Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
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

Камуз Адрiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

15.07.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
2. Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
3. Місцезнаходження
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 34
4. Код за ЄДРПОУ
33304730
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13
6. Електронна поштова адреса
office@ipoteka.gov.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.07.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

131 Бюлетень Цiннi папери України

17.07.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.07.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

15.07.2014

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

призначено

Перший
заступник
Голови
правлiння

Зоц Юрiй Володимирович

ТТ 048391
19.01.2012 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:
Вiдбулися змiни у складi посадових осiб Державної iпотечної установи вiдповiдно до яких Зоца Юрiя Володимировича призначено на посаду
Першого заступника Голови правлiння ДIУ вiдповiдно до Наказу ДIУ вiд 15 липня 2014 року № 144-к ( Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв
України № 643-р вiд 02 липня 2014р.) безстроково (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 останнiх п’яти рокiв трудової дiяльностi займав такi посади: Помiчник – консультант
народного депутата України, Апарат Верховної Ради України, м. Київ; "Державне Казначейство України": заступник Голови; Державна
iпотечна установа: Перший Заступник Голови Правлiння; Помiчник – консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради
України, м. Київ; Радник Голови правлiння Державної iпотечної установи, м. Київ.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа немає.
15.07.2014

призначено

Заступник
Голови
правлiння

Могильницький Дмитро
Олександрович

КА 096420
22.02.1996 Галицьким ЛМУ УМВС України у
Львiвськiй обл

0

Зміст інформації:
Вiдбулися змiни у складi посадових осiб Державної iпотечної установи вiдповiдно до яких Могильницького Дмитра Олександровича
призначено на посаду Заступника Голови правлiння ДIУ вiдповiдно до Наказу ДIУ вiд 15 липня 2014 року № 145-к ( Розпорядження Кабiнету
Мiнiстрiв України № 644-р вiд 02.07.2014р.) безстроково (Паспорт серiя КА номер 096420 вiд 22 лютого 1996 року виданий Галицьким ЛМУ
УМВС України у Львiвськiй обл.).

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Посадова особа Могильницький Дмитро Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв трудової дiяльностi займав такi посади: Київський
нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка: студент; ТОВ «Ай-Сi-Ел», м. Миколаїв: постiйний представник в Пiвнiчному регiонi; ТОВ
«Родовiд-Банк», м. Київ: начальник вiддiлу; ПАТ «Родовiд Банк», м. Київ: заступник начальника Управлiння; ПАТ «Родовiд Банк», м. Київ:
заступник Голови правлiння.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа немає.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з
законодавством.

