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)
05.06.2013

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, 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
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2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

06.06.2013
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у

104 Бюлетень. Цiннi папери України

07.06.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ipoteka.gov.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

06.06.2013
(дата)

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
№ з/
п

Дата
прийняття
рішення

1

2

1

05.06.2013

Розмір
Розмір
статутного Сума, на яку
статутного
капіталу на зменшується
капіталу
дату
статутний
після
прийняття капітал (тис.
зменшення
рішення
грн.)
(тис. грн.)
(тис. грн.)
3

4

5

Спосіб зменшення статутного капіталу

6

КМУ Постановою вiд 03 червня 2013 року № 391 внiс змiни до п.1 Постанови
КМУ вiд 8 жовтня 2004 р. № 1330 "Деякi питання Державної iпотечної
951752.47515 196092.75530 755659.71985
установи" та у п. 27 Статуту ДIУ, затвердженого Постановою вiд 17.07.2009 р.
№ 768

Зміст інформації:
Засновником Установи є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.
Змiни до Статуту Державної iпотечної установи вносяться Кабiнетом Мiнiстрiв України та набирають чинностi з дня їх державної реєстрацiї.
Згiдно Постанови КМУ вiд 18.06.2012 р. № 543 станом на 04.06.2013 р. зареєстрований статутний капiтал Установи становив 951 752 475,15
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(дев’ятсот п’ятдесят один мільйон сімсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят п’ять гривень п’ятнадцять копійок) гривень.
Кабiнет Мiнiстрiв України Постановою вiд 03.06.2013 року № 391 постановив:
1. Зменшити статутний капiтал Державної iпотечної установи на суму 196 092 755,30 (сто дев’яносто шiсть мiльйонiв дев’яносто двi тисячi
сiмсот п’ятдесят п’ять гривень тридцять копiйок).
2. Внести змiни до пункту1 Постанови КМУ вiд 08.10.2004 р. № 1330 «Деякi питання Державної iпотечної установи», замiнивши цифри i слова
«951 752 475,15 гривнi (дев’ятсот п’ятдесят один мiльйон сiмсот п’ятдесят двi тисячi чотириста сiмдесят п’ять гривень п’ятнадцять копiйок)»
цифрами i словами «755 659 719,85 гривнi (сiмсот п’ятдесят п’ять мiльйонiв шiстсот п’ятдесят дев’ять тисяч сiмсот дев’ятнадцять гривень
вiсiмдесят п’ять копiйок)».
3. Внести змiни до Статуту Державної iпотечної установи, затвердженого Постановою КМУ вiд 17.07.2009 р. № 768 «Про Державну iпотечну
установу» .
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.06.2013 року № 391 набрала чинностi 05.06.2013 р.(надрукована у друкованому виданнi
“Урядовий кур’єр" вiд 05.06.2013 р. № 99).
Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.06.2013 року № 391 Статутний капiтал ДIУ становить 755 659 719,85 (сiмсот п’ятдесят п’ять
мiльйонiв шiстсот п’ятдесят дев’ять тисяч сiмсот дев’ятнадцять гривень вiсiмдесят п’ять копiйок) гривень.
Причини, якi обумовили прийняття такого рiшення: внесення змiн до п.1 Постанови КМУ вiд 08.10.2004 р. № 1330 «Деякi питання Державної
iпотечної установи» та Статуту Державної iпотечної установи, затвердженого Постановою КМУ вiд 17.07.2009 р. № 768 «Про Державну
iпотечну установу» щодо зменшення статутного капiталу ДIУ.
Сума, на яку зменшується статутний капiтал: 196 092 755,30 (сто дев’яносто шiсть мiльйонiв дев’яносто двi тисячi сiмсот п’ятдесят п’ять
гривень тридцять копiйок) грн.
Частка (у вiдсотках), на яку зменшується статутний капiтал: 20,6%,
Спосiб зменшення статутного капiталу: КМУ Постановою вiд 03 червня 2013 року № 391 внiс змiни до п.1 Постанови КМУ вiд 8 жовтня 2004
р. № 1330 «Деякi питання Державної iпотечної установи» та у п. 27 Статуту ДIУ, затвердженого Постановою вiд 17.07.2009 р. № 768 «Про
Державну iпотечну установу» та встановив розмiр статутного капiталу ДIУ у розмiрi 755 659 719,85 (сiмсот п’ятдесят п’ять мiльйонiв шiстсот
п’ятдесят дев’ять тисяч сiмсот дев’ятнадцять гривень вiсiмдесят п’ять копiйок) гривень.
Кiлькiсть голосуючих акцiй та їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй ( у вiдсотках), щодо кожного з членiв ради товариства,
виконавчого органу, яким належать акцiї емiтента, та акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй станом до
зменшення статутного капiталу: Державна iпотечна установа не є акцiонерним товариством. Засновником Установи є держава в особi
Кабiнету Мiнiстрiв України. Змiни до Статуту ДIУ вносяться Кабiнетом Мiнiстрiв України та набирають чинностi з дня їх державної
реєстрацiї.
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