Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
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Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Державна організація (установа, заклад)
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33304730
1.4 Місцезнаходження емітента
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 34
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13
1.6 Електронна поштова адреса емітента
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2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

20.09.2013
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

177 Бюлетень Цiннi папери України

23.09.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)
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в мережі Інтернет

20.09.2013
(дата)
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
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Перший
Заступник
Голови
Правлiння

Прилипко Андрiй
Валерiйович

ВА 189430
16.01.1996 Слов'янським МВ УМВС України в
Донецькiй областi

0

19.09.2013

Зміст інформації:
На посаду Першого Заступника Голови Правлiння Державної iпотечної установи (далi-ДIУ) призначено Прилипка Андрiя
Валерiйовича вiдповiдно до Наказу ДIУ вiд 19 вересня 2013 року № 139-к (Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18
вересня 2013 року № 692-р) безстроково (паспорт серiя ВА номер 189430 вiд 16 сiчня 1996 року виданий Слов’янським МВ УМВС
України в Донецькiй областi). Посадова особа Прилипко Андрiй Валерiйович протягом трудової дiяльностi займав такi посади: ТПО
СлавГРЕС, м.Миколаївка, Донецька область: товарознавець; «Слов’янськ Енерготорг», м.Миколаївка, Донецька область:
юристконсульт 1 категорiї; ТОВ «Тамара», м.Миколаївка, Донецька область: директор; ВАТ «Слов’янський завод високовольтних
iзоляторiв», м. Слов’янськ, Донецька область: виконавчий директор; ТОВ «Деком», м.Слов’янськ, Донецька область: генеральний
директор; ТОВ «Рiелсервiс», м.Слов’янськ, Донецька область: директор; Слов’янська мiська рада, м. Слов’янськ, Донецька
область: начальник вiддiлу з розвитку туризму; Державна контрольно-ревiзiйна служба в Українi Контрольно-ревiзiйне управлiння в
Донецькiй областi, м. Донецьк: заступник начальника вiддiлу контролю в сферi АПК, сферi використання надр та екологiї
управлiння; ЗАТ «Мегабудiнвест», м. Слов’янськ, Донецька область: замiсник генерального директора по економiцi; Комунальне
пiдприємство Миколаївської мiської ради «Сервiскомуненерго», м. Миколаївка, Донецької областi: директор; ТОВ «ПКФ
Мегабудiнвест», м. Слов’янськ, Донецька область: заступник директора по комерцiйним питанням; Державна iпотечна установа, м.
Київ: начальник управлiння претензiйно-позовної роботи Юридичного департаменту; Державна iпотечна установа, м. Київ: директор
Юридичного департаменту; Державна iпотечна установа, м. Київ: Заступник Голови Правлiння.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищ евказана особа немає.
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