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.
В.о. Голови Правлiння

Прилипко Андрiй Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
19.09.2013

М.П.

(дата)

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)

pdfcrowd.com

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначено
або звільнено)

Посада

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

1

2

3

4

5

6

призначено

Заступник
Голови
Правлiння

Савченко Iгор
Васильович

ТТ 046634
19.03.2011 Печерським РУ ГУ МВС України в
мiстi Києвi

0

19.09.2013

Зміст інформації:
На посаду Заступника Голови Правлiння Державної iпотечної установи (далi-ДIУ) призначено Савченка Iгоря Васильовича
вiдповiдно до Наказу ДIУ вiд 19 вересня 2013 року № 141-к (Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 2013 року
№694-р) безстроково (паспорт серiя ТТ номер 046634 вiд 19 березня 2011 року виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi). Посадова особа Савченко Iгор Васильович протягом трудової дiяльностi займав такi посади: ПП СIВ «Автокомерс»,
м.Смiла, Черкаська область: директор; ТОВ «Меблi ЛIВС», м. Смiла, Черкаська область: директор; Державне управлiння
справами, м. Київ: заступник Керiвника; присвоєний четвертий ранг державного службовця (Постанова КМУ вiд 08.12.2003 р. №
1882); присвоєний третiй ранг державного службовця (Постанова КМУ вiд 30.09.2004 р. №1287); ТОВ «Меблi ЛIВС», м. Смiла,
Черкаська область: президент; ТОВ «Центр-Iнвестбуд», м. Київ: президент; КП «Iнститут земельних вiдносин Київської областi»,
м.Василькiв, Київська область: генеральний директор; Верховна Рада України шостого скликання для здiйснення депутатських
повноважень, м. Київ: Народний депутат України; Комiтет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної дiяльностi, м. Київ: член Комiтету; пiдкомiтет з питань парламентського контролю за дотриманням прав людини в
дiяльностi правоохоронних органiв та з заявами i зверненнями громадян Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної дiяльностi, м. Київ: голова; пiдкомiтет з питань парламентського контролю за дотриманням прав
людини в дiяльностi правоохоронних органiв, заяв i звернень громадян та законодавчого забезпечення i парламентського
контролю за дiяльнiстю податкової мiлiцiї Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
дiяльностi, м. Київ: голова; присвоєний перший ранг державного службовця (Розпорядження Голови Верховної Ради України
№1015 вiд 12.12.2012 р.).
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищ евказана особа немає.
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