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.
Голова Правлiння

Рибачук Валентин Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

09.08.2012

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Установа
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33304730
1.4 Місцезнаходження емітента
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 34, оф. 201
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13
1.6 Електронна поштова адреса емітента
office@ipoteka.gov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

09.08.2012
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

149 Бюлетень Цiннi папери України

10.08.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.08.2012
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.08.2012

звільнено

Т.в.о. Голови
Правлiння

Зоц Юрiй Володимирович

ТТ 048391
20120119 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0.000

Зміст інформації:
Посадова особа Зоц Юрiй Володимирович припинив тимчасове виконання обов’язкiв Голови Правлiння Державної iпотечної установи (далi-ДIУ) вiдповiдно до Наказу ДIУ
вiд 08 серпня 2012 року № 179-к ). Паспорт серiя ТТ номер 048391 вiд 19 сiчня 2012 року виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Посадова особа Зоц Юрiй
Володимирович протягом трудової дiяльностi займав такi посади: завод "Радiоприлад": слюсар - ремонтник; вiйськова служба в прикордонних вiйськах; АБ
"Брокбiзнесбанк": спецiалiст 1 категорiї, 2 категорiї; АБ "Лiга": головний спецiалiст; Юридична фiрма "Хабеас корпус ЛТД": консультант директора, юрист; ДП
"Укрспецфiн": начальник вiддiлу, начальник управлiння; ДП "Розрахунково - борговий центр "Професiонал": начальник вiддiлу; ЗАТ "Регiонал - Агро": заступник
генерального директора; "Державне Казначейство України": начальник управлiння, начальник вiддiлу; ТОВ "Рибак, Ходакiвський та компанiя. Юридичний та економiчний
консалтинг": юрист; "Державне Казначейство України": заступник Голови; ТОВ "Рибак, Ходакiвський та компанiя. Юридичний та економiчний консалтинг": заступник
Генерального директора; "Державне Казначейство України": заступник Голови; помiчник - консультант народного депутата України; "Державне Казначейство України":
заступник Голови; Державна iпотечна установа: Перший Заступник Голови Правлiння; Т.в.о. Голови Правлiння ДIУ. Посадова особа Зоц Ю.В. виконував обов’язки
Т.в.о.Голови Правлiння протягом 2мiс. Часткою в статуному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа
немає.

