Титульний аркуш
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)

(прізвище та ініціали керівника)

23.10.2014

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
2. Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
3. Код за ЄДРПОУ
33304730
4. Місцезнаходження
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 34
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

23.10.2014

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

23.10.2014

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

X

19. Примітки:
"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не заповнено в зв'язку з тим, що
Державна iпотечна установа не брала участi у створеннi юридичних осiб. У роздiлi "Iнформацiя
про емiтента" вказано облiкову кiлькiсть штатних працiвникiв Державної iпотечної установи за III
квартал 2014 року, яка становить 96 чол., а середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на
кiнець звiтного перiоду (на 30.09.2014 р.) становить 101 чол.
Iншi роздiли цього звiту не заповнено так як Державна iпотечна установа не є акцiонерним
товариством, замiни управителя та фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв також не вiдбувалось. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв, цiльових
облiгацiй та похiдних цiнних паперiв, позаплановий аудит реєстру iпотечного покриття не
проводився. Емiтент не розкриває iнформацiю "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" так як Емiтент
не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Державна iпотечна установа

2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 726839

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.2004

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

755659719.85

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

96

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

64.92 Iншi види кредитування., 64.99 Надання iнших
фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного
забезпечення), н.в.i.у., 66.19 Iнша допомiжна
дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм
страхування та пенсiйного забезпечення.
Органами управлiння емiтента є наглядова рада i
правлiння.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

Публiчне акцiонерне товариство
Акцiонерний банк "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

2650180354

4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
Дата видачі
(дозволу)

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть з
надання фiнансових
кредитiв за рахунок
залучених коштiв

АЕ № 199973

24.09.2014

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

09.10.2019

Опис

Лiцензiя вiд 24.09.2014 р. серiя АЕ № 199973, видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, щодо дiяльностi з надання фiнансових

кредитiв за рахунок залучених коштiв строком до 09.10.2019 р., тому Державна iпотечна
установа станом на 30.09.2014 р. прогнозiв щодо продовження дiї лiцензiї не має.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)

Голова Правлiння
Камуз Андрiй Олександрович

МЕ 947344 11.08.2009 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1971
Повна вища, технiчна та економiчна
17

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Заступник Голови Правлiння Державної iпотечної установи

8. Опис

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена особа не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

Перший заступник Голови Правлiння
Зоц Юрiй Володимирович

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

1971
Повна вища, юридична
10
Радник Голови Правлiння Державної iпотечної установи
Зоц Юрiй Володимирович на посаду Першого заступника Голови
Правлiння призначений Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 02 липня 2014 року № 643-р. До виконання обов'язкiв
на посадi приступив 15.07.2014 року, наказ Голови Правлiння ДIУ
вiд 15.07.2014 року № 144-к. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.
Заступник Голови Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

Савченко Iгор Васильович

ТТ 046634 19.03.2011 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1966
Повна вища, економiчна
19
Народний депутат України
Савченко Iгор Васильович з посади Заступника Голови Правлiння
звiльнений Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
23.07.2014 року № 663. Датою звiльнення визначено 21.07.2014
року, наказ Голови Правлiння ДIУ вiд 21.07.2014 року № 149-к.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена посадова особа не має.
Заступник Голови Правлiння
Могильницький Дмитро Олександрович

КА 096420 22.02.1996 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй
обл.
1976
Повна вища, економiчна
11
Заступник Голови Правлiння ПАТ "Родовiд банк"
Могильницький Дмитро Олександрович на посаду Заступника
Голови Правлiння призначений Розпорядженням Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 02.07.2014 року № 644-р. До виконання
обов'язкiв на посадi приступив 15.07.2014 року, наказ Голови
Правлiння ДIУ вiд 15.07.2014 року № 145-к. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена посадова
особа не має.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

Тельбiзов Iгор Георгiйович

ВВ 427721 07.05.1998 Великоновосiлкiвським РВ УМВС України в
Донецькiй областi
1968
Повна вища, юридична

6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

12
Директор Департаменту безпеки Державної iпотечної установи
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена особа не має.

8. Опис
1. Посада

Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

СН 883030 18.08.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

1965
Повна вища, економiчна

6. Стаж керівної роботи
(років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

15
Заступник Головного бухгалтера - начальник вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi Державної iпотечної установи
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена посадова особа не має.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711

4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

01001, м.Київ, вул. Грiнченка,3
-

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0442796540 0442791322
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Державною iпотечною установою укладений Договiр про
обслуговування емiсi цiнних паперiв з ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України".
ПрАТ "Український страховий капiтал"
Приватне акціонерне товариство
23707357
03062, м. Київ, пр-т. Перемоги,67

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АГ 569397

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.01.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0443711717 0443711718
Добровiльне страхування наземного транспорту.
Державною iпотечною установою укладений Договiр з ПрАТ
"Український страховий капiтал" щодо добровiльного
страхування наземного транспорту.
ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
Приватне акціонерне товариство
13490997
83052, м.Донецьк, пр.Iллiча,100

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АВ 584189

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

19.05.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

0623483800 0623483887

8. Вид діяльності

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв.

9. Опис

Державною iпотечною установою укладено Договiр з ПрАТ

"УАСК "Аска" щодо страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПАТ "Державний ощадний банк України"
Публічне акціонерне товариство
00032129
01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АЕ 286660

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

10.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

0442478644 0442478644
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установу
Державною iпотечною установою укладений Договiр про
вiдкриття рахунку у цiнних паперах з ПАТ "Державний ощадний
банк України".
Публiчне акцiонерне товариство Фондова бiржа "Перспектива"
Публічне акціонерне товариство
33718227
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АВ 483591

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

31.08.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

0563739594 0563739594
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть по
органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про
включення цiнних паперiв до бiржового реєстру з ПАТ "ФБ
"Перспектива"
СТзДВ "Гарантiя"
Товариство з додатковою відповідальністю
21130899
м. Київ, вул. Констянтинiвська, 56, офiс 13
АВ 158780

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

02.10.2006
0442074994 0442074994
Страхування цовiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв.
Державною iпотечною установою укладено Договiр з СТзДВ
"Гарантiя" щодо страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв.

2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

1

2

3

4

5

11.12.2007

Опис

11.12.2007

969/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

100000.00

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

6

7

8

9

10

11

12

500

Бездокументарні
іменні

50000000.00

9.400

щоквартально

1171780.00

12.12.2014

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: V. Код ISIN: UA4000028005. Дата реєстрацiї випуску: 11.12.2007. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 969/2/07. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 500. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 50
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно з умовами цього Проспекту на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. При
погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється
власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред?явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у
цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент виплачує власникам облiгацiй,
якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Установи згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi
вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Дата погашення облiгацiй: 12.12.2014. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн виплати процентiв: щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: з 21 - 28 процентнi
перiоди процентна ставка встановлюється Правлiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних. Порядок та умови виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом
самостiйно в нацiональнiй валютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового доходу власникам - юридичним особам
здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiвкою через касу Установи. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових
перiодiв та встановленої на такий перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата
виплати у вiдсотковому перiодi припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
вихiдного, святкового або неробочого дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням
облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на
кiнець робочого дня, що передує датi виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм
вiдсотковий доход згiдно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника
облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державни й ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Вид забезпечення: oблiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями
Емiтента, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 листопада 2007 року № 2800004/194 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантiй за зобов'язаннями Державної iпотечної установи". Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання
Емiтентом зобов'язань з виплати власникам oблiгацiй номiнальної вартостi oблiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату закiнчення двадцятого вiдсоткового перiоду
(такi зобов'язання Емiтента далi - Гарантованi зобов'язання). Державна гарантiя є публiчною. У випадку невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником oблiгацiй, має
право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови
Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Державної гарантiї. Можливiсть дострокового викупу: iнвестори, яких не влаштовує встановлений новий рiвень процентної
ставки, (з 17.09.2012) мають право пред'явити свої облiгацiї для викупу 17.09.2012. Метою випуску облiгацiй серiї "V" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови
вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. На сьогоднi облiгацiї серiї "V" загальною
номiнальною вартiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Передбачено дострокове погашення облiгацiй серiї "V". Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "V" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 14.12.2007 р.
№ 285-286 (2215-2216).
970/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

100000.00

500

Бездокументарні
іменні

50000000.00

9.400

щоквартально

1171780.00

13.12.2014

Опис

11.12.2007

Опис

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: W. Код ISIN: UA4000028013. Дата реєстрацiї випуску: 11.12.2007. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 970/2/07. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 500. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 50
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно з умовами цього Проспекту на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. При
погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється
власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред?явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у
цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент виплачує власникам облiгацiй,
якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Установи згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi
вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Дата погашення облiгацiй: 13.12.2014. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: з 21 - 28 процентнi
перiоди процентна ставка встановлюється Правлiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних. Порядок та умови виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом
самостiйно в нацiональнiй валютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового доходу власникам - юридичним особам
здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiвкою через касу Установи. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових
перiодiв та встановленої на такий перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата
виплати у вiдсотковому перiодi припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
вихiдного, святкового або неробочого дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням
облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на
кiнець робочого дня, що передує датi виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм
вiдсотковий доход згiдно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника
облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями
Емiтента, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 листопада 2007 року № 2800004/194 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантiй за зобов'язаннями Державної iпотечної установи". Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання
Емiтентом зобов'язань з виплати власникам oблiгацiй номiнальної вартостi oблiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату закiнчення двадцятого вiдсоткового перiоду
(такi зобов'язання Емiтента далi - Гарантованi зобов'язання). Державна гарантiя є публiчною. У випадку невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником oблiгацiй, має
право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови
Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Державної гарантiї. Можливiсть дострокового викупу: iнвестори, яких не влаштовує встановлений новий рiвень процентної
ставки, (з 17.09.2012) мають право пред'явити свої облiгацiї для викупу 17.09.2012. Метою випуску облiгацiй серiї "W" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови
вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. На сьогоднi облiгацiї серiї "W" загальною
номiнальною вартiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Дострокове погашення облiгацiй серiї "W" передбачено. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "W" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 14.12.2007 р.
№ 285-286 (2215-2216).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: X. Код ISIN: UA4000028021. Дата реєстрацiї випуску: 11.12.2007. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 971/2/07. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 500. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 50
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно з умовами Проспекту емiсiї на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. При
погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється
власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред?явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у
цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент виплачує власникам облiгацiй,

якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Установи згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi
вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Дата погашення облiгацiй: 14.12.2014. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: з 21 - 28 процентнi
перiоди процентна ставка встановлюється Правлiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних. Порядок та умови виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом
самостiйно в нацiональнiй валютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового доходу власникам - юридичним особам
здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiвкою через касу Установи. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових
перiодiв та встановленої на такий перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата
виплати у вiдсотковому перiодi припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
вихiдного, святкового або неробочого дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням
облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на
кiнець робочого дня, що передує датi виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм
вiдсотковий доход згiдно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника
облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями
Емiтента, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 листопада 2007 року № 2800004/194 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантiй за зобов'язаннями Державної iпотечної установи". Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання
Емiтентом зобов'язань з виплати власникам oблiгацiй номiнальної вартостi oблiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату закiнчення двадцятого вiдсоткового перiоду
(такi зобов'язання Емiтента далi - Гарантованi зобов'язання). Державна гарантiя є публiчною. У випадку невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником oблiгацiй, має
право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови
Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Державної гарантiї. Можливiсть дострокового викупу: iнвестори, яких не влаштовує встановлений новий рiвень процентної
ставки, (з 17.09.2012) мають право пред'явити свої облiгацiї для викупу 17.09.2012 Метою випуску облiгацiй серiї "X" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови
вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. На сьогоднi облiгацiї серiї "X" загальною
номiнальною вартiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Дострокове погашення облiгацiй серiї "X" передбачено. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "X" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 14.12.2007 р.
№ 285-286 (2215-2216).
11.12.2007
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Y. Код ISIN: UA4000028039. Дата реєстрацiї випуску: 11.12.2007. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 972/2/07. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 500. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 50
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно з умовами цього Проспекту на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. При
погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється
власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред?явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у
цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент виплачує власникам облiгацiй,
якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Установи згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi
вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Дата погашення облiгацiй: 15.12.2014. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: з 21 - 28 процентнi
перiоди процентна ставка встановлюється Правлiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних. Порядок та умови виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом
самостiйно в нацiональнiй валютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового доходу власникам - юридичним особам
здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiвкою через касу Установи. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових
перiодiв та встановленої на такий перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата
виплати у вiдсотковому перiодi припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
вихiдного, святкового або неробочого дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням

облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на
кiнець робочого дня, що передує датi виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм
вiдсотковий доход згiдно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника
облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов?язаннями
Емiтента, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 листопада 2007 року № 2800004/194 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантiй за зобов'язаннями Державної iпотечної установи". Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання
Емiтентом зобов'язань з виплати власникам oблiгацiй номiнальної вартостi oблiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату закiнчення двадцятого вiдсоткового перiоду
(такi зобов'язання Емiтента далi - Гарантованi зобов'язання). Державна гарантiя є публiчною. У випадку невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником oблiгацiй, має
право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови
Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Державної гарантiї. Можливiсть дострокового викупу: iнвестори, яких не влаштовує встановлений новий рiвень процентної
ставки, (з 17.09.2012) мають право пред'явити свої облiгацiї для викупу 17.09.2012. Метою випуску облiгацiй серiї "Y" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови
вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. На сьогоднi облiгацiї серiї "Y" загальною
номiнальною вартiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Дострокове погашення облiгацiй серiї "Y" передбачено. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "Y" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 14.12.2007 р.
№ 285-286 (2215-2216).
10.02.2009
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70/2/09

ДКЦПФР

відсоткові
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Бездокументарні
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20000000.00

12.100

щоквартально

603342.00

16.02.2016

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: N2. Код ISIN: UA4000051643. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 70/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
16.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в

зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов"язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "N2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "N2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "N2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"N2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: O2. Код ISIN: UA4000051668. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 71/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред"явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
17.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при

наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "O2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "O2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "O2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"O2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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603342.00

18.02.2016

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: P2. Код ISIN: UA4000051684. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 72/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
18.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,

на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред"явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "P2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "P2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "P2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"P2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Q2. Код ISIN: UA4000051700. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 73/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
19.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1% . Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного

законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "Q2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "Q2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "Q2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"Q2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: R2. Код ISIN: UA4000051726. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 74/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
20.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.

Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. ; Вид забезпечення: Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "R2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "R2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "R2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"R2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: S2. Код ISIN: UA4000051742. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 75/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
21.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,

належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов"язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "S2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "S2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "S2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"S2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: T2. Код ISIN: UA4000051767. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 76/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
22.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами

чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. ; Вид забезпечення: Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "T2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "T2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "T2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"T2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства ; Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: U2. Код ISIN: UA4000051783. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 77/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
23.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi

виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "U2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "U2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "U2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"U2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства . Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: V2. Код ISIN: UA4000051809. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 78/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
24.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу. Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого
дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового

доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов"язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "V2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "V2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дострокове
погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента. На сьогоднi
облiгацiї серiї "V2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"V2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. № 29(2553) та вiд
21.02.2209 р. №39 (2563).
10.02.2009

Опис

79/2/09

ДКЦПФР

відсоткові

100000.00

200

Бездокументарні
іменні

20000000.00

12.100

щоквартально

603342.00

25.02.2016

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: W2. Код ISIN: UA4000051825. Дата реєстрацiї випуску: 10.02.2009. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 79/2/09. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 200. Загальна номiнальна вартiсть, грн.: 20
000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; самостiйно
визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок та умови погашення цiнних паперiв випуску: погашення
облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй валютi України згiдно на пiдставi зведеного облiкового реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на кiнець операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату погашення облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється
протягом одного банкiвського дня. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством
України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред'явлення облiгацiй до погашення власники облiгацiй переводять належнi їм
облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент
перераховує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплати номiнальної
вартостi здiйснюються у нацiональнiй валютi України шляхом перерахування грошових коштiв на рахунки власникiв (зберiгачiв), зазначенi у зведеному облiковому реєстрi. Виплата коштiв за викупленi
облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення
операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засвiдченi документи, на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у
власнiсть нерезидента. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається Емiтентом вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Дата погашення облiгацiй:
25.02.2016. Процентна ставка за облiгацiями (у вiдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн виплати процентiв: щоквартально. Умови встановлення процентної ставки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умови
виплати вiдсоткового доходу: виплати вiдсоткового доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй валютi України вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв облiгацiй, який складається на
кiнець операцiйного дня, що передує дню виплати вiдсоткового доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату виплати вiдсоткового доходу Виплати вiдсоткового
доходу власникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нараховується у вiдсотках вiд номiнальної вартостi облiгацiй вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв та встановленої на такий
перiод вiдсоткової ставки. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється власникам облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi
припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого

дня. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату виплати вiдсоткового
доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зведений облiковий реєстр власникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
виплати вiдсоткiв. На пiдставi зведеного облiкового реєстру Емiтент розраховує суми виплати вiдсоткового доходу та виплачує власникам облiгацiй належний їм вiдсотковий доход згiдно з вимогами
чинного законодавства та умовами випуску. У разi вiдсутностi у зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунка власника облiгацiй, або реквiзити є помилковими,
належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника.
Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата коштiв за облiгацiями, власником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за вирахуванням податку на прибуток, вiдповiдно чинного
законодавства України. Для визначення суми прибутку вiд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заявою про достроковий викуп облiгацiй надає нотарiально засвiдченi документи,
на пiдставi яких облiгацiї надiйшли у власнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями проводиться на користь нерезидента виключено при
наданнi вищезазначених документiв. Прибуток вiд здiйснення операцiй з облiгацiями визначається ДIУ вiдповiдно норм Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". У разi вiдсутностi в
зведеному облiковому реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються.
Виплата вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, форма оплати безготiвкова. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної
гарантiї за зобов'язаннями Емiтента (Державна гарантiя за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi
Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2). Державна гарантiя видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу
України, статтi 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2006 №
1094 (iз змiнами та доповненнями). Державна гарантiя видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емiтента з виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi облiгацiй (повернення
основної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерством фiнансiв, та який пройшов державну реєстрацiю
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облiгацiями забезпечено Державною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань
за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Державної гарантiї. Метою випуску облiгацiй серiї "W2" ДIУ є здiйснення запозичень виключно для кредитування банкiв за умови вiдступлення ними на користь ДIУ прав вимоги за iпотечними
житловими кредитами, якi вiдповiдають затвердженим ДIУ вимогам до таких кредитiв. Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями ДIУ, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "W2" обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення приймається правлiнням Емiтента.
На сьогоднi облiгацiї серiї "W2" загальною номiнальною вартiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про
облiгацiї серiї "W2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" вiд 10.02.2009 р. №
29(2553) та вiд 21.02.2209 р. №39 (2563).
27.11.2012

Опис

274/2/2012

НКЦПФР

відсоткові

100000.00

10000

Бездокументарні
іменні

1000000000.00

12.1

щоквартально

30167100.00

04.12.2017

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя Х2. Код ISIN: UA000149660. Дата реєстрацiї випуску: 27.11.2012. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 274/2/2012. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй
при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду;
самостiйно визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок погашення облiгацiй: погашення облiгацiй серiй
"X2" здiйснюється Емiтентом в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на кiнець робочого
дня, що передує датi погашення облiгацiй серiй "X2" за адресою: Україна, iндекс 01133, Київ, бульвар Лесi Українки, 34, (044) 207-14-14, (044) 207-14-13, (044) 207-14-13, E-mail: office@ipoteka.gov.ua.
Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня: 04 грудня 2017 року. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових
виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй "X2" з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення
припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для
пред'явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент виплачує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали такi облiгацiї для погашення, суму погашення
юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Емiтента згiдно з вимогами дiючого законодавства. Сума погашення виплачується у нацiональнiй валютi України - гривнi.
Виплата коштiв за облiгацiями власникам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням всiх необхiдних податкiв, передбачених чинним законодавством України. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому
реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 2650180354 в ПАТ
"Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата доходу (вiдсоткiв) за облiгацiями ДIУ пiд
державну гарантiю здiйснюватиметься за рахунок Емiтента. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на квартал (91 день). Вiдсоткова ставка для облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю серiї "X2"
на перший вiдсотковий перiод встановлюється на рiвнi 14,3% рiчних, на другий та кожний наступний вiдсотковi перiоди вiдсоткова ставка для облiгацiй ДIУ серiї "X2" встановлюється вiдповiдно
оприлюдненого на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України середньозваженого рiвня дохiдностi останнього за номером розмiщення результативного аукцiону з розмiщення облiгацiй
внутрiшньої державної позики, iз строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, що вiдбувся за перiод починаючи з дати початку попереднього вiдсоткового перiоду та закiнчуючи
останньою датою попереднього вiдсоткового перiоду, або залишається незмiнною, якщо результативних аукцiонiв протягом зазначеного перiоду не було. При цьому встановлена вiдсоткова ставка не
може мати значення вище 14,3% рiчних. Повiдомлення про рiвень вiдсоткової ставки за облiгацiями ДIУ серiї "X2" за кожним наступним вiдсотковим перiодом починаючи з другого вiдсоткового
перiоду публiкується не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля дати виплати вiдсоткiв за попереднiм вiдсотковим перiодом в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку. Остання виплата вiдсоткiв за облiгацiями серiї "X2" здiйснюється одночасно з погашенням всiєї серiї облiгацiй, вiдповiдно. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється власникам таких облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за
законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом
здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Виплата вiдсоткiв здiйснюється у
нацiональнiй валютi України - гривнях. Процедура проведення виплати вiдсоткового доходу: виплата вiдсоткiв здiйснюється власникам облiгацiй, якi зазначенi у зведеному облiковому реєстрi,
складеному депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", на кiнець робочого дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу по таких облiгацiях. На пiдставi зведеного облiкового реєстру
депозитарiю Емiтент здiйснює виплату вiдсоткiв кожному власнику облiгацiй на їх поточнi рахунки, згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi
облiгацiй даних щодо грошових рахункiв власника таких облiгацiй, належна сума депонується на рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730 до
особистого письмового звернення власникiв. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Строк позовної давностi по виплатi вiдсоткiв визначається чинним законодавством України. Виплата
вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiвкою через касу Установи. Вид забезпечення:
Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 23.11.2012 року № 15010-03/119, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в
особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рiк" та
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.2012 року № 1033 (далi - Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далi - Державна гарантiя).
Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на
дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є
публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною
гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної
гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки
на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов'язань по сплатi сум
вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або
невиконання Емiтентом таких зобов'язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових
витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом
будь-яких своїх зобов?язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на
Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної
гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй: дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути
здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй:
мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських
фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти,
отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Установа зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi Облiгацiї серiї "Х2" загальною
номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю випуску Облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Х2" ДIУ можна
знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" вiд 29 листопада 2012 р. № 228 (3528).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя Y2. Код ISIN: UA4000149710. Дата реєстрацiї випуску: 27.11.2012. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 275/2/2012. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй
при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду;
самостiйно визначати Зберiгача облiгацiй; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок погашення облiгацiй: погашення облiгацiй серiй
"Y2" здiйснюється Емiтентом в нацiональнiй валютi України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на кiнець робочого
дня, що передує датi погашення облiгацiй серiй "Y2" за адресою: Україна, iндекс 01133, Київ, бульвар Лесi Українки, 34, (044) 207-14-14, (044) 207-14-13, (044) 207-14-13, E-mail: office@ipoteka.gov.ua.
Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня: 02 грудня 2019 року. При погашеннi облiгацiй її власникам сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових
виплат за останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй "Y2" з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення
припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для
пред'явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент виплачує власникам облiгацiй, якi своєчасно подали такi облiгацiї для погашення, суму погашення
юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Емiтента згiдно з вимогами дiючого законодавства. Сума погашення виплачується у нацiональнiй валютi України - гривнi.
Виплата коштiв за облiгацiями власникам здiйснюється Емiтентом за вирахуванням всiх необхiдних податкiв, передбачених чинним законодавством України. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому
реєстрi облiгацiй даних щодо реквiзитiв поточного рахунку власника таких облiгацiй, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 2650180354 в ПАТ
"Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Виплата доходу (вiдсоткiв) за облiгацiями ДIУ пiд
державну гарантiю здiйснюватиметься за рахунок Емiтента. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на квартал (91 день). Вiдсоткова ставка для облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю серiї "Y2"

на перший вiдсотковий перiод встановлюється на рiвнi 14,3% рiчних, на другий та кожний наступний вiдсотковi перiоди вiдсоткова ставка для облiгацiй ДIУ серiї "Y2" встановлюється вiдповiдно
оприлюдненого на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України середньозваженого рiвня дохiдностi останнього за номером розмiщення результативного аукцiону з розмiщення облiгацiй
внутрiшньої державної позики, iз строком погашення протягом четвертого кварталу 2019 року, що вiдбувся за перiод починаючи з дати початку попереднього вiдсоткового перiоду та закiнчуючи
останньою датою попереднього вiдсоткового перiоду, або залишається незмiнною, якщо результативних аукцiонiв протягом зазначеного перiоду не було. При цьому встановлена вiдсоткова ставка не
може мати значення вище 14,3% рiчних. Повiдомлення про рiвень вiдсоткової ставки за облiгацiями ДIУ серiї "Y2" за кожним наступним вiдсотковим перiодом починаючи з другого вiдсоткового
перiоду публiкується не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля дати виплати вiдсоткiв за попереднiм вiдсотковим перiодом в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку. Остання виплата вiдсоткiв за облiгацiями серiї "Y2" здiйснюється одночасно з погашенням всiєї серiї облiгацiй, вiдповiдно. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями
здiйснюється власникам таких облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у вiдсотковому перiодi припадає на вихiдний, святковий або неробочий днi за
законодавством України, виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Виплата доходу за останнiм вiдсотковим перiодом
здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Виплата вiдсоткiв здiйснюється у
нацiональнiй валютi України - гривнях. Процедура проведення виплати вiдсоткового доходу: виплата вiдсоткiв здiйснюється власникам облiгацiй, якi зазначенi у зведеному облiковому реєстрi,
складеному депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", на кiнець робочого дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу по таких облiгацiях. На пiдставi зведеного облiкового реєстру
депозитарiю Емiтент здiйснює виплату вiдсоткiв кожному власнику облiгацiй на їх поточнi рахунки, згiдно з вимогами дiючого законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi
облiгацiй даних щодо грошових рахункiв власника таких облiгацiй, належна сума депонується на рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730 до
особистого письмового звернення власникiв. Вiдсотки на депонованi кошти не нараховуються. Строк позовної давностi по виплатi вiдсоткiв визначається чинним законодавством України. Виплата
вiдсоткового доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi, юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiвкою через касу Установи. Вид забезпечення:
Облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд 23.11.2012 року № 15010-03/119, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в
особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рiк" та
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.2012 року № 1033 (далi - Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далi - Державна гарантiя).
Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на
дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є
публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною
гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної
гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки
на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов'язань по сплатi сум
вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або
невиконання Емiтентом таких зобов'язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових
витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом
будь-яких своїх зобов?язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов'язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на
Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної
гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй: дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути
здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй:
мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських
фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти,
отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Установа зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд
випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi Облiгацiї серiї "Y2" загальною
номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю випуску Облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Y2" ДIУ можна
знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua) або у газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" вiд 29 листопада 2012 р. № 228 (3528).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя Z2. Код ISIN: UA000178420. Дата реєстрацiї випуску: 27.12.2013. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 292/2/2013. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: купувати та продавати облiгацiї серед
визначеного у пп. в п. 4.6.3. Проспекту кола осiб з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну
вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок
погашення облiгацiй: погашення облiгацiй здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента в нацiональнiй валютi України – гривнi – депозитарною установою, з якою власник облiгацiй уклав договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах. Погашення облiгацiй у сумi їх номiнальної вартостi здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Центральним депозитарiєм
ПАТ «НДУ» на день, що передує датi погашення та видається на дату погашення. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом зарахування коштiв, переказаних Установою на грошовий рахунок,
вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» в Розрахунковому центрi, з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали
договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облiгацiй. В разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника

облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730,
до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення власника облiгацiй до Емiтента та подання депозитарнiй установi
реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Вiдсотки на кошти, що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються.
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй «Z2» з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за
законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред’явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй
переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ» з 9 години до 11 години дня погашення облiгацiй. На дату
погашення облiгацiй власник повинен списати облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах у депозитарнiй установi, на якому облiковуються облiгацiї, на рахунок в цiнних паперах Емiтента в
Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ». Якщо власник не списав на дату погашення облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах, на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ», кошти,
що пiдлягають перерахуванню, резервуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до дати списання облiгацiй. Вiдсотки на кошти,
що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються. За облiгацiями, якi поданi для погашення несвоєчасно, розрахунки здiйснюються Установою за
письмовим зверненням власникiв облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня – 21 листопада 2018 року. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi
реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ «НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку
виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що
передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим
переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi
данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк»,
МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання
депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв
визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на пiвроку (182 день). Вiдсоткова ставка для
облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю встановлюється на рiвнi - 9,5% рiчних. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ
«НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа
отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та
перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних
установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або
реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту
особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який
повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1
копiйки за правилами математичного округлення. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов’язаннями Державної iпотечної установи вiд 26.12.2013
року № 15010-03/128, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рiк» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919 (далi – Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов’язань (далi – Державна гарантiя). Гарантованi зобов’язання – зобов’язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй
(повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред’явити
Гарантовi вимоги щодо виконання зобов’язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не
можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй.
Зобов’язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших
зобов’язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов’язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов’язань
за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов’язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна
гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй,
що пов’язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов’язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов’язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що
випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав
власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй:
дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене за рiшенням Емiтента у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй
приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй (напрями використання / iз зазначенням конкретних обсягiв/ фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй;
джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями; зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi): мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету
дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема
рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та
виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Установа зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та
покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi облiгацiї серiї "Z2" загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю
випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї "Z2" ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя А3. Код ISIN: UA000178438. Дата реєстрацiї випуску: 27.12.2013. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 293/2/2013. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: купувати та продавати облiгацiї серед
визначеного у пп. в п. 4.6.3. Проспекту кола осiб з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну
вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок
погашення облiгацiй: погашення облiгацiй здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента в нацiональнiй валютi України – гривнi – депозитарною установою, з якою власник облiгацiй уклав договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах. Погашення облiгацiй у сумi їх номiнальної вартостi здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Центральним депозитарiєм
ПАТ «НДУ» на день, що передує датi погашення та видається на дату погашення. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом зарахування коштiв, переказаних Установою на грошовий рахунок,
вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» в Розрахунковому центрi, з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали
договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облiгацiй. В разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника
облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730,
до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення власника облiгацiй до Емiтента та подання депозитарнiй установi
реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Вiдсотки на кошти, що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються.
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй «А3» з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за
законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред’явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй
переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ» з 9 години до 11 години дня погашення облiгацiй. На дату
погашення облiгацiй власник повинен списати облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах у депозитарнiй установi, на якому облiковуються облiгацiї, на рахунок в цiнних паперах Емiтента в
Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ». Якщо власник не списав на дату погашення облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах, на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ», кошти,
що пiдлягають перерахуванню, резервуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до дати списання облiгацiй. Вiдсотки на кошти,
що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються. За облiгацiями, якi поданi для погашення несвоєчасно, розрахунки здiйснюються Установою за
письмовим зверненням власникiв облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня – 12 грудня 2018 року. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру
власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ «НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати
(день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує
датi початку виплати (датi останньої виплати), та перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом
коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо
грошового рахунку власника облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО
320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання
депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв
визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на пiвроку (182 день). Вiдсоткова ставка для
облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю встановлюється на рiвнi - 9% рiчних. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ «НДУ»
на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа отримує
вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та перераховує
суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з
якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або реквiзити є
помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого
звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який повинно бути
здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за
правилами математичного округлення. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов’язаннями Державної iпотечної установи вiд 26.12.2013 року №
15010-03/128, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2013 рiк» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919 (далi – Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов’язань (далi – Державна гарантiя). Гарантованi зобов’язання – зобов’язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй
(повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред’явити
Гарантовi вимоги щодо виконання зобов’язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не
можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй.
Зобов’язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших
зобов’язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов’язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов’язань
за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов’язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна
гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй,

що пов’язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов’язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов’язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що
випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав
власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй:
дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене за рiшенням Емiтента у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй
приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй (напрями використання / iз зазначенням конкретних обсягiв/ фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй;
джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями; зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi): мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету
дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема
рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та
виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Установа зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та
покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi облiгацiї серiї "А3" загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю
випуску облiгацiй цiєї серiї.Також облiгацiї вiдсотковi iменнi Державної iпотечної установи серiї «А3» пройшли процедуру лiстингу та 27 лютого 2014 року включенi до Бiржового реєстру в
котирувальний список другого рiвня лiстингу. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї "А3" ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(www.ipoteka.gov.ua).
27.12.2013

Опис

294/2/2013

НКЦПФР

відсоткові

100000.00

10000

Бездокументарні
іменні

1000000000.00

9.5

один раз на
пiвроку

0.00

18.11.2020

Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя В3. Код ISIN: UA000178446. Дата реєстрацiї випуску: 27.12.2013. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 294/2/2013. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: купувати та продавати облiгацiї серед
визначеного у пп. в п. 4.6.3. Проспекту кола осiб з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну
вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок
погашення облiгацiй: погашення облiгацiй здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента в нацiональнiй валютi України – гривнi – депозитарною установою, з якою власник облiгацiй уклав договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах. Погашення облiгацiй у сумi їх номiнальної вартостi здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Центральним депозитарiєм
ПАТ «НДУ» на день, що передує датi погашення та видається на дату погашення. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом зарахування коштiв, переказаних Установою на грошовий рахунок,
вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» в Розрахунковому центрi, з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали
договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облiгацiй. В разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника
облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730,
до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення власника облiгацiй до Емiтента та подання депозитарнiй установi
реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Вiдсотки на кошти, що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються.
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй «В3» з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за
законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред’явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй
переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ» з 9 години до 11 години дня погашення облiгацiй. На дату
погашення облiгацiй власник повинен списати облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах у депозитарнiй установi, на якому облiковуються облiгацiї, на рахунок в цiнних паперах Емiтента в
Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ». Якщо власник не списав на дату погашення облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах, на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ», кошти,
що пiдлягають перерахуванню, резервуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до дати списання облiгацiй. Вiдсотки на кошти,
що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються. За облiгацiями, якi поданi для погашення несвоєчасно, розрахунки здiйснюються Установою за
письмовим зверненням власникiв облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня – 18 листопада 2020 року. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi
реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ «НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку
виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що
передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим
переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi
данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк»,
МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання
депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв
визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на пiвроку (182 день). Вiдсоткова ставка для
облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю встановлюється на рiвнi - 9,5% рiчних. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ
«НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа
отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та
перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних
установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або

реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту
особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який
повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1
копiйки за правилами математичного округлення. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов’язаннями Державної iпотечної установи вiд 26.12.2013
року № 15010-03/128, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рiк» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919 (далi – Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов’язань (далi – Державна гарантiя). Гарантованi зобов’язання – зобов’язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй
(повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред’явити
Гарантовi вимоги щодо виконання зобов’язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не
можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй.
Зобов’язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших
зобов’язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов’язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов’язань
за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов’язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна
гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй,
що пов’язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов’язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов’язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що
випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав
власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй:
дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене за рiшенням Емiтента у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй
приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй (напрями використання / iз зазначенням конкретних обсягiв/ фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй;
джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями; зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi): мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету
дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема
рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та
виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Установа зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та
покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi облiгацiї серiї "В3" загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю
випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї "В3" ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя С3. Код ISIN: UA000178453. Дата реєстрацiї випуску: 27.12.2013. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 295/2/2013. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: купувати та продавати облiгацiї серед
визначеного у пп. в п. 4.6.3. Проспекту кола осiб з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну
вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок
погашення облiгацiй: погашення облiгацiй здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента в нацiональнiй валютi України – гривнi – депозитарною установою, з якою власник облiгацiй уклав договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах. Погашення облiгацiй у сумi їх номiнальної вартостi здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Центральним депозитарiєм
ПАТ «НДУ» на день, що передує датi погашення та видається на дату погашення. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом зарахування коштiв, переказаних Установою на грошовий рахунок,
вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» в Розрахунковому центрi, з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали
договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облiгацiй. В разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника
облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730,
до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення власника облiгацiй до Емiтента та подання депозитарнiй установi
реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Вiдсотки на кошти, що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються.
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй «С3» з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за
законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред’явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй
переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ» з 9 години до 11 години дня погашення облiгацiй. На дату
погашення облiгацiй власник повинен списати облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах у депозитарнiй установi, на якому облiковуються облiгацiї, на рахунок в цiнних паперах Емiтента в
Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ». Якщо власник не списав на дату погашення облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах, на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ», кошти,
що пiдлягають перерахуванню, резервуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до дати списання облiгацiй. Вiдсотки на кошти,
що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються. За облiгацiями, якi поданi для погашення несвоєчасно, розрахунки здiйснюються Установою за
письмовим зверненням власникiв облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня – 15 грудня 2020 року. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру

власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ «НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати
(день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує
датi початку виплати (датi останньої виплати), та перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом
коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо
грошового рахунку власника облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО
320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання
депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв
визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на пiвроку (182 день). Вiдсоткова ставка для
облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю встановлюється на рiвнi - 9,5% рiчних. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ
«НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа
отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та
перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних
установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або
реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту
особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який
повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1
копiйки за правилами математичного округлення. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов’язаннями Державної iпотечної установи вiд 26.12.2013
року № 15010-03/128, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рiк» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919 (далi – Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов’язань (далi – Державна гарантiя). Гарантованi зобов’язання – зобов’язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй
(повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред’явити
Гарантовi вимоги щодо виконання зобов’язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не
можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй.
Зобов’язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших
зобов’язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов’язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов’язань
за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов’язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна
гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй,
що пов’язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов’язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов’язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що
випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав
власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй:
дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене за рiшенням Емiтента у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй
приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй (напрями використання / iз зазначенням конкретних обсягiв/ фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй;
джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями; зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi): мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету
дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема
рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та
виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Установа зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та
покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi облiгацiї серiї "С3" загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю
випуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї "В3" ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua).
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Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємств. Форма iснування та форма випуску: бездокументарна, iменнi. Серiя D3. Код ISIN: UA000178461. Дата реєстрацiї випуску: 27.12.2013. Номер свiдоцтва про
реєстрацiю випуску: 296/2/2013. Найменування органу, що зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна вартiсть
(грн.): 1 000 000 000,00. Права, закрiпленi за кожним цiнним папером випуску: власники облiгацiй мають права, передбаченi чинним законодавством, зокрема: купувати та продавати облiгацiї серед
визначеного у пп. в п. 4.6.3. Проспекту кола осiб з дня, що настає за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi
свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй; отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну
вартiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; права на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Порядок
погашення облiгацiй: погашення облiгацiй здiйснюється за рахунок коштiв Емiтента в нацiональнiй валютi України – гривнi – депозитарною установою, з якою власник облiгацiй уклав договiр про
обслуговування рахунку у цiнних паперах. Погашення облiгацiй у сумi їх номiнальної вартостi здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, який складається Центральним депозитарiєм
ПАТ «НДУ» на день, що передує датi погашення та видається на дату погашення. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом зарахування коштiв, переказаних Установою на грошовий рахунок,

вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» в Розрахунковому центрi, з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали
договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облiгацiй. В разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника
облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730,
до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення власника облiгацiй до Емiтента та подання депозитарнiй установi
реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Вiдсотки на кошти, що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються.
Погашення облiгацiй здiйснюється власникам облiгацiй серiй «D3» з урахуванням дiючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихiдний, святковий або неробочий день за
законодавством України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого вихiдного, святкового або неробочого дня. Для пред’явлення облiгацiй до погашення власники таких облiгацiй
переводять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ» з 9 години до 11 години дня погашення облiгацiй. На дату
погашення облiгацiй власник повинен списати облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах у депозитарнiй установi, на якому облiковуються облiгацiї, на рахунок в цiнних паперах Емiтента в
Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ». Якщо власник не списав на дату погашення облiгацiї з власного рахунку у цiнних паперах, на рахунок Емiтента в Центральному депозитарiї ПАТ «НДУ», кошти,
що пiдлягають перерахуванню, резервуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до дати списання облiгацiй. Вiдсотки на кошти,
що не отриманi власником облiгацiй, починаючи з дати початку погашення облiгацiй, не нараховуються. За облiгацiями, якi поданi для погашення несвоєчасно, розрахунки здiйснюються Установою за
письмовим зверненням власникiв облiгацiй. Погашення облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiвського дня – 14 грудня 2023 року. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру
власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ «НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати
(день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує
датi початку виплати (датi останньої виплати), та перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом
коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо
грошового рахунку власника облiгацiй або реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО
320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання
депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв
визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за правилами математичного округлення. Вiдсотки виплачуються з перiодичнiстю один раз на пiвроку (182 день). Вiдсоткова ставка для
облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю встановлюється на рiвнi - 9,5% рiчних. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв, який складає Центральний депозитарiй ПАТ
«НДУ» на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку вiдповiдної виплати (датi останньої виплати). У день початку виплати (день останньої виплати) вiдсоткового доходу Установа
отримує вiд Центрального депозитарiю ПАТ «НДУ» реєстр власникiв облiгацiй, складений на момент завершення операцiйного дня, що передує датi початку виплати (датi останньої виплати), та
перераховує суму вiдсоткового доходу на рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрi з подальшим переказом коштiв з цього рахунку на рахунки депозитарних
установ, з якими власники облiгацiй уклали договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах. У разi, якщо в реєстрi власникiв вiдсутнi данi щодо грошового рахунку власника облiгацiй або
реквiзити є помилковими, кошти, що пiдлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту
особистого звернення власника облiгацiй. Подальшi розрахунки здiйснюються депозитарною установою пiсля звернення до Емiтента та подання депозитарнiй установi реквiзитiв рахунку, на який
повинно бути здiйснено перерахування коштiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi. Сума вiдсоткiв визначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1
копiйки за правилами математичного округлення. Вид забезпечення: облiгацiї мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов’язаннями Державної iпотечної установи вiд 26.12.2013
року № 15010-03/128, що видана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi Мiнiстра фiнансiв України Колобова Юрiя Володимировича, що дiє на пiдставi статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рiк» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919 (далi – Гарант), гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов’язань (далi – Державна гарантiя). Гарантованi зобов’язання – зобов’язання Державної iпотечної установи з виплати власникам Облiгацiй номiнальної вартостi Облiгацiй
(повернення основної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов державну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку. Державна гарантiя є публiчною. У разi невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред’явити
Гарантовi вимоги щодо виконання зобов’язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї. Державна гарантiя є безвiдкличною. Умови Державної гарантiї не
можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй.
Зобов’язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов’язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших
зобов’язань перед власниками Облiгацiй, в тому числi зобов’язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов’язань
за Облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов’язань перед власниками Облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється Державна
гарантiя. Крiм того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам Облiгацiй,
що пов’язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов’язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов’язань. Облiгацiї надають власникам усi права, що
випливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав
власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною. Можливiсть дострокового погашення емiтентом усього випуску облiгацiй:
дострокове погашення облiгацiй вiдповiдної серiї може бути здiйснене за рiшенням Емiтента у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй
приймається Правлiнням Державної iпотечної установи. Мета емiсiї облiгацiй (напрями використання / iз зазначенням конкретних обсягiв/ фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй;
джерела погашення та виплати доходу за облiгацiями; зобов’язання емiтента щодо невикористання коштiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу
емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi): мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, вiдповiдає метi та предмету
дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема
рефiнансування та кредитування iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Джерелами погашення та
виплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд державну гарантiю будуть виступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установи пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших
обов’язкових платежiв. Установа зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд випуску облiгацiй ДIУ пiд державну гарантiю, для формування i поповнення статутного капiталу Установи та
покриття її збиткiв вiд господарської дiяльностi. На сьогоднi облiгацiї серiї "D3" загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю

випуску облiгацiй цiєї серiї. Також облiгацiї вiдсотковi iменнi Державної iпотечної установи серiї «D3» пройшли процедуру лiстингу та 27 лютого 2014 року включенi до Бiржового реєстру в
котирувальний список другого рiвня лiстингу. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї "D3" ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(www.ipoteka.gov.ua).

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

4749100.00

X

X

X

4749100.00

X

X

Облiгацiї пiдприємств серiї "W"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

15.10.2008

50000.000

9.400

13.12.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "X"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

15.10.2008

50000.000

9.400

14.12.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

15.10.2008

50000.000

9.400

15.12.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "N2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

16.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "O2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

17.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "P2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

18.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "Q2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

19.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "R2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

20.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "S2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

21.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "T2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

22.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "U2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

23.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "V2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

24.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "W2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

25.02.2016

Облiгацiї пiдприємств серiї "X2"

10.12.2012

1000000.000

12.1

04.12.2017

Види зобов'язань

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням
Облiгацiї пiдприємств серiї "Y2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

24.02.2014

125000.000

14.3

02.12.2019

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

25.02.2014

80000.00

14.3

02.12.2019

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

03.03.2014

75000.00

14.3

02.12.2019

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

20.03.2014

25000.00

14.3

02.12.2019

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

21.03.2014

300000.00

14.3

02.12.2019

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y2"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

24.03.2014

100000.00

14.3

02.12.2019

Облiгацiї пiдприємств серiї "А3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

24.03.2014

156700.00

9

12.12.2018

Облiгацiї пiдприємств серiї "А3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

27.03.2014

299800.00

9

12.12.2018

Облiгацiї пiдприємств серiї "А3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

06.02.2014

300000.00

9

12.12.2018

Облiгацiї пiдприємств серiї "А3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

07.02.2014

197600.00

9

12.12.2018

Облiгацiї пiдприємств серiї "D3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

18.02.2014

470000.00

10

12.12.2018

Облiгацiї пiдприємств серiї "В3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

05.09.2014

450000.00

9.5

18.11.2020

Облiгацiї пiдприємств серiї "В3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

08.09.2014

450000.00

9.5

18.11.2020

Облiгацiї пiдприємств серiї "В3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

09.09.2014

100000.00

9.5

18.11.2020

Облiгацiї пiдприємств серiї "С3"
iменнi, вiдсотковi, з додатковим
забезпеченням

09.09.2014

270000.00

9.5

15.12.2020

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

331

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

87924

X

X

Усього зобов'язань

X

4837355

X

X

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 10 | 01
число)
Підприємство

Державна iпотечна установа

за ЄДРПОУ

Територія

33304730

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

425

64.92

101

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
01133, м. Київ, бул.Л.Українки, будинок
№34, оф.201, 207-14-14

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1319

1118

1582

первісна вартість

1001

3174

3174

3091

накопичена амортизація

1002

1855

2056

1509

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2299

1954

1423

первісна вартість

1011

5120

5120

4245

знос

1012

2821

3166

2822

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1097082

824963

967811

Відстрочені податкові активи

1045

31943

31943

31960

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1132643

859978

1002776

Запаси

1100

53698

57277

249692

Виробничі запаси

1101

246

253

148

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

53452

57024

249544

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

3674

3815

2789

у тому числі з податку на прибуток

1136

3670

3814

2765

з нарахованих доходів

1140

273314

310309

259453

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1332278

791967

1702765

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

267433

3698933

52281

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

267433

3698933

52281

Витрати майбутніх періодів

1170

79

26

81

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1930476

4862327

2267061

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

3063119

5722305

3269837

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

755660

755660

951752

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1456

1232

0

Додатковий капітал

1410

1770

1770

1771

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

7059

7059

6426

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

74466

118954

64839

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

840411

884675

1024788

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1200000

4599100

2200000

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1200000

4599100

2200000

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

1000000

150000

17500

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

88

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

243

0

за розрахунками з оплати праці

1630

10

504

3

за одержаними авансами

1635

258

27

130

за розрахунками з учасниками

1640

395

4422

4194

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

828

275

896

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

21217

82971

22326

Усього за розділом IІІ

1695

1022708

238530

45049

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

3063119

5722305

3269837

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Загальна iнформацiя
Державна iпотечна установа (надалi – ДIУ, Установа)
створена згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 08.10.2004 року №1330 «Деякi питання Державної
iпотечної установи».
Єдиним засновником та власником Установи є держава
Україна, в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Дiяльнiсть
ДIУ регламентується актами Кабiнету Мiнiстрiв України,
зокрема Статутом ДIУ, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009.р № 768
«Про Державну iпотечну установу».
Державна iпотечна установа здiйснює свою дiяльнiсть
вiдповiдно до фiнансового плану, що затверджується
Кабiнетом Мiнiстрiв України. У процесi формування
фiнансового плану ДIУ враховує ризики поточної
дiяльностi та подальшого розвитку. Фiнансовий план
передбачає розрахунки фiнансових показникiв, якi
здiйсненi з урахуванням рекомендацiй Свiтового банку,

Європейського банку реконструкцiї та розвитку,
Державної комiсiї з регулювання ринку фiнансових послуг
щодо складу та методик розрахунку iнтегральних
показникiв.
У 2009 роцi ДIУ отримано вiд Державної комiсiї з
регулювання ринку фiнансових послуг України лiцензiю
на надання фiнансових послуг (дiяльнiсть з надання
фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв
кредитними установами) з термiном дiї по 08.10.2014
року.
Рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про видачу
лiцензiї вiд 16.09.2014 року №2666 подовжено строк
лiцензiї з 09.10.2014 року по 09.10.2019 рiк.
Основною метою дiяльностi Установи є рефiнансування
iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiвських фiнансових
установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених
iпотекою кредитiв) за рахунок власних та залучених
коштiв, у тому числi коштiв, що надiйшли вiд розмiщення
цiнних паперiв, сприяння подальшому розвитку ринку
iпотечного кредитування.
Крiм того, Установа має право здiйснювати за рахунок
власних та залучених коштiв такi операцiї:
• надання фiнансових кредитiв кредитним та iншим
установам з метою видачi iпотечних кредитiв фiзичним
особам на придбання (будiвництво) житла, зокрема на
умовах iндивiдуального житлового будiвництва;
• надання фiнансових кредитiв кредитним та iншим
установам з метою фiнансування будiвництва житла.
Юридична адреса Установи: 01133, м. Київ, бульвар Лесi
Українки, 34
Установа не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Фактори ризику пiдпадають пiд вплив зовнiшнiх факторiв,
в тому числi, що пов’язанi з:
• Iндивiдуальний кредитний ризик - це ризик, що загрожує
доходам i капiталу ДIУ внаслiдок можливого невиконання
контрагентом прийнятих на себе зобов’язань перед ДIУ.
• Портфельний кредитний ризик (ризик концентрацiї) – це
ризик невиконання банком, який вiдступив ДIУ iпотечнi
активи, зобов’язань щодо замiни протягом мiсяця
iпотечного активу на тих самих умовах рефiнансування на
iнший або повернення ДIУ коштiв рефiнансування в
межах вартостi iпотечного активу, якщо позичальник
кредиту достроково його погашає, у разi погiршення
характеристик предмета iпотеки тощо, в разi одночасного
настання значної кiлькостi зазначених випадкiв.
• Ризик лiквiдностi - наявний або потенцiйний ризик для
надходжень та капiталу, який виникає через
неспроможнiсть ДIУ виконати свої зобов'язання в належнi
строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
• Ринковi ризики - ризики, якi виникають внаслiдок
негативного впливу змiн ринкових факторiв, таких як

процентнi ставки, валютнi курси, котирування цiнних
паперiв, пiдвищення рiвня конкуренцiї на ринку
iпотечного кредитування, рiзкi змiни цiнових умов на
ринку нерухомостi, на доходи i капiтал Установи або на її
здатнiсть виконувати поставленi завдання.
• Ризик репутацiї - наявний або потенцiйний ризик для
доходу й капiталу, який виникає внаслiдок
несприятливого сприйняття iмiджу фiнансової установи
клiєнтами, контрагентами, засновниками або органами
нагляду.
• Операцiйний ризик – це потенцiйний ризик для
довгострокового iснування Установи, який виникає
внаслiдок наявностi недолiкiв корпоративного керування,
систем внутрiшнього контролю, неадекватностi
iнформацiйних технологiй i процесiв обробки iнформацiї
щодо керованостi, унiверсальностi, надiйностi й
безперервностi роботи.
Оскiльки ДIУ працює виключно з нацiональною валютою,
вплив змiни валютних курсiв майже вiдсутнiй.
Робота ДIУ безпосередньо не пов’язана з навколишнiм
середовищем, тому вплив екологiчних ризикiв практично
вiдсутнiй.
У майбутньому iснує ризик виконання не повною мiрою
стратегiчних планiв Установи через кризовi явища у
банкiвському секторi економiки, якi спричиненi
нестабiльнiстю фiнансової системи, що знаходить своє
вiдображення i на дiяльностi Установи.
В процесi управлiння ризиками задiянi наглядова рада
Установи, Правлiння Установи, Управлiння внутрiшнього
аудиту та спецiалiзований пiдроздiл – Вiддiл ризикiв.
Правлiння Установи є вiдповiдальним за функцiонування
системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками.
Управлiння внутрiшнього аудиту здiйснює перевiрку та
оцiнку системи внутрiшнього контролю Установи та
оцiнку адекватностi системи управлiння ризиками.
Головним завданням Вiддiлу ризикiв є управлiння, оцiнка,
монiторинг та контроль кредитних, ринкових та
операцiйних ризикiв Установи.
Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансову звiтнiсть Установи станом на 30.09.2014 р. було
складено iз використанням концептуальної основи
спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi
вимог МСФЗ.
Установа вперше представить звiтнiсть у повнiй
вiдповiдностi за МСФЗ у 2014 роцi. Вiдповiдно до МСФЗ
1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi» Установа застосувала МСФЗ, якi є
чинними на 01.01.2014 р.
Для складання фiнансової звiтностi керiвництво виконує
оцiнку вiдображених у фiнансової звiтностi активiв,
пасивiв, доходiв та витрат виходячи з концепцiї
безперервного функцiонування.
Дата складання звiтностi: станом на 30.09.2014 року.

Валютою звiтностi є гривня.
Звiтнiсть представлена у тисячах гривень без десятих
знакiв.
За всi попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, який
закiнчився 31.12.2012р., Установа складала фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку України. Фiнансова звiтнiсть
Установи станом на 30.09.2014 р. є попередньою
промiжною фiнансовою звiтнiстю, пiдготовленою
вiдповiдно до МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi вiдповiдних
бухгалтерських регiстрiв, данi яких були належним чином
скоригованi та рекласифiкованi з метою їх об'єктивного
уявлення, вiдповiдно до МСФЗ.
Установа має самостiйний баланс, рахунки в банках,
печатку, штампи i бланки iз своїм найменуванням, веде
бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до законодавства.
Установа веде облiк своїх операцiй та подає звiтнiсть
вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту Установи.
Основнi положення облiкової полiтики
Облiк нематерiальних активiв.
Придбаний або отриманий нематерiальний актив
вiдображається в балансi Установи, якщо iснує iмовiрнiсть
одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з
його використанням, та його вартiсть може бути
достовiрно визначена. Придбанi (створенi) нематерiальнi
активи зараховуються на баланс Установи за первiсною
вартiстю.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв (крiм
права постiйного користування земельною дiлянкою)
здiйснюється протягом строку їх корисного використання,
який встановлюється Установою при визнаннi цього
об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк
корисного використання визначається по кожному
нематерiальному активу постiйно дiючою комiсiєю
Установи, вiдповiдно до наступного:
№ з/п Вид нематерiального активу Група нематерiальних
активiв в податковому облiку Строк корисного
використання в бухгалтерському та податковому облiку
1 Права користування майном 2 Вiдповiдно до
правовстановлюючого документа
2 Права на комерцiйнi позначення 3 Вiдповiдно до
правовстановлюючого документа
3 Права на об’єкти промислової власностi 4 не менше 5
рокiв
4 Авторськi та сумiжнi з ними права 5 не менше 2 рокiв
5 Iншi нематерiальнi активи 6 Вiдповiдно до
правовстановлюючого документа
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується
Установою щомiсячно iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Амортизацiю установа починає коли
нематерiальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з
мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального
активу.
Нематерiальний актив списується з балансу в разi його
вибуття внаслiдок безоплатної передачi або неможливостi
отримання Установою надалi економiчних вигод вiд його
використання.
Облiк основних засобiв.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує
iмовiрнiсть того, що Установа отримає в майбутньому
економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його
може бути достовiрно визначена. Придбанi основнi засоби
зараховуються на баланс Установи за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних
засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв Установа
здiйснює протягом строку корисного використання
(експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється Установою
при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на
баланс). Строк корисного використання визначається по
кожному об'єкту основних засобiв постiйно дiючою
комiсiєю Установи, з урахуванням наступного:
№ з/п Вид основного засобу Група основних засобiв в
податковому облiку Строк корисного використання
(рокiв)
в бухгалтерському та податковому облiку
1 Будинки 3 не менше 20
2 Споруди не менше 15
3 Передавальнi пристрої не менше 10
4 Машини та обладнання:
в т.ч. електронно-обчислювальнi машини, iншi машини
для автоматичного оброблення iнформацiї, пов’язанi з
ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов’язанi з
ними комп’ютернi програми (крiм програм, витрати на
придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi
визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi
системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми,
джерела безперебiйного живлення та засоби їх
пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в
тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї. 4 не менше 5
5 Транспортнi засоби 5 не менше 5
6 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 6 не менше 4
7 Iншi основнi засоби 9 не менше 12
8 Тимчасовi (нетитульнi) споруди 12 не менше 5
Амортизацiя основних засобiв нараховується Установою
щомiсячно iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Амортизацiю Установа починає коли об’єкт основних
засобiв став придатним для використання.
Об'єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується
з балансу) у разi його вибуття внаслiдок безоплатної
передачi або невiдповiдностi критерiям визнання активом.
Облiк дебiторської заборгованостi.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi проводиться в

момент її визнання, а потiм – на кожну дату балансу (за
станом на кiнець останнього дня кварталу (року). Для
визначення того, до якого виду (довгострокова чи
поточна) належить наявна дебiторська заборгованiсть,
Установою проводиться аналiз строкiв оплати
(погашення) цiєї заборгованостi, передбачених
вiдповiдними договорами. У випадку, коли дебiторська
заборгованiсть, що ранiше була класифiкована як
довгострокова, на дату балансу не вiдповiдає визначеним
критерiям, вона переноситься на рахунки облiку поточної
дебiторської заборгованостi для забезпечення правильного
складання фiнансової звiтностi Установи.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо
iснує ймовiрнiсть отримання Установою майбутнiх
економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її
сума. Дебiторська заборгованiсть зараховується на баланс
Установи за первiсною вартiстю.
Облiк дебiторської заборгованостi за iпотечними
кредитами, права вимоги за якими набутi Установою.
Датою визнання дебiторської заборгованостi за iпотечним
кредитом, права вимоги за яким набутi Установою, є дата
укладення вiдповiдного договору вiдступлення прав
вимоги. Первiсною вартiстю дебiторської заборгованостi
за iпотечним кредитом є вартiсть придбання Установою
права вимоги за цим кредитом, яка дорiвнює сумi залишку
заборгованостi по основному боргу позичальника та
визначена у договорi вiдступлення прав вимоги. Вiдсотки
за користування iпотечним кредитом, строк сплати яких
на момент вiдступлення прав вимоги не настав, нарахованi
первинним кредитором по день, що передує дню
укладання договору вiдступлення прав вимоги, є доходом
первинного кредитора та утримується ним з чергового
платежу позичальника за iпотечними кредитом.
Дебiторська заборгованiсть за викупленими iпотечними
кредитами є фiнансовим активом, тому на кожну наступну
дату балансу Установа визначає чисту реалiзацiйну
вартiсть цiєї дебiторської заборгованостi шляхом
обчислення величини резерву сумнiвних боргiв.
Вiдображення в бухгалтерському облiку дострокового
повернення всiєї суми заборгованостi за iпотечним
кредитом Установа здiйснює датою зарахування коштiв,
сплачених позичальником в рахунок такого дострокового
повернення, на поточний рахунок Установи. При цьому
Установа здiйснює донарахування вiдсоткiв за
користування iпотечним кредитом за перiод з дати
початку поточного платiжного перiоду до дати
дострокового повернення iпотечного кредиту.
У разi несплати Позичальником чергового платежу у
строки та в сумi, якi визначенi договором про iпотечний
кредит, сума такого платежу вважається простроченою
заборгованiстю.
Особливостi облiку операцiй з отримання Установою
майнових прав за iпотечними кредитами в рахунок

погашення боргу за фiнансовим кредитом.
У випадку, коли первинний кредитор, що отримав вiд
Установи фiнансовий кредит, не виконує свої
зобов’язання в установлений строк, Установа набуває
право звернення стягнення на предмет застави за таким
фiнансовим кредитом. Якщо предметом застави за
фiнансовим кредитом є майновi права за iпотечними
кредитами, то, за рiшенням Правлiння Установи, такi
майновi права можуть бути переданi Установi в рахунок
часткового (або повного) погашення заборгованостi за
вiдповiдним кредитним договором. Датою визнання
дебiторської заборгованостi за iпотечними кредитами,
майновi права за якими переданi Установi в рахунок
погашення заборгованостi за фiнансовим кредитом, є дата
укладення вiдповiдного договору про вiдступлення прав
вимоги.
Вартiсть дебiторської заборгованостi за кожним iпотечним
кредитом, що передається Установi, визначається у
зазначеному договорi про вiдступлення прав вимоги та
складається з суми залишкiв заборгованостi по основному
боргу позичальника та заборгованостi за нарахованими
вiдсотками. Заборгованiсть за iпотечними кредитами, якi
надавалися позичальникам в iноземнiй валютi,
зазначаються в договорi про вiдступлення прав вимоги в
нацiональнiй валютi України – гривнi вiдповiдно до
пiдтверджуючих документiв, наданих Установi первинним
кредитором.
Вiдсотки нараховуються на залишок основного боргу за
кредитом, згiдно з базовими умовами дiючих кредитних
договорiв (вiдсоткова ставка, строк дiї кредиту, метод
визначення кiлькостi днiв у мiсяцi та у роцi, метод
погашення (ануїтет, рiвнi частки) та у вiдповiдностi до
графiку погашення, який формується засобами
програмного комплексу 1-С за встановленим алгоритмом.
По кредитних угодах, базовi умови яких вiдрiзняються вiд
стандартних (наприклад, з графiком погашення «в кiнцi
строку»), вiдсотки розраховуються щомiсяця за методом
погашення «рiвнi частки».
Погашення позичальниками вiдсоткiв та основного боргу
за iпотечними кредитами, майновi права за якими переданi
Установi в рахунок погашення заборгованостi за
фiнансовим кредитом, здiйснюється виключно в грошовiй
одиницi України.
Якщо, за рiшенням правлiння ДIУ, майновi права за
кредитами, що були набутi Установою за рахунок
часткового (або повного) погашення заборгованостi за
фiнансовим кредитом, пiдлягають подальшому продажу,
вартiсть цих майнових прав облiковується до моменту їх
реалiзацiї. На кожну дату балансу (станом на кiнець
останнього дня кварталу (року), а також на дату реалiзацiї
таких майнових прав, Установа визначає їх поточну
вартiсть наступним чином:
ВПВ = НЗБ + НВ, де

ВПВ – вартiсть права вимоги на дату балансу (реалiзацiї),
НЗБ – вартiсть права вимоги, за якою воно було набуто
ДIУ,
НВ – сума винагороди ДIУ, що нараховується на вартiсть
права вимоги, за якою воно було набуто ДIУ, починаючи з
дня такого набуття до дати реалiзацiї цього права
вiдповiдно до чинної (в перiод такого розрахунку) ставки
рефiнансування ДIУ iпотечних кредиторiв. У процесi
розрахунку винагороди застосовується метод «30/360»,
коли для розрахунку береться умовна кiлькiсть днiв у
мiсяцi – 30 днiв та у роцi – 360 днiв.
Облiк дебiторської заборгованостi за операцiями з надання
фiнансових кредитiв.
Датою визнання дебiторської заборгованостi за наданими
Установою фiнансовими кредитами є дата перерахування
грошових коштiв позичальнику згiдно з умовами
вiдповiдного кредитного договору.
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовими кредитами є
фiнансовим активом, тому на кожну наступну дату
балансу Установа визначає чисту реалiзацiйну вартiсть
цiєї дебiторської заборгованостi шляхом обчислення
величини резерву сумнiвних боргiв.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi проводиться в
момент її визнання, а потiм – на кожну дату балансу (за
станом на кiнець останнього дня кварталу (року). Для
визначення того, до якого виду (довгострокова чи
поточна) належить наявна дебiторська заборгованiсть за
фiнансовим кредитом, проводиться аналiз строку
погашення цiєї заборгованостi, передбаченого кредитним
договором.
Обов’язковою умовою надання фiнансового кредиту є
укладання мiж ДIУ та позичальником договорiв застави.
Вiдсоткова ставка за кредитом, метод нарахування та
порядок сплати процентiв, а також порядок розподiлу
платежiв встановлюються кредитним договором.
Проценти нараховуються на фактичний залишок
заборгованостi за основною сумою кредиту за фактичний
час користування ним, починаючи з першого дня видачi
кредиту до дня його повного погашення. При нарахуваннi
процентiв день видачi кредиту приймається до розрахунку
як один повний день користування фiнансовим кредитом,
а день повернення кредиту до розрахунку процентiв не
включається.
Облiк дебiторської заборгованостi за операцiями з
розмiщення тимчасово вiльних коштiв.
Установа може розмiщувати на вкладах (депозитах) в
банках кошти, якi тимчасово не можуть бути використанi
на рефiнансування iпотечних кредитiв та кредитування
первинних кредиторiв-банкiв (далi – тимчасово вiльнi
кошти). Розмiщення тимчасово вiльних коштiв
здiйснюється Установою згiдно Порядку розмiщення ДIУ
власних та залучених коштiв на вкладах (депозитах) в
банках.

Датою визнання дебiторської заборгованостi за
розмiщеними Установою тимчасово вiльними коштами є
дата перерахування грошових коштiв банку згiдно з
умовами вiдповiдного депозитного договору.
Дебiторська заборгованiсть за розмiщеними вкладами
(депозитами) є фiнансовим активом, тому на кожну
наступну дату балансу Установа визначає чисту
реалiзацiйну вартiсть цiєї дебiторської заборгованостi
шляхом обчислення величини резерву сумнiвних боргiв.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi проводиться в
момент її визнання, а потiм – на кожну дату балансу (за
станом на кiнець останнього дня кварталу (року). Для
визначення того, до якого виду (довгострокова чи
поточна) належить наявна дебiторська заборгованiсть за
розмiщеним вкладом (депозитом), проводиться аналiз
строку повернення цього вкладу (депозиту),
передбаченого депозитним договором.
У випадку, коли обов’язковою умовою розмiщення
тимчасово вiльних коштiв є надання банком, в якому
Установа розмiщує вклад (депозит), гарантiйного
забезпечення (застави), мiж ДIУ та банком укладаються
вiдповiднi договори.
У разi несплати банком, в якому Установа розмiстила
вклад (депозит), чергового платежу у строки, визначенi
депозитним договором, ДIУ нараховує штрафнi санкцiї
згiдно з умовами цього договору.
Резерв сумнiвних боргiв.
Для визначення на дату балансу чистої реалiзацiйної
вартостi дебiторської заборгованостi, яка є фiнансовим
активом, Установа обчислює величину резерву сумнiвних
боргiв.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв за кредитними
операцiями (надалi – Резерв) Установа здiйснює
вiдповiдно до Порядку розрахунку, формування та
використання резерву сумнiвних боргiв за кредитними
операцiями Державної iпотечної установи.
Резерв формується за всiма видами кредитних операцiй (за
винятком позабалансових, крiм гарантiй), придбаними
цiнними паперами (у тому числi iпотечними
сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю), iншими
активними операцiями згiдно iз законодавством,
включаючи нарахованi за всiма цими операцiями
проценти та комiсiї.
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
стан фiнансово-бюджетної дисциплiни, заходи щодо
посилення боротьби з корупцiєю та контролю за
виконанням державного майна i фiнансових ресурсiв» вiд
29.11.2006 №1673 до елементiв розрахункової бази
Резерву Установа включає активи iз строком виникнення
простроченої заборгованостi понад пiвтора року (548
днiв). До розрахункової бази Резерву не включаються
iпотечнi кредити, якi кредиторами переданi на
обслуговування банкам.

Розмiр резерву сумнiвних боргiв за фiнансовими активами
iншими, нiж кредитнi операцiї, Установа визначає на
основi професiйних суджень щодо рiвня ризику втрат за
такими активами.
При формуваннi таких професiйних суджень Установа
може враховувати наступнi фактори (обставини):
фiнансовий стан контрагента; рiвень виконання
контрагентом зобов'язань згiдно з укладеними
договорами; рiвень вiрогiдностi визнання контрагента
банкрутом у встановленому законодавством порядку чи
припинення контрагента; результат аналiзу строкiв
погашення контрагентом заборгованостi по ранiше взятим
зобов'язанням (за наявностi); iншi фактори.
Кредитно-iнвестицiйний комiтет Установи розглядає
професiйнi судження i розрахункову суму Резерву та надає
Правлiнню Установи свої пропозицiї. Остаточне рiшення
щодо затвердження суми Резерву приймається Правлiнням
Установи.
Визнання заборгованостi безнадiйною i порядок її
списання.
Рiшення про визнання дебiторської заборгованостi
безнадiйною (за ознаками, визначеними чинним
законодавством України) i про списання такої
заборгованостi за рахунок резерву сумнiвних боргiв або за
рахунок витрат Установи приймається Правлiнням
Установи за поданням Комiсiї щодо дебiторської та
кредиторської заборгованостi.
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з
активiв здiйснюється Установою з одночасним
зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi
недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних
боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з
активiв Установи на iншi операцiйнi витрати.
Поточна дебiторська заборгованiсть Установи, щодо якої
створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi
визнання її безнадiйною, списується з вiдповiдних
балансових рахункiв з наступним вiдображенням її у
складi iнших операцiйних витрат.
Облiк запасiв.
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того,
що Установа отримає в майбутньому економiчнi вигоди,
пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути
достовiрно визначена.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх
найменування або однорiдна група (вид).
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс
Установи за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю
запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть.
Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснюється Установою за
методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi
запасiв.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що
переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв

(списується з балансу) з подальшою органiзацiєю
оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за
мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом
строку їх фактичного використання.
Особливостi облiку операцiй з квартирами.
Виконуючи вiдповiднi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв
України, Установа здiйснює операцiї з придбання та
наступної передачi квартир. Для цiлей бухгалтерського
облiку Установа класифiкує придбанi квартири як товари.
Придбанi квартири зараховуються на баланс Установи за
первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю придбаної
Установою квартири є її собiвартiсть, яка дорiвнює сумi
коштiв, якi сплачено продавцю цiєї квартири згiдно з
умовами вiдповiдного договору.
Пiд час передачi квартир належним одержувачам, оцiнка
таких квартир здiйснюється Установою за методом
iдентифiкованої собiвартостi.
Витрати майбутнiх перiодiв.
У складi витрат майбутнiх перiодiв Установа вiдображає
витрати, що мали мiсце протягом поточного або
попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних
звiтних перiодiв.
До витрат майбутнiх перiодiв Установа вiдносить:
• витрати, пов’язанi зi сплатою авансом орендних
платежiв;
• витрати на оплату страхового полiсу (крiм випадкiв, коли
настання страхового ризику визначеного умовами
договору страхування та виплата страхового внеску або
вiдображення в облiку страхового полiсу вiдбувається в
одному звiтному перiодi);
• витрати на передплату газет, журналiв, перiодичних та
довiдкових видань тощо.
Облiк зобов’язань та забезпечень.
Зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути
достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення
економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його
погашення.
Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються
вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою
вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд
умов та виду зобов'язання.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi Установи
за сумою погашення.
Класифiкацiя зобов’язань (довгострокове чи поточне)
проводиться в момент їх визнання, а потiм – на кожну
дату балансу (за станом на кiнець останнього дня кварталу
(року). Для визначення того, до якого виду належить
наявне зобов’язання, проводиться аналiз строку
погашення цього зобов’язання, передбаченого
вiдповiдною угодою. У випадку, коли зобов’язання, що
ранiше було класифiковано як довгострокове, на дату
балансу не вiдповiдає визначеним критерiям, воно
переноситься на рахунки облiку поточних зобов’язань для

забезпечення правильного складання фiнансової звiтностi
Установи.
Суми створених забезпечень визнаються витратами.
Забезпечення використовується для вiдшкодування лише
тих витрат, для покриття яких воно було створено.
Залишок забезпечення переглядається на кожну дату
балансу (за станом на кiнець останнього дня кварталу
(року) та, у разi потреби, коригується (збiльшується або
зменшується).
Непередбачуванi зобов'язання вiдображаються на
позабалансових рахунках ДIУ за облiковою оцiнкою.
Списання зобов’язання здiйснюється Установою на
пiдставi рiшення, прийнятого вiдповiдними колегiальними
органами ДIУ в межах їх компетенцiї.
Облiк цiнних паперiв.
Установа може здiйснювати операцiї з такими цiнними
паперами:
• облiгацiї внутрiшнiх державних позик;
• фiнансовi казначейськi векселi;
• облiгацiї Установи з додатковим забезпеченням у формi
Державної гарантiї;
• iпотечнi облiгацiї Установи;
• облiгацiї пiдприємств з додатковим забезпеченням у
формi Державної гарантiї, що приймаються Нацiональним
банком України в якостi забезпечення кредитiв
рефiнансування;
• цiльовi облiгацiї пiдприємств, виконання зобов'язань за
якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва, фiнансування якого
здiйснюється Установою;
• звичайнi iпотечнi облiгацiї, емiтентом за якими є банкипервиннi кредитори, з якими Установою укладено
Генеральнi договори про рефiнансування та
обслуговування iпотечних кредитiв, та якi приймаються
Нацiональним банком України в якостi забезпечення
кредитiв рефiнансування.
Установа здiйснює операцiї з цiнними паперами, що
номiнованi виключно у грошовiй одиницi України –
гривнi.
Вартiсть наступних цiнних паперiв, з якими Установа
здiйснює операцiї, визначається на пiдставi оцiнки,
здiйсненої та оформленої суб’єктом оцiночної дiяльностi
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України:
• облiгацiй пiдприємств з додатковим забезпеченням у
формi Державної гарантiї, що приймаються Нацiональним
банком України в якостi забезпечення кредитiв
рефiнансування;
• цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань
за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва, фiнансування якого
здiйснюється Установою;
• звичайних iпотечних облiгацiй, емiтентом за якими є
банки-первиннi кредитори, з якими Установою укладено

Генеральнi договори про рефiнансування та
обслуговування iпотечних кредитiв, та якi приймаються
Нацiональним банком України в якостi забезпечення
кредитiв рефiнансування.
Вартiсть цiнних паперiв, за якими Установа виступає в
якостi емiтента, визначається за їх номiнальною вартiстю
вiдповiдно до умов випуску таких цiнних паперiв.
Вартiсть облiгацiй внутрiшнiх державних позик
встановлюється на рiвнi їх ринкової вартостi. У разi
неможливостi встановлення ринкової вартостi облiгацiй
внутрiшнiх державних позик, вартiсть цих паперiв
приймається на рiвнi їх балансової вартостi. Ринкова
вартiсть облiгацiй внутрiшнiх державних позик
визначається Казначейством Установи на пiдставi
iнформацiї щодо котирувань та результатiв торгiв такими
цiнними паперами на фондовому ринку України.
Облiк операцiй з облiгацiями, випущеними ДIУ.
Зобов’язання за облiгацiями є фiнансовим iнструментом
Установи.
ДIУ випускає облiгацiї, додатковим забезпеченням
виконання зобов’язань за якими є державна гарантiя, яка
надається згiдно з законами України про Державний
бюджет України на вiдповiдний рiк та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 03 серпня 2006 року №1094
«Питання надання державних гарантiй за зобов'язаннями
Державної iпотечної установи».
ДIУ також може випускати звичайнi iпотечнi облiгацiї.
При цьому Установа несе вiдповiдальнiсть за виконання
зобов'язань за такими iпотечними облiгацiями iпотечним
покриттям та всiм iншим своїм майном, на яке вiдповiдно
до законодавства може бути звернено стягнення.
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють та
вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка
складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань
або iнструментiв власного капiталу, наданих чи отриманих
в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат,
якi безпосередньо пов’язанi з придбанням або вибуттям
фiнансового iнструменту (комiсiйнi, обов’язковi збори та
платежi пiд час передачi цiнних паперiв тощо).
На кожну наступну, пiсля визнання, дату балансу
фiнансовi зобов’язання за облiгацiями оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю. Дохiд, одержаний
Установою у виглядi премiї при розмiщеннi облiгацiй (як i
витрати у виглядi дисконту) не визнається таким одразу, а
вiдображається у складi доходiв (витрат) протягом перiоду
нарахування процентiв за облiгацiями. Амортизацiя
дисконту чи премiї за облiгацiями здiйснюється за
методом ефективної ставки вiдсотка.
Амортизацiя премiї, дисконту та нарахування вiдсоткiв за
облiгацiями Установи проводиться щомiсяця.
Класифiкацiя зобов’язань за облiгацiями (довгострокове
чи поточне) проводиться Установою на кожну дату
балансу (за станом на кiнець останнього дня кварталу

(року). Для визначення того, до якого виду належить
наявне зобов’язання за облiгацiями, проводиться аналiз
строку погашення цього зобов’язання, передбаченого
проспектом емiсiї вiдповiдних облiгацiй.
Установа може проводити операцiї з викупу власних
облiгацiй. Умови здiйснення такого викупу мають бути
визначенi в проспектi емiсiї вiдповiдних облiгацiй.
Для визначення балансової вартостi викуплених облiгацiй
Установа проводить розрахунок вiдсоткiв за цими
облiгацiями з дати останнього їх нарахування до дати
викупу.
Облiк операцiй з облiгацiями внутрiшнiх державних позик
(ОВДП).
Придбанi ОВДП ДIУ класифiкує як фiнансовi iнвестицiї,
тобто як активи, якi утримуються Установою з метою
збiльшення прибутку.
Мета, з якою Установа придбаває ОВДП (для подальшого
продажу або для утримання до погашення), справедлива
вартiсть ОВДП, а також основнi умови продажу ОВДП (з
якого пакету, кiлькiсть, цiна тощо) визначаються
вiдповiдно до рiшень колегiальних органiв Установи
(Правлiння, Кредитно-iнвестицiйного комiтету або
Комiтету по управлiнню активами i пасивами), прийнятих
у межах їх компетенцiї.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та
вiдображаються у бухгалтерському облiку Установи за
собiвартiстю. Собiвартiсть ОВДП складається з цiни їх
придбання (за вирахуванням накопиченого доходу за
ОВДП), комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв,
обов’язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням цих цiнних паперiв.
На кожну дату балансу ОВДП (крiм ОВДП, що
утримуються Установою до їх погашення)
вiдображаються за справедливою вартiстю. Для ОВДП
справедлива вартiсть дорiвнює:
• або поточнiй ринковiй вартостi таких цiнних паперiв на
фондовому ринку;
• або їх справедливiй вартостi, визначенiй за експертною
оцiнкою;
• або їх собiвартостi.
ОВДП, що утримуються Установою до їх погашення,
вiдображаються на дату балансу за амортизованою
собiвартiстю таких цiнних паперiв. Рiзниця мiж
собiвартiстю та вартiстю погашення ОВДП, що
утримуються Установою до погашення (дисконт або
премiя при придбаннi), амортизується Установою
протягом перiоду з дати придбання таких цiнних паперiв
до дати їх погашення за методом ефективної ставки
вiдсотка.
Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується
одночасно з нарахуванням вiдсотка (доходу вiд ОВДП),
що пiдлягає отриманню, та вiдображається у складi iнших
фiнансових доходiв або iнших фiнансових витрат

Установи з одночасним збiльшенням або зменшенням
балансової вартостi ОВДП вiдповiдно.
Облiк доходiв.
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного
капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок
поповнення статутного капiталу на пiдставi рiшень
Кабiнету Мiнiстрiв України), за умови, що оцiнка доходу
може бути достовiрно визначена.
Облiк витрат.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення
активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капiталу Установи (за винятком
зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або
розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть
бути достовiрно оцiненi.
Облiк розрахункiв з персоналом.
Витрати на оплату працi персоналу ДIУ, заохочувальнi та
компенсацiйнi виплати, вiдшкодування витрат у зв’язку iз
вiдрядженням, здiйснюються вiдповiдно до Колективного
договору мiж адмiнiстрацiєю та профспiлкою та iнших
нормативних документiв ДIУ з дотриманням вимог
чинного законодавства України.
Суми витрат на оплату працi в бухгалтерському облiку
вiдображаються у складi адмiнiстративних витрат того
мiсяця, до якого вони належать, незалежно вiд дати їх
виплат. Будь-яка виплата працiвнику Установи як
компенсацiя за працю визнається як витрати, крiм тих
випадкiв, коли виплати здiйснюються за рахунок
створених в Установi забезпечень.
Установа створює забезпечення для вiдшкодування
майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума
забезпечення визначається щомiсячно як добуток
фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i
вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми
на оплату вiдпусток до загального планового фонду
оплати працi.
Облiк податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на
прибуток визнаються витратами або доходом, крiм
податку на прибуток, що нарахований внаслiдок:
• дооцiнки активiв та iнших господарських операцiй, якi
вiдображаються збiльшенням власного капiталу;
• об'єднання пiдприємств шляхом придбання.
Поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на
прибуток визнаються змiнами власного капiталу, якщо
податки виникають з операцiй, вiдображених на рахунках
власного капiталу.
Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у
сумi, що пiдлягає сплатi. Перевищення сплаченої суми
податку на прибуток над сумою, яка пiдлягає сплатi,
визнається дебiторською заборгованiстю.
Сума зменшення податку на прибуток, що визначається з

суми податкового збитку поточного або попереднього
перiоду, визнається вiдстроченим податковим активом.
Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається у разi
наявностi тимчасових податкових рiзниць, що пiдлягають
оподаткуванню, за винятком:
• гудвiлу, якщо його амортизацiя податковим
законодавством не передбачена;
• первiсного визнання активу або зобов'язання в результатi
господарських операцiй, якi не впливають на облiковий i
податковий прибуток (збиток).
Вiдстрочений податковий актив визнається у разi
виникнення тимчасових податкових рiзниць, що
пiдлягають вирахуванню, якщо очiкується отримання
податкового прибутку, з яким пов'язанi цi тимчасовi
податковi рiзницi.
Вiдстрочений податковий актив не визнається, якщо вiн
виникає внаслiдок первiсного визнання активу або
зобов'язання в результатi господарських операцiй (крiм
об'єднання пiдприємств), якi не впливають на облiковий та
податковий прибуток (збиток).
Сума зобов'язання або дебiторської заборгованостi з
податку на прибуток за поточний та попереднiй перiоди
визначається вiдповiдно до податкового законодавства.
Вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове
зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування,
що дiятимуть протягом перiоду, у якому
здiйснюватимуться реалiзацiя або використання активу та
погашення зобов'язання.
Визначення вiдстрочених податкових активiв i
вiдстрочених податкових зобов'язань здiйснюється
Установою один раз на рiк на дату складання рiчної
фiнансової звiтностi. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi
зобов'язання наводяться у балансi в сумi зазначених
активiв i зобов'язань, що визначенi на 31 грудня
попереднього року без їх обчислення на дату промiжної
фiнансової звiтностi.
Облiк капiталу.
Власний капiтал – частина в активах Установи, що
залишається пiсля вирахування її зобов’язань.
Для покриття непередбачених витрат та вiдшкодування
(покриття) можливих збиткiв Установа утворює резервний
фонд у розмiрi 25 вiдсоткiв її статутного капiталу шляхом
щорiчного вiдрахування в розмiрi 5 вiдсоткiв суми чистого
прибутку, який залишається у розпорядженнi Установи за
результатами звiтного перiоду пiсля сплати всiх
зобов'язань, у тому числi податкiв, зборiв (обов'язкових
платежiв), строк погашення яких настав. Вiдрахування
здiйснюється до досягнення резервним фондом
зазначеного розмiру.
Вiдповiдно до затвердженого фiнансового плану Установи
за рiшенням Голови правлiння за рахунок прибутку, що
залишився пiсля щорiчних вiдрахувань у резервний фонд,

Установа може утворювати фонди, призначенi для
фiнансування заходiв iз змiцнення матерiально-технiчної
бази Установи, розвитку її науково-технiчного потенцiалу,
матерiального стимулювання працiвникiв Установи та
вирiшення iнших питань.
Збитки вiд господарської дiяльностi Установи
вiдшкодовуються за рахунок коштiв резервного фонду, а у
разi їх недостатностi - у порядку, встановленому
Правлiнням Установи i погодженому наглядовою радою
ДIУ.
Вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом
Мiнiстрiв України, Установа проводить вiдрахування
частини чистого прибутку до державного бюджету
(сплачує дивiденди). Сума дивiдендiв визначається
зважаючи на обсяг чистого прибутку, розрахованого
згiдно розмiру вiдрахувань, визначеного у вiдповiдному
законi України «Про Державний бюджет України».
Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах.
Виправлення помилок, допущених при складаннi
фiнансових звiтiв у попереднiх роках, здiйснюється
шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на
початок звiтного року, якщо такi помилки впливають на
величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).
Виправлення помилок, якi належать до попереднiх
перiодiв, вимагає повторного вiдображення вiдповiдної
порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Облiкова оцiнка може переглядатися, якщо змiнюються
обставини, на яких базувалася ця оцiнка, або отримана
додаткова iнформацiя. Наслiдки змiни в облiкових оцiнках
включаються до тiєї ж самої статтi Звiту про фiнансовi
результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення
доходiв або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцiнки.
Наслiдки змiни облiкових оцiнок включаться до Звiту про
фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вiдбулася
змiна, а також i в наступних перiодах, якщо змiна впливає
на цi перiоди.
У процесi виправлення помилок та розкриття вiдповiдної
iнформацiї в примiтках до фiнансової звiтностi Установа
враховує таку межу суттєвостi:
• для доходiв та витрат - 2% суми чистого прибутку
(збитку) Установи, отриманого в звiтному перiодi;
• для окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв,
зобов'язань i власного капiталу Установи,- 5% суми
вiдповiдно активiв, зобов'язань i власного капiталу.
Облiкова полiтика може змiнюватися лише у тому
випадку, коли це вимагається МСФЗ, або коли цi змiни
приведуть до того, що фiнансова звiтнiсть буде надавати
достовiрну та доречну iнформацiю про вплив операцiй,
iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi
результати або грошовi потоки Установи.
Не вважається змiною облiкової полiтики встановлення
облiкової полiтики для:
- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд

попереднiх подiй або операцiй;
- подiй або операцiй, якi не вiдбувалися ранiше.
Облiкова полiтика застосовується щодо подiй та операцiй
з моменту їх виникнення за винятком випадкiв, коли суму
коригування нерозподiленого прибутку на початок
звiтного року неможливо визначити достовiрно. В такому
випадку облiкова полiтика поширюється лише на подiї та
операцiї, якi вiдбуваються пiсля дати змiни облiкової
полiтики.
Вплив змiни облiкової полiтики на подiї та операцiї
минулих перiодiв вiдображається у звiтностi шляхом:
• коригування сальдо нерозподiленого прибутку на
початок звiтного року.
• повторного надання порiвняльної iнформацiї щодо
попереднiх звiтних перiодiв.
Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та
змiну облiкових оцiнок, то це розглядається i
вiдображається як змiна облiкових оцiнок.
Подiї пiсля дати балансу можуть вимагати коригування
певних статей або розкриття iнформацiї про цi подiї у
примiтках до фiнансових звiтiв.
Подiї пiсля дати балансу, якi надають додаткову
iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з умовами, що
iснували на дату балансу, вимагають коригування
вiдповiдних активiв i зобов'язань. Коригування активiв i
зобов'язань здiйснюється шляхом сторнування та (або)
додаткових записiв в облiку звiтного перiоду, якi
вiдображають уточнення оцiнки вiдповiдних статей
внаслiдок подiй пiсля дати балансу.
Подiї, що вiдбуваються пiсля дати балансу i вказують на
умови, що виникли пiсля цiєї дати, не потребують
коригування статей фiнансових звiтiв. Такi подiї
розкриваються в примiтках до фiнансових звiтiв, якщо
вiдсутнiсть iнформацiї про них вплине на здатнiсть
користувачiв звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та
приймати рiшення.
Суттєвi облiковi оцiнки та судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво
Державної iпотечної установи висловило певнi професiйнi
судження щодо застосування попереднiх оцiнок та
припущень на 30.09.2014 р. Серед iншого обговорюється
правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi
вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього
звiтного перiоду, а також основнi джерела невизначеностi
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний
ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до
балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом
наступного звiтного перiоду.
(А) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних
засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва,
яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами.

При визначеннi термiнiв корисного використання активiв
керiвництво бере до уваги умови передбачуваного
використання активiв, моральний знос, фiзичне зношення i
умови, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна
будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi
привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(Б) Вiдстроченi податковi активи
У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс
України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки
оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових
рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень
керiвництва Державної iпотечної установи на пiдставi
оцiнки майбутньої облiкової i податкової вартостi активiв
та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх
невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй
ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за
рахунок якої можна буде реалiзувати данi збитки. Вiд
керiвництва потрiбне iстотне професiйне судження при
визначеннi суми вiдкладених податкових активiв, якi
можна визнати, на основi передбачуваного термiну i рiвня
оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї
майбутнього податкового планування.
(В) Резерви
Формування резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у
вiдповiдностi до вимог внутрiшнього нормативного
документу – Порядку розрахунку, формування та
використання резерву сумнiвних боргiв за кредитними
операцiями Державної iпотечної установи, який
затверджено рiшенням Правлiння ДIУ 30.06.2011 р. зi
змiнами та доповненнями. На виконання постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про стан фiнансовобюджетної дисциплiни, заходи щодо посилення боротьби
з корупцiєю та контролю за виконанням державного майна
i фiнансових ресурсiв» вiд 29.11.2006 №1673, до елементiв
розрахункової бази Резерву Установа включає активи iз
строком виникнення простроченої заборгованостi понад
пiвтора року (548 днiв).
(Г) Знос та амортизацiя
Знос та амортизацiя ґрунтуються на здiйснених
керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного
використання основних засобiв. Оцiнки можуть
змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку,
конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури i iнших факторiв,
i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних
строкiв корисного використання i амортизацiйних
нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко
передбачити, i припущення щодо тенденцiй i динамiки
розвитку можуть змiнюватися з часом. Деякi активи i
технологiї, в якi Установа iнвестувала кошти кiлька рокiв
тому, все ще використовуються i забезпечують базу для
нових технологiй.
Строки корисного використання основних засобiв

переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням
зазначених вище факторiв i всiх iнших iстотних аспектiв.
У разi суттєвих змiн очiкуваних строкiв корисного
використання амортизацiйнi нарахування коригуються на
перспективнiй основi. Цi оцiнки перiодично
переглядаються, у випадку необхiдностi коригувань, такi
коригування вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв
за перiод, коли про них стає вiдомо.
Нематерiальнi активи
Залишок на 31.12.2013 р Нарахована амортизацiя за перiод
Залишок на 30.09.2014 р
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя
Авторське право та сумiжнi з ним права 61 45 2 61 49
Iншi нематерiальнi активи 3,113 1,810 132 3,113 2,007
Всього 3,174 1,855 134 3,174 2,056
Станом на 30.09.2014 балансова вартiсть нематерiальних
активiв Установи складає 1,118 тис. грн. (станом на
31.12.2013 року – 1,319 тис. грн.). Надходження та вибуття
нематерiальних активiв за 9 мiсяцiв 2014 року не
вiдбувалось.
За 9 мiсяцiв 2014 року сума амортизацiйних вiдрахувань
склала 201 тис. грн., вiдображена у Звiтi про фiнансовi
результати у складi адмiнiстративних витрат у сумi 179
тис. грн., зменшення капiталу у дооцiнках нематерiальних
активiв в межах ранiше здiйснених дооцiнок склало 22
тис. грн.
6. Основнi засоби
Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та
обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади,
iнвентар Iншi основнi засоби Разом
Вартiсть
Залишок на 31.12.2013 р.
304 2,599 2,197 8 12 5,120
Надходження
Вибуття ----Залишок на 30.09.2014 р. 304 2,599 2,197 8 12 5,120
Накопичена амортизацiя
Залишок на 31.12.2013 р. 111 1,470 1,227 6 7 2,821
Амортизацiйнi вiдрахування 23 175 146 - 1 345
Вибуття - - - - - Залишок на 30.09.2014 р. 134 1,645 1,373 6 8 3,166
Балансова вартiсть
Залишок на 31.12.2013 р. 193 1129 970 2 5 2 299
Залишок на 30.09.2014 р. 170 954 824 2 4 1,954
Станом на 30.09.2014 балансова вартiсть основних засобiв
Установи складає 1,954 тис. грн. (станом на 31.12.2013

року – 2,299 тис. грн.). Надходження та вибуття основних
засобiв за 9 мiсяцiв 2014 року не вiдбувалось.
За 9 мiсяцiв 2014 року сума амортизацiйних вiдрахувань
склала 345 тис. грн., вiдображена у Звiтi про сукупнi
доходи у складi адмiнiстративних витрат у сумi 143 тис.
грн., зменшення капiталу у дооцiнках основних засобiв в
межах ранiше здiйснених дооцiнок склало 202 тис. грн.
Станом на 30.09.2014 року Установа не має основних
засобiв, на якi обмеженi права власностi та основних
засобiв, що переданi у заставу для забезпечення
зобов’язань.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Станом на 30.09.2014 року довгострокова дебiторська
заборгованiсть складає 824,963 тис. грн. До складу цiєї
заборгованостi входить заборгованiсть фiзичних осiбпозичальникiв за iпотечними кредитам в сумi 776,962 тис.
грн. (станом на 31.12.2013 року – 851,228 тис. грн.).
Станом на кiнець 3 кварталу 2014 року загальна кiлькiсть
iпотечних кредитiв, права вимоги за якими набутi
Установою, нараховує 4,8 тисяч шт. У складi
довгострокової дебiторської заборгованостi пов’язаних
сторiн немає.
Також до складу довгострокової дебiторської
заборгованостi входить заборгованiсть за фiнансовим
кредитом, наданим Установою банку-позичальнику на
загальну суму 48,000 тис. грн. (станом на 31.12.2013 року
– 245,854 тис. грн.). За 9 мiсяцiв 2014 року Установою
було переведено зi складу довгострокової заборгованостi в
поточну заборгованiсть у сумi 197,854 тис. грн.
Запаси
30.09.2014р. 31.12.2013р.
Паливо 148 92
Запаснi частини 93 80
Iншi матерiали 12 74
Квартири 57,024 53,452
Всього запасiв 57,277 53,698
Запаси складаються з: палива, запасних частин, iнших
матерiалiв, а також квартир (об’єктiв житлової
нерухомостi, що призначенi для виконання заходiв
Кабiнету Мiнiстрiв iз забезпечення житлом окремих
категорiй громадян, якi вiдповiдно до законодавства
мають право на його отримання).
Виконуючи вiдповiднi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв
України, Установа здiйснювала операцiї з придбання та
наступної передачi квартир. Для цiлей бухгалтерського
облiку Установа класифiкує придбанi квартири як товари.
Придбанi квартири зараховувались на баланс Установи за
первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю придбаної
Установою квартири є її собiвартiсть, яка дорiвнює сумi
коштiв, якi було сплачено продавцю цiєї квартири згiдно з
умовами вiдповiдного договору.
Станом на 30.09.2014 року загальна вартiсть запасiв
складає 57,277 тис. грн. та складається :

• Вартiсть запасiв складає 253 тис. грн. (станом на
31.12.2013 року – 246 тис. грн.);
• Вартiсть квартир складає 57,024 тис. грн. (станом на
31.12.2013 року – 53,452 тис. грн.);
Запаси та товари Установи вiдображенi за собiвартiстю.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
30.09.2014р. 31.12.2013р.
Податок на прибуток 3,814 3,670
Податок на доходи фiзичних осiб 0 3
Податок з власникiв транспортних засобiв 1 1
Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом 3,815 3,674
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв
30.09.2014р. 31.12.2013р.
Нарахованi проценти за фiнансовими кредитами 267,082
263,193
Нарахованi проценти за iпотечними кредитами 3,998 2,453
Нарахованi проценти на залишки грошових коштiв на
рахунках Установи 39,229 7,668
Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв 310,309 273,314
Станом на 30.09.2014 року дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв складає 310,309 тис.
грн. (станом на 31.12.2013 року – 273,314 тис. грн.).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
30.09.2014р. 31.12.2013р.
Розрахунки за претензiями до контрагентiв (фiзичних осiб)
29,984 25,045
Розрахунки за претензiями до контрагентiв (юридичних
осiб) 220,092 239,862
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками 92 14
Поточна заборгованiсть за кредитами банкiв 548,626
404,778
Розрахунки з контрагентами за iншими операцiями 2,571 2
Строковi депозити - 660,000
Розрахунки з банками за обслуговування кредитiв 556 311
Поточна заборгованiсть за iпотечними кредитами 3,729
7,006
Розрахунки по зворотному викупу iпотечних кредитiв
1,469 532
Розрахунки з державними цiльовими фондами 19 6
Розрахунки з iншими кредиторами (в нацiональнiй валютi)
2
Розрахунки по виконавчих листах 12 12
Заборгованiсть за претензiями до забудовникiв 13,866
24,022
Дебiторська заборгованiсть по сплатi Єдиного соцiального
внеску - 16
Дебiторська заборгованiсть з заробiтної плати - 4
Резерв сумнiвних боргiв (29,049) (29,334)
Всього iнша поточна дебiторська заборгованiсть 791,967
1,332,278

Резерв сумнiвних боргiв
Резерв на обезцiнення iншої дебiторської заборгованостi
Резерв на обезцiнення заборгованостi за фiнансовими
кредитами Резерв на обезцiнення заборгованостi за
iпотечними кредитами
Разом
Залишок на 31.12.2013 р. 19,169 4,068 6,097 29,334
Сторнований резерв
Сформований резерв (285)
(285)
Залишок на 30.09.2014 р. 19,169 4,068 5,812 29,049
Витрати майбутнiх перiодiв
30.09.2014 р. 31.12.2012 р.
Страхування автомобiльного транспорту 19 59
Пiдписка перiодичних видань 5 19
Послуги з iнформатизацiї 2 1
Всього витрати майбутнiх перiодiв 26 79
Станом на 30.09.2014 року залишок витрат майбутнiх
перiодiв складає 26 тис. грн. (станом на 31.12.2013 року –
79 тис. грн.). За 9 мiсяцiв 2014 року до складу
адмiнiстративних витрат була включена сума витрат
майбутнiх перiодiв у розмiрi 53 тис. грн.
Довгостроковi забезпечення
Станом на 30.09.2014 року у складi довгострокових
забезпечень на загальну суму 4,599,100 тис. грн.
облiковуються:
• iменнi вiдсотковi облiгацiї "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2",
"S2", "T2", "U2", "V2", "W2" в кiлькостi 2,000 штук,
номiнальною вартiстю 100 тис. грн. кожна, на загальну
суму 200,000 тис. грн., з додатковим забезпеченням у
виглядi Державної гарантiї, яку надано Кабiнетом
Мiнiстрiв України 30.12.2008 року № 28020-02/151;
• iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї «Х2», «Y2» в кiлькостi
17,050 штук, номiнальною вартiстю 100 тис. грн. кожна,
на загальну суму 1,705,000 тис. грн., з додатковим
забезпеченням у виглядi Державної гарантiї, яку надано
Кабiнетом Мiнiстрiв України 23.11.2012 року № 1501003/119
• iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "А3", "В3", "С3", "D3" в
кiлькостi 26,941 штук, номiнальною вартiстю 100 тис. грн.
кожна, на загальну суму 2,694,100 тис. грн., з додатковим
забезпеченням у виглядi Державної гарантiї, яку надано
Кабiнетом Мiнiстрiв України 26.12.20013 року № 1501003/128.
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями
В 1 кварталi 2014 року Державна iпотечна установа
погасила iменнi вiдсотковi облiгацiї в кiлькостi 8,000
штук, номiнальною вартiстю 100 тис. грн. кожна, на
загальну суму 800,000 тис. грн., забезпеченнi Державною
гарантiєю, яку надано Кабiнетом Мiнiстрiв України
30.12.2008 року №28020-02/151, НКЦПФР скасувала
реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiй «Z», «A1», «B1»,

«C1», «D1», «E1», «F1», «G1», «H1», «I1», «J1», «K1»,
«L1», «M1», «N1», «O1», «P1», «Q1», «R1», «S1», «T1»,
«U1», «V1», «W1», «X1», «Y1», «Z1», «A2», «B2», «C2»,
«D2», «E2», «F2», «G2», «H2», «I2», «J2», «K2», «L2»,
«M2» та анулювала свiдоцтва про реєстрацiю випуску
вищевказаних облiгацiй ДIУ серiй «Z», «A1», «B1», «C1»,
«D1», «E1», «F1», «G1», «I1», «J1», «K1», «L1», «M1»,
«N1», «O1», «P1», «Q1», «R1», «S1», «T1», «U1», «V1»,
«W1», «X1», «Y1», «Z1», «A2», «B2», «C2», «D2», «E2»,
«F2», «G2», «H2», «I2», «J2», «K2», «L2», «M2»):
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 31-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї "Z" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"Z" вiд 10 лютого 2009 року № 30/2/09, видане Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 32-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " A1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"A1" вiд 10 лютого 2009 року № 31/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 33-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " B1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"B1" вiд 10 лютого 2009 року № 32/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 34-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " C1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"C1" вiд 10 лютого 2009 року № 33/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 35-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " D1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"D1" вiд 10 лютого 2009 року № 34/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 36-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " E1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"E1" вiд 10 лютого 2009 року № 35/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 37-КФ-С-О

скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " F1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"F1" вiд 10 лютого 2009 року № 36/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 38-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " G1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"G1" вiд 10 лютого 2009 року № 37/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 39-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " H1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"H1" вiд 10 лютого 2009 року № 38/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 40-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " I1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"I1" вiд 10 лютого 2009 року № 39/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 41-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " J1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"J1" вiд 10 лютого 2009 року № 40/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13 лютого 2014 року № 42-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " K1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"K1" вiд 10 лютого 2009 року № 41/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 47-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " L1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"L1" вiд 10 лютого 2009 року № 42/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 48-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " M1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"M1" вiд 10 лютого 2009 року № 43/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового

ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 49-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " N1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"N1" вiд 10 лютого 2009 року № 44/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 50-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " O1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"O1" вiд 10 лютого 2009 року № 45/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 51-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " P1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"P1" вiд 10 лютого 2009 року № 46/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 52-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " Q1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"Q1" вiд 10 лютого 2009 року № 47/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 53-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " R1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"R1" вiд 10 лютого 2009 року № 48/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 54-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " S1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"S1" вiд 10 лютого 2009 року № 49/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 05 березня 2014 року № 55-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " T1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"T1" вiд 10 лютого 2009 року № 50/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 57-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " U1" та

анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"U1" вiд 10 лютого 2009 року № 51/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 58-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " V1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"V1" вiд 10 лютого 2009 року № 52/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 59-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " W1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"W1" вiд 10 лютого 2009 року № 53/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 60-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " X1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"X1" вiд 10 лютого 2009 року № 54/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 61-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " Y1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"Y1" вiд 10 лютого 2009 року № 55/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 62-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " Z1" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"Z1" вiд 10 лютого 2009 року № 56/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 63-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " A2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"A2" вiд 10 лютого 2009 року № 57/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 64-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " B2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"B2" вiд 10 лютого 2009 року № 58/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.

- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 65-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " C2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"C2" вiд 10 лютого 2009 року № 59/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 66-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " D2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"D2" вiд 10 лютого 2009 року № 60/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 67-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " E2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"E2" вiд 10 лютого 2009 року № 61/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 07 березня 2014 року № 68-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " F2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"F2" вiд 10 лютого 2009 року № 62/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 березня 2014 року № 71-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " G2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"G2" вiд 10 лютого 2009 року № 63/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 березня 2014 року № 72-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " H2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"H2" вiд 10 лютого 2009 року № 64/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 березня 2014 року № 73-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " I2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"I2" вiд 10 лютого 2009 року № 65/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 березня 2014 року № 74-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " J2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї

"J2" вiд 10 лютого 2009 року № 66/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
- розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 березня 2014 року № 75-КФ-С-О
скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДIУ серiї " K2" та
анульовано свiдоцтво про реєстрацiю облiгацiй ДIУ серiї
"K2" вiд 10 лютого 2009 року № 67/2/09, видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на
30.09.2014 року за довгостроковими зобов'язаннями
представлена на загальну суму 150,000 тис. грн. i складає:
• iменнi вiдсотковi облiгацiї серiї "W", "X", "Y" в кiлькостi
1,500 штук, номiнальною вартiстю 100 тис. грн. кожна, на
загальну суму 150,000 тис. грн., з додатковим
забезпеченням у виглядi Державної гарантiї, яку надано
Кабiнетом Мiнiстрiв України 30.11.2007 року № 2800004/194.
Поточнi зобов’язання
Станом на 30.09.2014 року у складi поточних зобов’язань
Установи облiковуються:
• поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом у розмiрi 88 тис. грн.;
• поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi
страхування у розмiрi 243 тис. грн.;
• поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
оплати працi у розмiрi 504 тис. грн.;
• поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами за iпотечними кредитами у розмiрi 27 тис. грн.;
• поточнi зобов’язання за нарахованими дивiдендами у
сумi 4,422 тис. грн.
Поточнi забезпечення
Станом на 30.09.2014 року на балансi Установи
облiковується забезпечення для вiдшкодування майбутнiх
витрат на оплату вiдпусток працiвникiв ДIУ на загальну
суму 275 тис. грн. За звiтний перiод Установою було
нараховано резерв на оплату вiдпусток у сумi 451 тис.
грн., використано –1,004 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання
30.09.2014 р. 31.12.2013 р.
Нарахованi вiдсотки по облiгацiям Установою 81,449
19,720
Розрахунки з iншими контрагентами 1,480 1,480
Розрахунки за договорами викупу iпотечних кредитiв 0 0
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками 42 17
Всього iншi поточнi зобов'язання 82,971 21,217
Переоцiнка статей фiнансових звiтiв
Вiдповiдно до Положення про облiкову полiтику стосовно
удосконалення схеми роботи з простроченою
заборгованiстю, стосовно якої Установа отримала рiшення
суду, яке набрало законної сили, про стягнення такої
заборгованостi з боржника на користь ДIУ, в 1 пiврiччi

2014 року була здiйснена переоцiнка статей фiнансової
звiтностi. Враховуючи вказанi змiни надлишкова сума
доходiв за нарахованими вiдсотками за договорами про
iпотечний кредит зменшується за рахунок
нерозподiленого прибутку минулих рокiв.
За наслiдками проведеного коригування сальдо
нерозподiленого прибутку на початок 2014 року
зменшилось на 131 тис. грн. та становить 74,466 тис. грн.
Коригування вхiдного сальдо Балансу:
Рядок Балансу (Iнша поточна дебiторська заборгованiсть)
графа 3 зменшено на 131 тис. грн.
Рядок Балансу (Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток) )графа 3 зменшено на 131 тис. грн.
Розрахунки з пов'язаними сторонами
Визначення пов'язаних сторiн наведено в МСФЗ (IAS) 24
«Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Сторони
вважаються пов'язаними, якщо одна зi сторiн має
можливiсть контролювати iншу сторону, знаходиться пiд
спiльним контролем або може мати значний вплив на
прийнятi нею рiшення з питань фiнансово-господарської
дiяльностi або здiйснювати за нею загальний контроль.
Єдиним засновником та власником Установи є держава
Україна, в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Дiяльнiсть
ДIУ регламентується актами Кабiнету Мiнiстрiв України,
зокрема Статутом ДIУ, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17липня 2009.р № 768
«Про Державну iпотечну установу».
На виконання вимог п. 25 МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття
iнформацiї про пов'язанi сторони» Установа звiльняється
вiд вимог щодо розкриття iнформацiї, стосовно операцiй зi
зв’язаними сторонами та залишкiв заборгованостi.
Судовi справи та претензiї
Установа залучена до великої кiлькостi позовiв i судових
розглядiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю.
Установа оперативно реагує та надає докладнi звiти, щодо
стану позовної роботи. Керiвництво проводить оцiнку,
серед iнших факторiв, ступеня ймовiрностi
несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки
суми збитку.
Результат судових розглядiв часто непередбачуваний i,
хоча Установа вважає, що вона надiйно захищена в цих
питаннях, їх результат може виявитися несприятливим. Це
може надати негативний фiнансовий ефект на фiнансову
звiтнiсть Установи в наступнi звiтнi перiоди.
Фiнансова звiтнiсть за сегментами. Державна iпотечна
установа, як фiнансова установа, зобов’язана
оприлюднювати фiнансову звiтнiсть. У примiтках до
фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2014 року наведенi данi
про суму доходiв вiд реалiзацiї послуг за
внутрiшньогосподарськими розрахунками сегмента, тому
що всi доходи отриманi саме за цими розрахунками.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiя Наявнiсть

Прийняття рiшення щодо реорганiзацiї Товариства нi
Оголошення плану про припинення дiяльностi нi
Iстотнi придбання активiв, класифiкацiя активiв як
утримуваних для продажу, iншi вибуття активiв або
експропрiацiя значних активiв урядом нi
Знищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок пожежi,
аварiї, стихiйного лиха або iншої надзвичайної подiї нi
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на
активи або в курсах обмiну iноземних валют нi
Прийняття законодавчих актiв, якi впливають на дiял
ьнiсть Товариства нi
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених
зобов’язань, наприклад, унаслiдок надання значних
гарантiй нi
Початок крупного судового процесу, що виник виключно
внаслiдок подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу нi
Дивiденди за звiтний перiод оголошенi Установою пiсля
дати балансу нi
Укладення контрактiв щодо значних капiтальних i
фiнансових iнвестицiй нi
Оголошення банкротом дебiтора Товариства,
заборгованiсть якого ранiше була визнана сумнiвною. нi
Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про
стiйке зниження їхньої вартостi, визначеної на дату
балансу. нi
Продаж запасiв, який свiдчить про необґрунтованiсть
оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу нi
Виявлення помилок або порушень законодавства, що
призвели до перекручення даних фiнансової звiтностi нi
Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 10 | 01
число)
Підприємство

Державна iпотечна установа

за ЄДРПОУ

33304730

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

150177

176220

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

150177

176220

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2442

5182

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 23522 )

( 23514 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 18963 )

( 28816 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

110134

129072

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

245725

93469

Інші доходи

2240

25

1

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 302857 )

( 211519 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

53027

11023

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

688

1005

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

52339

10018

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

224

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

224

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

224

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

52115

10018

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

439

376

Витрати на оплату праці

2505

15344

14993

Відрахування на соціальні заходи

2510

4585

4443

Амортизація

2515

321

634

Інші операційні витрати

2520

21796

31884

Разом

2550

42485

52330

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)
За 9 мiсяцiв 2014 року Установою було отримано 150,177
тис. грн. чистого доходу вiд реалiзацiї послуг (9 мiсяцiв
2013 року – 176,220 тис. грн.), з них:
9 мiсяцiв 2014 року 9 мiсяцiв 2013 року
Нарахованi проценти за фiнансовими кредитами 60,363
85,068
Нарахованi проценти за iпотечними кредитами 89,814
91,152
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) 150,177 176,220
Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи Установи за 9 мiсяцiв 2014 року
склали 2,442 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2013 року – 5,182 тис.
грн.):
9 мiсяцiв 2014 року 9 мiсяцiв 2013 року
Штрафи та пенi нарахованi 1, 925 2,647
Реформування резерву сумнiвних боргiв 285 2,410
Вiдшкодування понесених судових витрат та держмита
130 112
Iншi операцiйнi доходи 102 13
Всього iншi операцiйнi доходи 2,442 5,182
Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати Установи за 9 мiсяцiв 2014 року
склали 23,522 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2013 року – 23,514
тис. грн.):
9 мiсяцiв 2014 року 9 мiсяцiв 2013 року
Матерiальнi витрати 431 376
Амортизацiя основних засобiв 143 374
Амортизацiя нематерiальних активiв 179 260
Витрати на оплату працi, включаючи витрати на соцiальне
страхування 18,939 18,714
Оренда примiщення, автомобiльної стоянки та обладнання
1,607 1,636
Нарахування резерву на оплату вiдпусток працiвникiв 451
486
Витрати на вiдрядження працiвникiв 123 267
Послуги зв’язку 163 183

Витрати на утримання основних засобiв та їх поточний
ремонт 62 65
Судовi витрати 956 375
Послуги банку 58 56
Страхування автомобiльного транспорту 47 47
Пiдписка перiодичних видань 15 12
Iншi 348 663
Всього адмiнiстративнi витрати 23,522 23,514
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати Установи за 9 мiсяцiв 2014 року
склали 18,963 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2013 року – 28,816
тис. грн.):
9 мiсяцiв 2014 р. 9 мiсяцiв 2013 р.
Витрати на обслуговування iпотечних кредитiв 16,932
18,308
Вiдрахування профспiлковiй органiзацiї 582 583
Витрати на оплату працi, включаючи витрати на соцiальне
страхування 538 236
Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв - 8,972
Плата за надання державної гарантiї 446 165
Послуги депозитарiю 251 132
Нотарiальнi послуги 125 219
Послуги з управлiння iпотечним покриттям 5 108
Iншi 84 93
Всього iншi операцiйнi витрати 18,963 28,816
Iншi фiнансовi доходи
Iншi фiнансовi доходи Установи за 9 мiсяцiв 2014 року
склали 245,725 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2013 року 93,469 тис.
грн.):
9 мiсяцiв 2014 р. 9 мiсяцiв 2013р.
Нарахованi проценти по депозитним договорам 15,559
82,824
Проценти, що нарахованi на залишки грошових коштiв на
рахунках Установи 230,166 10,645
Всього адмiнiстративнi витрати 245,725 93,469
Iншi доходи
Iншi доходи Установи представленi за 9 мiсяцiв 2014 року
у виглядi доходу отриманого вiд переуступки прав
вимоги. За 9 мiсяцiв 2014 iншi доходи склали 25 тис. грн.
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати Установи представленi у виглядi
нарахованих вiдсоткiв за облiгацiями. За 9 мiсяцiв 2014
року фiнансовi витрати склали 302, 857 тис. грн. (за 9
мiсяцiв 2013 року – 211,519 тис. грн.)
Податок на прибуток
Облiковою полiтикою ДIУ передбачено проведення
розрахунку вiдстрочених податкових активiв та
зобов’язань 1 раз на рiк (перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi). За результатами 9 мiсяцiв 2014 до
складу витрат з податку на прибуток у Звiтi про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд) вiдображено витрати
у розмiрi 688 тис. грн. Залишок вiдстрочених податкових

активiв складає 31,943 тис. грн. на початок та на кiнець
звiтного перiоду.
Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 10 | 01
число)
Підприємство

Державна iпотечна установа

за ЄДРПОУ

33304730

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

695919

1517669

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

346

162

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

28052

827

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

660156

682632

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 448508 )

( 829845 )

Праці

3105

( 12636 )

( 12181 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4889 )

( 4750 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 8048 )

( 9637 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1028 )

( 953699 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

909364

391178

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

( 125 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 33 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

158

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

8552000

87182

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 5749833 )

( 17500 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 280031 )

( 211921 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

2522136

142239

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3431500

248781

Залишок коштів на початок року

3405

267433

52281

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3698933

301062

Примітки

Грошi та їх еквiваленти
До складу грошових коштiв Установи включаються
грошовi кошти у касi, кошти на поточних рахунках та
iнших рахунках банкiвських установ.
Станом на 30.09.2014 року залишок грошових коштiв
Установи у розмiрi 3,698,933 тис. грн. складається
виключно з нацiональної валюти України – гривнi, що
знаходяться на поточних рахунках у банках (станом на
31.12.2013 року – 267,433 тис. грн.). Грошових коштiв,
використання яких обмежено, Установа не має.
Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим
методом.
До складу статтi «Iншi надходження вiд операцiйної
дiяльностi» Звiту про рух грошових коштiв включено
надходження грошових коштiв за розрахунками з ВДВС,
Мiнюсту, УДКСУ по операцiям з повернення судового
збору, держмита, погашення заборгованостi, помилково
зарахованих коштiв вiд контрагентiв –156 тис. грн., по
депозитному договору – 660,000 тис. грн.
До складу статтi «Iншi витрачання вiд операцiйної
дiяльностi» Звiту про рух грошових коштiв включено:
сплату вiдсоткiв за облiгацiями (держ. гарантiя) – 446 тис.
грн., сплату внескiв профспiлковим органiзацiям – 582
тис. грн.
До складу статтi «Iншi надходження вiд фiнансової
дiяльностi» Звiту про рух грошових коштiв включено
отриманi вiдсотки, нарахованi за депозитними договорами
та проценти, що нарахованi на залишки грошових коштiв
на рахунках Установи у сумi 214,163 тис. грн., а також
надходження вiд продажу цiнних паперiв в сумi 8,337,837
тис. грн.
До складу статтi «Iншi платежi вiд фiнансової дiяльностi»
Звiту про рух грошових коштiв включено сплату вiдсоткiв
за облiгацiями у сумi 280,031 тис. грн.

Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 10 | 01
число)
Підприємство

Державна iпотечна установа

за ЄДРПОУ

33304730

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за

3553

0

0

0

0

продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Вiдсутнi.
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Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Державна iпотечна установа

2014 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

33304730

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

755660

1456

1770

7059

74597

0

0

840542

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

131

0

0

131

Скоригований
залишок на
початок року

4095

755660

1456

1770

7059

74466

0

0

840411

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

52339

0

0

52339

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

224

0

0

0

0

0

224

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

224

0

0

0

0

0

224

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

7851

0

0

7851

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

224

0

0

44488

0

0

44264

Залишок на
кінець року

4300

755660

1232

1770

7059

118954

0

0

884675

Примітки

Власний капiтал
Статутний капiтал Установи складається з частки, що належить державi в особi
Кабiнету Мiнiстрiв України у розмiрi 100%. Розмiр статутного капiталу Установи
встановлюється та змiнюється виключно за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
Станом на 30.09.2014 року статутний капiтал Установи становить 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) вiдповiдно до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 17.07.2009 р. № 768, iз змiнами i доповненнями внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.09.2009 р. № 1068, вiд 27.01.2010 р. N
61, вiд 24.03.2010 р. № 278, вiд 29.09.2010 р. № 876, вiд 11.10.2010 р. № 912, вiд
28.03.2012 р. № 256, вiд 18.06.2012 р. № 543, вiд 03.06.2013 р. №391.
Вiдповiдно до змiн до Статуту Установи, що затвердженi постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 03.06.2013 р. №391, Печерською районною у мiстi Києвi
державною адмiнiстрацiєю 25.06.2013 року зареєстровано змiни до установчих
документiв за №10701050032041728.
Станом на 30.09.2014 року капiтал у дооцiнках становить 1,232 тис. грн. Зменшення
капiталу у дооцiнках за 1 пiврiччя 2014 року вiдбулося за рахунок нарахування
амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв в сумi 224 тис. грн.
Станом на 30.09.2014 року iнший додатковий капiтал становить 1,770 тис. грн. та
складається з фондiв спецiального призначення Установи.
Станом на 30.09.2014 року резервний капiтал Установи становить 7,059 тис. грн.
Формування резервного фонду Установи здiйснюється у розмiрi 5% вiд суми чистого
прибутку, отриманого за рiк. Метою створення резервного фонду є покриття

непередбачених витрат та вiдшкодування (покриття) можливих збиткiв.
Станом на 30.09.2014 року нерозподiлений прибуток Установи становить 118,954 тис.
грн. За 9 мiсяцiв 2014 року фiнансовий результат Установи складає 52,339 тис. грн.
чистого прибутку.
Керівник

Камуз Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

