
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Директор       Старченко Петро Якович 

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

  М.П.  
14.04.2016 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА 
"ГРАНIТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Місцезнаходження 

04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33, лiт. С 

4. Код за ЄДРПОУ 

30023823 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 230-31-89 (044) 230-35-43 

6. Електронна поштова адреса 

bkf_granit@emitent.net.ua 
  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2016 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у* 72 (2326) "Вiдомостi НКЦПФР" 14.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.granit.org.ua в мережі Інтернет 14.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

11.04.2016 звільнено Головний 
бухгалтер 

Власенко Вiталiй 
Олександрович 

д/н д/н 
д/н 0 

Зміст інформації: 

11.04.2016 року виконавчим органом було прийняте рiшення про звiльнення з посади головного бухгалтера ТОВ "БКФ "Гранiт" Власенка 
Вiталiя Олександровича за власним бажанням, на посадi працював з 2006 року. Власенко В. О. не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

11.04.2016 призначено Головний 
бухгалтер Борисова Ольга Борисiвна д/н д/н 

д/н 0 

Зміст інформації: 

11.04.2016 року виконавчим органом було прийняте рiшення про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ "БКФ "Гранiт" Борисової 
Ольги Борисiвни. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Попереднi посади: Головний бухгалтер ТОВ "Гранiт-Капiтал" та ТОВ "Гранiт-Плюс". Строк, на який призначено особу: безстроково. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
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