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 Андрiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвищ е та ініціали керівника)

16.04.2014
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, б.Л. Українки,34, оф. 201
4. Код за ЄДРПОУ
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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

16.04.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на сторінці

73 Бюлетень. Цiннi папери України

18.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)
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в мережі Інтернет

16.04.2014
(дата)

pdfcrowd.com

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

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

Паспортні дані фізичної
особи або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

звільнено

Заступник
Голови
Правлiння

Камуз Андрiй
Олександрович

МЕ 947344
11.08.2009 Печерським РУГУ
МВС України в м.Києвi

0

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)
1
15.04.2014

Зміст інформації:
Вiдбулися змiни у складi посадових осiб Державної iпотечної установи вiдповiдно до яких Камуза Андрiя
Олександровича звiльнено з посади Заступника Голови Правлiння Державної iпотечної установи (далi-ДIУ)
вiдповiдно до Наказу ДIУ вiд 15 квiтня 2014 року № 69-к (Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9
квiтня 2014 року №351-р) (паспорт серiя МЕ номер 947344 виданий 11 серпня 2009 року Печерським РУГУ
МВС України в м.Києвi). Перебував на посадi протягом 3 р. 11 мiс.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
вищевказана особа немає.
Замiсть Камуза Андрiя Олександровича на посаду Заступника Голови Правлiння Державної iпотечної
установи нiкого не призначено.
15.04.2014
PRO version

призначено

Голова
Правлiння
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Камуз Андрiй
Олександрович

МЕ 947344
11.08.2009 Печерським РУГУ
МВС України в м.Києвi

0
pdfcrowd.com

Зміст інформації:
Вiдбулися змiни у складi посадових осiб Державної iпотечної установи вiдповiдно до яких у зв’язку iз
звiльненням Голови Правлiння Державної iпотечної установи (далi-ДIУ) Лисова I.В. Головою Правлiння ДIУ
вiдповiдно до Наказу ДIУ вiд 15 квiтня 2014 року №69-к (Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9
квiтня 2014 року №351-р) призначено Камуза Андрiя Олександровича, безстроково (паспорт серiя МЕ
номер 947344 виданий 11 серпня 2009 року Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi).
Посадова особа Камуз Андрiй Олександрович протягом трудової дiяльностi займав такi посади: АКБ
«Правекс-Банк»: iнженер – системотехнiк, старший iнженер, провiдний iнженер iнформацiйно обчислювального департаменту, провiдний спецiалiст вiддiлу мiжнародних розрахункiв i кореспондентських
вiдносин, головний економiст; АБ «Княжий»: головний економiст вiддiлу бiржових операцiй, начальник вiддiлу
бiржових операцiй; КБ «Український кредитно – транспортний банк» (у подальшому КБ «СТОIК»): начальник
вiддiлу кореспондентських вiдносин i мiжнародних розрахункiв управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi,
начальник Управлiння зовнiшньоекономiчної дiяльностi, начальник Управлiння по роботi з iноземними
валютами; ТОВ КБ «Володимирський»: заступник Голови Правлiння – начальник валютного управлiння; КБ
«АРМА»: виконуючий обов’язки Голови Правлiння, Голова Правлiння, заступник Голови Правлiння – член
Правлiння банку, заступник Голови Правлiння – Директор Департаменту VIP обслуговування, заступник
Голови Правлiння; ЗАТ «Український банк реконструкцiї та розвитку»: виконуючий обов’язки Голови
Правлiння, Голова Правлiння; ЗАТ «Європейський банк рацiонального фiнансування»: Перший Заступник
Голови Правлiння; ВАТ «Аграрний комерцiйний банк»: заступник Голови Правлiння, Державна iпотечна
установа: Голова правлiння, Заступник Голови правлiння.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
вищевказана особа немає.
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