСТОР IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 41571920, з 01.06.2017 по теперiшнiй час – директор ТОВ «АСТОР 
ВИДОБУВАННЯ» за сумiсництвом; з 12.11.2018 по теперiшнiй час - заступник генерального директора з питань економiки ТОВ «АСТОР 
ГРУП», код ЄДРПОУ 36306699 за сумiсництвом; з 25.10.2019 по теперiшнiй час – фiнансовий директор ТОВ «АСТОР I КО», код ЄДРПОУ 
39812547. Згода на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. 
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