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
(посада)

Тельбiзов Iгор Георгiйович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
30.12.2013

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
office@ipoteka.gov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
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30.12.2013
pdfcrowd.com

(дата)
2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

247 Бюлетень Цiннi папери України

30.12.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.ipoteka.gov.ua

в мережі Інтернет

30.12.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за
кожним консолідованим іпотечним боргом
Частка (у відсотках)
Найменування
Номер
Вид іпотечних
Дата
органу
№ Дата
свідоцтва
облігацій або прийняття
емітента,
з/ реєстрації
про
різновид
рішення
яким прийнято
п випуску реєстрацію
іпотечних
емітентом
рішення щодо
випуску
сертифікатів про заміну
змін

1

2

3

4

5

6

КредитноІпотечна
iнвестицiйний
облігація
комiтет
1 11.12.2012 2/4/2012/Т
звичайна
27.12.2013
Державної
бездокументарна
iпотечної
іменна
установи

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного
покриття або реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним
боргом, щодо яких прийнято рішення

про виключення зі
складу іпотечного
у складі
покриття або реєстру
іпотечного
забезпечення іпотечних
у реєстрі
покриття
забезпечення сертифікатів за кожним
консолідованим
іпотечних
іпотечним
боргом
сертифікатів
Вартість
іпотечних інших
Найменування (тис.
активів активів
грн.)

про включення до складу
іпотечного покриття або
реєстру забезпечення
іпотечних сертифікатів за
кожним консолідованим
іпотечним боргом
Найменування

Вартість
(тис. грн.)

7

8

9

10

11

12

13

100

0

0

Iпотечнi
активи

143.20644

Iпотечнi
активи

6899.15861

Зміст інформації:
Дата дiї: 27.12.2013 року внесено змiни до реєстру iпотечного покриття (станом на 26.12.2013 р., залишки на 26.12.2013 р. включно), згiдно рiшення КIК
ДIУ (Протокол вiд 27.12.2013 р.) щодо виключення iпотечних активiв зi складу iпотечного покриття звичайних iпотечних облiгацiй серiї «Н» та включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття звичайних iпотечних облiгацiй серiї «Н».
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Випуск iпотечних облiгацiй, щодо якого прийнято рiшення (дата реєстрацiї та номер свiдоцтва про реєстрацiю, вид iпотечних облiгацiй): звичайнi iпотечнi
облiгацiї серiї «Н», свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 2/4/2012/Т, дата реєстрацiї - 11 грудня 2012 року.
Частка (у вiдсотках) iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, щодо яких вiдбулися змiни: виключено 27.12.2013 р. – 0,02%, включено 27.12.2013 р.
– 1,19%.
Причина прийняття рiшення щодо змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття за кожним консолiдованим iпотечним боргом: у зв’язку з повним
погашенням заборгованостi по iпотечних активах в iпотечному покриттi звичайних iпотечних облiгацiй серiї «Н» та вiдповiдно до вимог, викладених в
Главi I та Главi II Роздiлу II «Положення про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй, порядок ведення реєстру iпотечного покриття та управлiння
iпотечним покриттям звичайних iпотечних облiгацiй», затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 27.12.2012 року № 1902.
Iпотечнi активи (їх вартiсть) у складi iпотечного покриття, щодо яких прийнято рiшення про виключення, та iпотечнi активи (їх вартiсть), щодо яких
прийнято рiшення про включення до складу iпотечного покриття: виключено 27.12.2013 р., вартiсть iпотечних активiв – 143 206,44 грн, включено
27.12.2013 р., вартiсть iпотечних активiв – 6 899 158,61 грн.
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