Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. 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
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах " не заповненi, оскiльки протягом
звiтного перiоду Державна iпотечна установа не ставала учасником будь-яких пiдприємств.
"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента ", "Iнформацiя щодо посади корпоративного
секретаря", "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть (далi - правочини iз заiнтересованiстю), або про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв та вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю", - не заповнена, оскiльки Державна iпотечна
установа не є акцiонерним товариством. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнена оскiльки установа не
здiйснювала випуск iнших цiнних паперiв, крiм облiгацiй. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi"
не надається, оскiльки установа не випускала цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Емiтент не розкриває "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. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" - не заповнена , оскiльки вiдсутнi рiшення суду або уповноваженого
державного органу, яким накладено обмеження. "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не
заповнена, оскiльки Гарантом облiгацiй Державної iпотечної установи є Кабiнет Мiнiстрiв
України i Закон України вiд 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019
рiк" (iз змiнами i доповненнями) оприлюднено: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2629-19.
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, замiну управителя, керуючого iпотекою (для
емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для
емiтентiв iпотечних сертифiкатiв),змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за
кожним консолiдованим iпотечним боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), iпотечне
покриття; замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (для
емiтентiв iпотечних цiнних паперiв) "- не заповнена, оскiльки Державна iпотечна установа не
є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Державна iпотечна установа
2. Дата проведення державної реєстрації
28.12.2004
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
2355659719,85
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
100
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
87
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.92 - Iншi види кредитування
64.19 - IФiнансовий лiзинг
64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення),
н.в.i.у.
9. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Статуту Державної iпотечної установи, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р №768 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 18 серпня 2017 р. №616) органами управлiння є наглядова рада i правлiння.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Кабiнет Мiнiстрiв України

01008 Україна, м. Київ, вул.
Грушевського, 12/2

00031101

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
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
-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
Державний орган, що видав
Вид діяльності
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
1
2
3
4
5
Надання коштiв у позику, в тому
б/н
09.10.2014
Нацiональна комiсiя , що
01.01.2100
числi i на умовах фiнансового
здiйснює регулювання у сферi
кредиту
ринкiв фiнансових послуг
Лiцензiя вiд 09.10.2014 року видана Нацiональною комiсiєю , що
здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, на пiдставi
Розпорядження вiд 26.01.2017 року №163 "Про переоформлення
деяким фiнансовим установам дiючих лiцензiй, у зв'язку зi звуження
Опис
виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню". Дана
лiцензiя є безстроковою, дата 01.01.2100 вказана виключно в зв'язку iз
вимогами програмного забезпечення. Необхiдностi в продовженнi
строку її дiї немає.
Надання послуг з фiнансового
б/н
27.09.2017
Нацiональна комiсiя , що
01.01.2100
лiзингу
здiйснює регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг
Лiцензiя вiд 27.09.2017 року видана Нацiональною комiсiєю , що
здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, на пiдставi
Розпорядження вiд 26.09.2017 року №3856 "Про видачу Державнiй
iпотечнiй установi лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з
Опис
надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку
цiнних паперiв). Дана лiцензiя є безстроковою, дата 01.01.2100 вказана
виключно в зв'язку iз вимогами програмного забезпечення.
Необхiдностi в продовженнi строку її дiї немає.
Номер
ліцензії

Дата
видачі

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Т.в.о. голови правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фролов Вячеслав Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1960
5. Освіта
Повна вища, економiчна
6. Стаж роботи (років)
40
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iпотечна установа, 33304730, Директор департаменту активних операцiй
Державної iпотечної установи
8. Опис
04.12.2019 року розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України №1200-р призначений на
посаду т.в.о. голови правлiння. До виконання обов'язкiв на посадi приступив 09.12.2019 р. наказ
т.в.о. голови правлiння Державної iпотечної установи вiд 09.12.2019 р. №275-к. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.

1. Посада
Заступник голови правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Будник Сергiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Повна вища, юридична
6. Стаж роботи (років)
34
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональна полiцiя України, 40108578, Нацiональна полiцiя України
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбулось. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини зазначена особа не має.
1. Посада
Заступник голови правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучевський Вiталiй Вiталiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Повна вища, економiчна
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iпотечна установа, 33304730, Радник голови правлiння з питань залучення
iнвестицiй Державної iпотечної установи.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбулось. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини зазначена особа не має.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овчиннiкова Леся Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1965
5. Освіта
Повна вища, економiчна
6. Стаж роботи (років)
37
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державна iпотечна установа, 33304730, Заступник головного бухгалтера - начальник

вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Державної iпотечної установи.
8. Опис
Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбулось. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини зазначена особа не має.

VІІ. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
Облігац
Сума
Найменува Міжнародн
ії
Загальна
Номіналь
Форма
виплаченого
ння
ий
(відсотк
Кількість
номіналь Процентна
Термін
Дата
на
існування та
процентного
органу, що ідентифіка
ові,
у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
вартість
форма
доходу у
зареєструв ційний цільові,
(шт.)
вартість відсотках) процентів
облігацій
(грн)
випуску
звітному
ав випуск
номер
дисконт
(грн)
періоді (грн)
ні)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
27.11.2012 275/2/20 НКЦПФР UA4000149 відсотко 100000
10000 Бездокумента 100000000
14,3
щокварталь 35652100
02.12.2019
12
710
ві
рні іменні
0
но
Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя Y2. Облiгацiї включено до бiржового списку
(позалiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. 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), У звiтному перiодi згiдно Проспекту
Опис
емiсiї здiйснено виплату процентного доходу в сумi 35652100,00 грн за 28 вiдсотковий перiод. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
Y2
ДIУ
можна
знайти
в
зареєстрованому
НКЦПФР
Проспектi
емiсiї
облiгацiй
ДIУ
на
сайтi
ДIУ
(www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospect_28_11_12.pdf. розмiр 2,51 MB (2 626 860 bytes), MD5 4E830A369889AAE75E3C5DA0D6643F78 )
або у газетi Бюлетень Цiннi папери України вiд 29 листопада 2012 р. № 228 (3528). У груднi 2019 року облiгацiї серiї Y2. були погашенi в
повному обсязi. 28.12.2019 року був поданий Звiт про наслiдки погашення до НКЦПФР. Станом на 31.12.2019 року облiгацiї серiї Y2
знаходятся в процесi погашення.
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Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя А3. 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
Опис
забезпечених iпотекою кредитiв). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї
України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема банкiв-партнерiв Установи. 12 грудня 2018 року облiгацiї серiї А3 були
погашенi, в т.ч. шляхом залiку зустрiчних однорiдних вимог на суму 456 500 000,00 грн. 28.12.2018 до НКЦПФР подано звiт про наслiдки
погашення (про дострокове погашення) облiгацiй. Станом на 31.12.2019 року облiгацiй серiї А3 знаходяться в процесi погашення.
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Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя В3. Облiгацiї включено до бiржового списку
Номер
свідоцт
Дата
ва про
реєстрації
реєстра
випуску
цію
випуску

(позалiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. 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). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом
самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема
банкiв-партнерiв Установи. Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може
бути здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. .Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається
Правлiнням Державної iпотечної установи. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї В3 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf, розмiр 2,83 MB (2 972 433
bytes), MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)
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Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя C3. Облiгацiї включено до бiржового списку
(позалiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. 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). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом
Опис
самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема
банкiв-партнерiв Установи. У звiтному перiодi згiдно Проспекту емiсiї здiйснено виплату процентного доходу в сумi 34580027,00 грн за 12
вiдсотковий перiод. Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може бути
здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається
правлiнням Державної iпотечної установи. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї C3 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ(www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf, розмiр 2,83 MB (2 972 433 bytes),
MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)
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Облiгацiї пiдприємств, бездокументарнi, iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням. Серiя D3. Облiгацiї включено до бiржового
реєстру (лiстинговi) ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива", облiгацiї допущенi до обiгу. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi облiгацiями на
зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. 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
Опис
небанкiвських фiнансових установ, якi провадять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв). Облiгацiї розмiщувалися емiтентом
самостiйно шляхом закритого (приватного) продажу на територiї України серед iнвесторiв - 100 найбiльших банкiв України, зокрема
банкiв-партнерiв Установи. У звiтному перiодi згiдно Проспекту емiсiї здiйснено виплату процентного доходу в сумi 39561304,20 грн за 12
вiдсотковий перiод. Викуп облiгацiй протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Дострокове погашення облiгацiй може бути
здiйснене Емiтентом у разi дострокового викупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про дострокове погашення облiгацiй приймається
Правлiнням Державної iпотечної установи. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї D3 ДIУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР

Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ(www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf, розмiр 2,83 MB (2 972 433 bytes),
MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)
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Облiгацiї пiдприємств iменнi, вiдсотковi, з додатковим забезпеченням у формi Державної гарантiї №13010-05/227 за зобов'язаннями Державної
iпотечної установи вiд 11.12.2019 року. Серiя Е3. Облiгацiї не включено до бiржового списку. Iнформацiя щодо здiйснення торгiвлi
облiгацiями на зовнiшнiх ринках у емiтента вiдсутня. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї облiгацiй Державної
iпотечної установи (далi - ДIУ, Установа) без здiйснення публiчної пропозицiї пiд державну гарантiю, вiдповiдно до статтi 6 Закону України вiд
23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рiк", є фiнансування статутної дiяльностi, що вiдповiдає метi та предмету
дiяльностi, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний
Опис
вiсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916). Залученi кошти, вiд розмiщення облiгацiй ДIУ без здiйснення публiчної пропозицiї пiд державну
гарантiю (у повному обсязi - 1 200 000 000 гривень), будуть спрямованi на фiнансування статутної дiяльностi ДIУ. Передбачається збiльшення
кредитного портфелю понад 2000 кредитiв. Облiгацiї розмiщувалися емiтентом самостiйно шляхом розмiщення серед обмеженого кола
iнвесторiв. Станом на 31.12.2019 облiгацiї серiї Е3 знаходяться в процесi емiсiї. Бiльш детальну iнформацiю про Облiгацiї серiї Е3 ДIУ можна
знайти в зареєстрованому НКЦПФР Рiшеннi про емiсiю облiгацiй на сайтi ДIУ (http://ipoteka.gov.ua/sites/default/files/pro_emissiyu_E3.pdf,
розмiр 1,76 MB (1 848 304 bytes), MD5 e143d013337ac70baf20d725a11d124d)

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску
1
27.11.2012

Опис

27.12.2013

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
275/2/2012

Міжнародни
й
ідентифікаці
йний номер

Обсяг випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/
страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя/
страховика/
гаранта

Ідентифікаційни
й код юридичної
особи

Сума забезпечення

3
4
5
6
7
8
UA40001497
1000000000
гарантiя
Кабiнет Мiнiстрiв
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Облiгацiї серiї "Y2" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 23 листопада 2012 року № 15010-03/119 (далi - Гарант). Державна гарантiя
видана вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рiк",
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.2012 № 1033 та
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.. 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
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Облiгацiї серiї "А3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919
та 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
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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. 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.
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Облiгацiї серiї "В3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919
та 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. 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.
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Облiгацiї серiї "С3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919
та 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. 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
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Облiгацiї серiї "D3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2013 № 919.
та 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. 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
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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.
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Облiгацiї серiї "Е3" мають додаткове забезпечення у формi Державної гарантiї за зобов'язаннями Емiтента, що видана Кабiнетом
Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України вiд 11 грудня 2019 року № 13010-05/227 (далi - Гарант). Державна гарантiя видана
вiдповiдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рiк" ,
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019 № 961
та гарантує виконання Державною iпотечною установою
нижчезазначених зобов'язань (далi - Державна гарантiя). Гарантованi зобов'язання - зобов'язання Державної iпотечної установи з
виплати власникам Облiгацiй вiдсоткiв та номiнальної вартостi Облiгацiй (повернення основної суми боргу) при їх погашеннi,
передбачених Рiшенням про емiсiю облiгацiй, яке пройшло 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. 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 будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв,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
ця 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.

ХV. Проміжний звіт керівництва
ПРОМIЖНИЙ ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА
ДЕРЖАВНОЇ IПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ ЗА IV КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Бюджет Державної iпотечної установи (далi - ДIУ,Устананова) на 2019 рiк був затверджений
13 лютого 2019 року на засiданнi наглядової ради (протокол №2).
В четвертому кварталi 2019 року
Установа продовжувала реалiзацiю
програми
"Забезпечення Державною iпотечною установою полiцейських та осiб рядового i
начальницького складу служби цивiльного захисту житлом на умовах фiнансового лiзингу"
(постанова КМУ вiд 14.11.2018 №1201), показала свою ефективнiсть та дiєвiсть, а саме бiльше
тисячi українських сiмей отримали омрiяне житло. Так, станом на 31.12.2019 року Установою
вже придбано 1111 квартир на суму 1 132 млн. гривень, з них 1085 квартир на суму 1 106 млн.
грн. вже передано у фiнансовий лiзинг працiвникам МВС (за пiльговою ставкою винагороди в
3,8% рiчних). Решта, будуть переданi пiсля укладання вiдповiдних договорiв.
В груднi Установа отримала Державнi гарантiї за зобов'язаннями Державної iпотечної
установи в сумi 4,9 млрд. грн. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї
облiгацiй Установи без здiйснення публiчної пропозицiї пiд державну гарантiю, вiдповiдно до
статтi 6 Закону України вiд 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019
рiк", є фiнансування статутної дiяльностi, що вiдповiдає метi та предмету дiяльностi,
передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
17 липня 2009 р. № 768 . Залученi кошти, вiд розмiщення облiгацiй ДIУ без здiйснення публiчної
пропозицiї пiд державну гарантiю (у повному обсязi - 4,9 млрд. грн.), будуть спрямованi на
фiнансування статутної дiяльностi ДIУ. Передбачається збiльшення кредитного портфелю
понад 6 500 кредитiв.
У груднi 2019 року року були погашенi облiгацiї серiї "Y2" на 1,0 млрд. грн. Крiм того,
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 13 грудня 2019 року був
зареєстрований випуск iменних, вiдсоткових облiгацiй серiї "Е3" з додатковим забезпеченням у
формi Державної гарантiї №13010-05/227 за зобов'язаннями Державної iпотечної установи вiд
11.12.2019 року. номiнальною вартiстю 1,2 млрд. грн. Випуск облiгацiй ДIУ серiї "F3"
номiнальною вартiстю 3,7 млрд. грн. станом на 31.12.19 року знаходиться в процесi емiсiї.
Установа є єдиною українською компанiєю другого рiвня, що займається рефiнансуванням
iпотечних кредиторiв (банкiв), якi надають забезпеченi iпотекою кредити. Проблеми банкiвської
системи мають негативний вплив на показники дiяльностi Установи. Так, очищення банкiвської
системи зумовило суттєве погiршення якостi кредитного портфелю Установи, в основному за
рахунок кредитiв, що видавались банкам, якi наразi виведено з ринку. Це призвело до того, що
Установа змушена самостiйно обслуговувати iпотечнi кредити, наданi громадянам України на
придбання окремого житла; Установi не повернуто фiнансовi кредити, наданi таким банкам для
формування портфелю iпотечних кредитiв та для завершення будiвництва доступного житла та
кошти що були розмiщенi на поточних рахунках у таких банках.

ДIУ здiйснює стягнення проблемної заборгованостi в т.ч в судовому порядку. Через
недосконалiсть чинного законодавства та неоднозначну практику судочинства в Українi,
стягнення простроченої заборгованостi є довготривалим та не завжди результативним процесом,
що негативно впливає на якiсть активiв та фiнансовi результати дiяльностi ДIУ.
Впродовж 4 кварталу 2019 року Державна iпотечна установа не виступала стороною у судових
справах результат яких мiг вплинути на виникнення суттєвих фiнансових зобов'язань ДIУ.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Посадовi особи Державної iпотечної установи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї,
стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна iнформацiя пiдготовлена вiдповiдно
до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. та Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826, мiстить достовiрнi та
об'єктивнi даннi i, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40- 1 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".

