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

Рибачук Валентин Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвищ е та ініціали керівника)

19.02.2013
М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Державна iпотечна установа
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Державна організація (установа, заклад)
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33304730
1.4 Місцезнаходження емітента
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 34
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 207-14-14 (044) 207-14-13
1.6 Електронна поштова адреса емітента
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office@ipoteka.gov.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.ipoteka.gov.ua
(адреса сторінки)
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Зміст
1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X

г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним
боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
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X

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

в) 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 X
відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття

X

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру
іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
"Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб (за звiтний перiод)" 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 4 квартал 2012 року, яка становить 112
чоловiк, а середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду (на 31.12.2012 р.) становить 102
чоловiка. 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."Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi" не надається у зв'язку з тим, що звiтнiсть за стандартами МСФЗ за квартал не
складається.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.
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3. Інформація про емітента
3.1. Повне
найменування
3.2. Серія і номер
свідоцтва про
державну
реєстрацію
3.3. Дата
державної
реєстрації
3.4. Територія
(область)
3.5.
Місцезнаходження
3.6. Статутний
капітал (грн.)
3.7. Відсоток акцій
у статуньому
капіталі, що
належать державі
3.8. Відсоток акцій
(часток, паїв), що
передано до
статутного
капіталу
державного
(національного)
акціонерного
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ААВ № 782007

28.12.2004
м. Київ
01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 34
951752475.15

100.000

0.000
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товариства та/або
холдингової
компанії
3.9. Чисельність
працівників (чол.)

112

3.10. Основні види
діяльності із
64.92 Iншi види кредитування., 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та
зазначенням
пенсiйного забезпечення), н.в.i.у., 66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм
найменування
страхування та пенсiйного забезпечення.
виду діяльності та
коду за КВЕД
Органами управлiння Установою є наглядова рада i правлiння. Нагляд за дiяльнiстю,
управлiнням майном Установи, фiнансовою стабiльнiстю Установи i дотриманням нею мети
дiяльностi здiйснює наглядова рада в межах визначеної компетенцiї. Наглядова рада
утворюється Кабiнетом Мiнiстрiв України i дiє на пiдставi Статуту та Положення про наглядову
раду, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок формування та кiлькiсний склад
наглядової ради визначаються Положенням про наглядову раду. Органiзацiйне забезпечення
скликання та проведення засiдань наглядової ради здiйснює правлiння Установи. Органiзацiйне,
iнформацiйне та експертно-аналiтичне забезпечення дiяльностi наглядової ради здiйснює
правлiння Установи. Для органiзацiйного, iнформацiйного та експертно-аналiтичного
забезпечення дiяльностi наглядової ради може утворюватися секретарiат наглядової ради,
кiлькiсний, персональний склад якого, а також умови оплати працi та вiдповiдальнiсть тих
працiвникiв секретарiату, що працюють на постiйних засадах, визначаються наглядовою радою.
Секретарiат наглядової ради дiє вiдповiдно до положення про секретарiат наглядової ради. З
метою здiйснення внутрiшнього контролю та аудиту в Установi утворюється служба внутрiшнього
аудиту, яка пiдзвiтна наглядовiй радi. Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного
контролю наглядової ради Установи i дiє вiдповiдно до положення, що затверджується
наглядовою радою. Витрати, пов'язанi з дiяльнiстю наглядової ради, секретарiату наглядової
ради, служби внутрiшнього аудиту Установи, здiйснюються за рахунок коштiв Установи. Правлiння
є виконавчим органом Установи, який здiйснює поточне керiвництво її дiяльнiстю i несе
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3.11. Органи
управління
емітента

PRO version

вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Установи. Правлiння пiдзвiтне i пiдконтрольне
Кабiнетовi Мiнiстрiв України та наглядовiй радi в межах, визначених Статутом. До складу
правлiння входять голова правлiння, перший заступник голови правлiння, заступники голови
правлiння та iншi члени правлiння, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади
вiдповiдно до Статуту. Голова правлiння призначається на посаду та звiльняється з посади
Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України. Перший заступник, заступники
голови правлiння призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України
за поданням голови правлiння, iншi члени правлiння i головний бухгалтер призначаються на
посаду та звiльняються з посади головою правлiння за погодженням з наглядовою радою. Члени
правлiння i головний бухгалтер повиннi вiдповiдати професiйним вимогам до керiвникiв
фiнансових установ, установлених Нацкомфiнпослуг. Порядок роботи та прийняття рiшень
правлiнням визначаються Статутом i Положенням про правлiння, яке затверджується
наглядовою радою. Засiдання правлiння є правоможним, якщо на ньому присутня бiльшiсть його
членiв. Рiшення правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв його членiв, присутнiх на
засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос головуючого на засiданнi. У разi
вiдсутностi кворуму правлiння через вiдсутнiсть членiв правлiння (у зв'язку з вiдпусткою,
вiдрядженням, хворобою) рiшення з невiдкладних питань дiяльностi Установи приймається
головою правлiння вiдповiдно до Статуту. До компетенцiї правлiння належить: 1) вирiшення
питань господарської дiяльностi, фiнансування, ведення фiнансового облiку, складення звiтностi,
проведення операцiй та iнших питань дiяльностi Установи вiдповiдно до Статуту; 2) затвердження
документiв Установи у межах повноважень, визначених Статутом та положенням про правлiння;
3) подання наглядовiй радi проектiв документiв, якi пiдлягають затвердженню або погодженню
нею, пiдготовка питань для розгляду або обговорення на засiданнi наглядової ради; 4)
забезпечення виконання рiшень наглядової ради; 5) прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв
вiдповiдно до параметрiв, затверджених наглядовою радою; 6) iнiцiювання рiшення про внесення
змiн до Статуту; 7) прийняття вiдповiдно до законодавства рiшення про утворення, реорганiзацiю
та лiквiдацiю фiлiй i представництв Установи; 8) прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв
(крiм операцiй рефiнансування iпотечних кредитiв, якi вiдповiдають єдиним стандартам, та
операцiй пiд час первинного розмiщення цiнних паперiв). У разi вчинення правочинiв на суму, що
дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв суми активiв балансу, станом на останню звiтну дату, таке
рiшення приймається за погодженням з наглядовою радою; 9) прийняття за результатами
проведеної iнвентаризацiї рiшення про списання у встановленому законодавством порядку з
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балансу Установи матерiальних активiв, що визначаються вiдповiдно до законодавства
основними фондами (засобами), якi не придатнi для подальшого використання, морально
застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, не пiдлягають
вiдновленню або виявленi в результатi iнвентаризацiї як нестача; 10) затвердження за
погодженням з наглядовою радою символiки Установи; 11) подання для погодження наглядовою
радою пропозицiй щодо визначення вiдсоткових ставок рефiнансування iпотечних кредитiв; 12)
розгляд матерiалiв за результатами ревiзiй i аудиторських перевiрок, а також звiтiв керiвникiв
фiлiй i представництв Установи про результати їх роботи; 13) розгляд рiчного звiту i
бухгалтерського балансу Установи та подання їх для затвердження наглядовiй радi; 14)
складення перелiку конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї, яка становить комерцiйну таємницю;
15) затвердження положень про вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї, представництва) Установи; 16)
прийняття рiшення щодо входження Установи до складу об'єднань юридичних осiб, участi в iнших
юридичних особах, участi в iнститутах спiльного iнвестування; 17) здiйснення iнших функцiй, у тому
числi делегованих вiдповiдно до законодавства засновником та наглядовою радою.
3.12. Засновники
емітента
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4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада

Голова Правлiння

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Рибачук Валентин Леонiдович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 686196 22.01.1999 Слов'янський МВ УМВС України в
Донецькiй областi

4.4. Рік народження
4.5. Освіта
4.6. Стаж керівної роботи (років)
4.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

1966
Повна вища, медична, юридична, економiчна, кандидат
наук з державного управлiння
14
Слов'янський мiський голова, 5 ранг посадової особи
мiсцевого самоуправлiння, вiднесеного до 3 категорiї
посад.
Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена посадова особа не має.

4.8. Опис
4.1. Посада

Перший заступник Голови Правлiння

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Зоц Юрiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

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

4.4. Рік народження
4.5. Освіта
4.6. Стаж керівної роботи (років)
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

1971
Повна вища, юридична, юрист
9
pdfcrowd.com

4.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

Заступник голови Державного казначейства України, 5 ранг
державного службовця.

4.8. Опис

Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена посадова особа не має.

4.1. Посада

Заступник Голови Правлiння

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Камуз Андрiй Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

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

4.4. Рік народження
4.5. Освіта
4.6. Стаж керівної роботи (років)
4.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

1971
Повна вища, технiчна та економiчна
13
Голова Правлiння Державної iпотечної установи.
Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена посадова особа не має.

4.8. Опис
4.1. Посада

Заступник Голови Правлiння

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Євдокимов Василь Вiкторович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 260537 26.07.2006 Дебальцiвський МВ УМВС України в
Донецькiй областi

4.4. Рік народження
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

1973
pdfcrowd.com

4.5. Освіта

Повна вища, економiчна

4.6. Стаж керівної роботи (років)

13

4.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

Комерцiйний директор "Запорiзький акумуляторний завод".

4.8. Опис

Протягом звiтного перiоду змiни не вiдбулися.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
зазначена посадова особа не має.

4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

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

4.4. Рік народження

1965

4.5. Освіта

Повна вища, економiчна

4.6. Стаж керівної роботи (років)

13

4.7. Найменування підприємства та попередня посада,
яку займав

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

4.8. Опис

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
pdfcrowd.com

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

30370711

5.4. Місцезнаходження

01001, м.Київ, вул. Грiнченка,3

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

АВ 581322

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

25.05.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442796540

5.8. Факс

0442791322

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Державною iпотечною установою укладений Договiр про обслуговування емiсi цiнних
паперiв з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".

5.1. Найменування

ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит"

5.2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

30785437

5.4. Місцезнаходження

03164, м. Київ, бул. Генерала Наумова, 23-Б

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

2315

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

30.03.2001

5.7. Міжміський код та
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

5.7. Міжміський код та
телефон

0444915533

5.8. Факс

0444985652

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання аудиторських послуг.
Державною iпотечною установою укладений Договiр з ТОВ "Аудиторська фiрма "АктивАудит" щодо надання аудиторських послуг.

5.1. Найменування

ЗАТ "Страхова екологiчна компанiя"

5.2. Організаційно-правова
форма

Закрите акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

30729278

5.4. Місцезнаходження

03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5-Б

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

АВ 528996

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

01.06.2010

5.7. Міжміський код та
телефон

0445216765

5.8. Факс

0445216765

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв.
Державною iпотечною установою укладений Договiр iз ЗАТ "Страхова екологiчна
компанiя" щодо страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.

5.1. Найменування
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПрАТ "Український страховий капiтал"
pdfcrowd.com

5.2. Організаційно-правова
форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

23707357

5.4. Місцезнаходження

03062, м. Київ, пр. Перемоги,67

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

АГ 569397

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.01.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0443711717

5.8. Факс

0443711718

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Добровiльне страхування наземного транспорту.
Державною iпотечною установою укладений Договiр з ПрАТ "Український страховий
капiтал" щодо добровiльного страхування наземного транспорту.

5.1. Найменування

ПрАТ "УАСК "Аска"

5.2. Організаційно-правова
форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

13490997

5.4. Місцезнаходження
5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

83052, м.Донецьк, пр.Iллiча,100
АГ 569957

5.6. Дата видачі ліцензії або
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.04.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0800501501

5.8. Факс

0800501501

5.9. Вид діяльності

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв.

5.10. Опис

Державною iпотечною установою укладено Договiр з ПрАТ "УАСК "Аска" щодо
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв.

5.1. Найменування

ПАТ "Державний ощадний банк України"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

00032129

5.4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

AГ 579803

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

09.08.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442478644

5.8. Факс

0442478644

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис
PRO version

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Державною iпотечною установою укладений Договiр про вiдкриття рахунку у цiнних

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

5.10. Опис

паперах з ПАТ "Державний ощадний банк України".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

23697280

5.4. Місцезнаходження

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

АД 034432

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.06.2012

5.7. Міжміський код та
телефон

0445941130

5.8. Факс

0445941131

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть з управлiння iпотечним
покриттям.
Державною iпотечною установою укладений Договiр про управлiння iпотечним
покриттям iз Публiчним акцiонерним товариством акцiонерним банком "Укргазбанк".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство Фондова бiржа "Перспектива"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

33718227

5.4. Місцезнаходження
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30
pdfcrowd.com

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

АВ 483591

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

31.08.2009

5.7. Міжміський код та
телефон

0563739594

5.8. Факс

0563739594

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис
5.1. Найменування

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть по органiзацiї торгiвлi на
ринку цiнних паперiв.
Державною iпотечною установою укладено Договiр на проведення розмiщення цiнних
паперiв з Публiчним акцiонерним товариством "Фондова бiржа "Перспектива".
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"IНДУСТРIАЛБАНК"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

13857564

5.4. Місцезнаходження

69037, м. Запорiжжя, вул. 40-рiччя Радянської України, буд. 39Д

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

126

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0612184300
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0612184301

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвський послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Фiнанси та Кредит"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

09807856

5.4. Місцезнаходження

04050, м. Київ, вул. Артема, 60

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

28

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

06.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0443644390

5.8. Факс

0443644383

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвський послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА"
Публічне акціонерне товариство
20015529
pdfcrowd.com

20015529

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

61166, м. Харкiв, пр. Ленiна, буд. 36

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

83

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

24.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0577026261

5.8. Факс

0577586046

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Дельта Банк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

34047020

5.4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

225

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0444289595
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0444289595

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з АТ "Дельта Банк".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

21570492

5.4. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9а

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

53

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442054170

5.8. Факс

0442054170

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Агрокомбанк".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Київська Русь"
Публічне акціонерне товариство
24214088
pdfcrowd.com

24214088

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

19

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0444676495

5.8. Факс

0444677817

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Банк "Київська Русь".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Камбiо"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

26549700

5.4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станiславського, 3/1

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

215

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0445375930
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0445375934

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Банк Камбiо".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Банк Перший"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

20717958

5.4. Місцезнаходження

01034, м. Київ, вул. О.Гончара, 35

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

140

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

20.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442000909

5.8. Факс

0445374838

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Банк Перший".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"
Публічне акціонерне товариство
21574573
pdfcrowd.com

21574573

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

62

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

06.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442066303

5.8. Факс

0442066303

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "БАНК ФОРУМ".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ВТБ Банк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

14359319

5.4. Місцезнаходження

01004, м. Київ, б-р. Шевченка/вул. Пушкiнська, 8/26

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

79

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

14.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0445904691
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0445904691

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "ВТБ Банк".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Дiамантбанк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

23362711

5.4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, Контрактова площа,10-А

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

125

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

19.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0444908383

5.8. Факс

0444908383

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Дiамантбанк".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК"
Публічне акціонерне товариство
19357762
pdfcrowd.com

19357762

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

46

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

20.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442016904

5.8. Факс

0442016904

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "ЕНЕРГОБАНК".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Актив-банк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

26253000

5.4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

200

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0442074585
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0443902572

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "КБ "Актив-банк".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

21665382

5.4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 5А

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

171

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0445931030

5.8. Факс

0445931031

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Публiчне акцiонерне товариство "Кредитпромбанк"
Публічне акціонерне товариство
21666051
pdfcrowd.com

21666051

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

01014, м. Київ, б-р. Дружби народiв, 38

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

174

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

07.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0444902777

5.8. Факс

0444907228

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Кредитпромбанк".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

21685166

5.4. Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

191

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

05.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0444900500
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0444900501

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з АТ "ОТП Банк".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРРА БАНК"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

24425738

5.4. Місцезнаходження

01103, м. Київ, бульвар Дружби народiв, 28-В

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

177

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442814477

5.8. Факс

0442814477

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "ТЕРРА БАНК".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРБIЗНЕСБАНК"
Публічне акціонерне товариство
19388768
pdfcrowd.com

19388768

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 125

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

104

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

20.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0623451040

5.8. Факс

0623359353

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК".

5.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

24262992

5.4. Місцезнаходження

02098, м. Київ, Днiпровська набережна, 13

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

24

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

22.06.2010

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0445536545
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0445532939

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною устновою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

05839888

5.4. Місцезнаходження

04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкiна, 10А

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

23

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0442472192

5.8. Факс

0442472138

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Укрiнбанк".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
Публічне акціонерне товариство
09807750
pdfcrowd.com

09807750

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 2/12

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

75

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

05.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0445903805

5.8. Факс

0444286719

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з АТ "УкрСиббанк".

5.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

20023569

5.4. Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

56

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

28.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0445851475
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0444625062

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "ЮНЕКС БАНК".

5.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "МЕРКУРIЙ"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

14360386

5.4. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Петровського, 23

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

165

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

24.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0577001630

5.8. Факс

0577001630

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з АТ БАНК "МЕРКУРIЙ".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПУблiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Данiель"
Публічне акціонерне товариство
26475516
pdfcrowd.com

26475516

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 3-А

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

210

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

25.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0445360186

5.8. Факс

0445360186

5.9. Вид діяльності

Надання банкiвських послуг.

5.10. Опис

Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "Комерцiйний банк "Данiель".

5.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

14360570

5.4. Місцезнаходження

49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

22

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

05.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон
PRO version
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0567896006
pdfcrowd.com

5.8. Факс

0567161271

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

5.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик"

5.2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

19364259

5.4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

158

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.10.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0444905238

5.8. Факс

0444905238

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "КБ "Хрещатик".

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова
форма
5.3. Ідентифікаційний код за
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК"
Публічне акціонерне товариство
36964568
pdfcrowd.com

36964568

ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

08130, Київська обл., с. Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Ленiна, 2В

5.5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей вид
діяльності

256

5.6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.11.2011

5.7. Міжміський код та
телефон

0444065921

5.8. Факс

0444065926

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

PRO version

Надання банкiвських послуг.
Державною iпотечною установою укладено Договiр про обслуговування iпотечних
кредитiв з ПАТ "РАДИКАЛ БАНК".

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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Інформація про облігації емітента
Номер
Найменування Облігації
Кількість
Загальна
Дата
свідоцтва
Номінальна
Форма
Процентна
органу, що (відсоткові,
у
номінальна
реєстрації
про
вартість
існування та
ставка (у
зареєстрував
цільові,
випуску
вартість
випуску реєстрацію
(грн.)
форма випуску
відсотках)
випуск
дисконтні)
(штук)
(грн.)
випуску
1

2

3

4

5

6

19.12.2006

794/2/06

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

1800

Опис

PRO version

7

8

Бездокументарні
180000000.00
іменні

Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченого
Дата
процентного
погашення
доходу за
облігацій
звітний
період (грн.)

9

10

11

12

9.500

щокв артально

0.00

22.12.2011

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: I. Код ISIN: UA4000001903. Дата реєстрацiї
в ипуску: 19.12.2006. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 794/2/06. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 1800. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 180 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з
умов ами цього Проспекту на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума
погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого
або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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
перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого
законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є
помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26509048435900 в АТ "Укрсиббанк" (код банку 351005), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата погашення облiгацiй: 22.12.2011. Процентна став ка за
облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,5%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок
та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї
та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого
доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам
- юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до
в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з
урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за
законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня.
Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням
облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий
реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент
розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а
та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або
рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не
нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення:
облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 19 грудня 2006 року № 28000-04/219. (далi - Гарант).
Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 15 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2006 рiк" та
постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 3 серпня 2006 року "Питання надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и".
Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй
(пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником
облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в
Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї.
Можлив iсть достроков ого в икупу: не передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "I" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за
умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких
кредитiв . Облiгацiї серiї "I" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй серiї "I" не
передбачено. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "I" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 20.12.2006 р. № 297-298(1921-1922). Облiгацiї серiї I 24.03.2010 р. перев еденi зi списку
позалiстингов их паперiв Бiржов ого Списку до Котирув ального списку ПФТС 2-го рiв ня лiстингу. Облiгацiї серiї "I" 01 в ересня 2011 року перев еденi з
Котирув ального списку ПФТС 2-го рiв ня лiстингу до списку позалiстингов их паперiв Бiржов ого Списку. Пiдстав ою є п. 5.28. прав ил ПАТ "Фондов а бiржа
ПФТС". Рiшення набув ає чинностi 02 в ересня 2011 року. На сьогоднi облiгацiї серiї "I" не погашено так як в они на рахунок ДIУ в ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" зарахов анi не були. У зв 'язку з цим, у ДIУ була в iдсутня пiдстав а здiйснити перерахув ання в ласнику облiгацiй серiї "I" належних до
в иплат сум та здiйснити подальшi дiї щодо погашення облiгацiй ДIУ серiї "I". Належна до в иплати сума при погашенi зарезерв ов ана ДIУ та буде
перерахов ана одразу пiсля письмов ого зв ернення в ласника облiгацiй ДIУ серiї "I" та пiсля зарахув ання в ищев казаних облiгацiй на емiтентський рахунок
ДIУ у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
11.12.2007

958/2/07

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

1000

Бездокументарні
100000000.00
іменні

9.400

щокв артально

2086030.00

07.12.2012

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: K. Код ISIN: UA4000027890. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 958/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 1 000. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 100 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з
умов ами Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру, який складається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на кiнець
операцiйного дня, що передує дню погашення облiгацiй. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 в иплачує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому
облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума
депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого
зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата погашення облiгацiй: 07.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у
в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и
в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту
емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати
в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого
доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями
нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки.
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Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у
в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший
робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за
останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в
депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi
в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй
належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi
облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку №
26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника.
Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями
Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв
України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi
14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання
держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання Емiтентом
зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату закiнчення
дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя є публiчною. У в ипадку нев иконання
Емiтентом Гарантов аних зобов ?язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за
Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не
можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "K"
ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "K" можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 14.12.2007 р. № 285286 (2215-2216). Облiгацiї серiї "K" 22.02.2010 перев еденi з Котирув ального списку ПФТС 2-го рiв ня лiстингу до списку позалiстингов их паперiв Бiржов ого
Списку. На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 02-КФ-С-О скасов ано реєстрацiю
в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "К" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про реєстрацiю облiгацiй
пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "К" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 958/2/07, в идане Держав ною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондов ого ринку 26 черв ня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 07 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им
забезпеченням серiї "К" ДIУ.
959/2/07

ДКЦПФР
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08.12.2012

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: L. Код ISIN: UA4000027908. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 959/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 1 000. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 100 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з
умов ами Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума
погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого
або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
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в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 08.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий дохiд згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi
в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна
до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов ?язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов ?язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов ?язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред?яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "L" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
серiї "L" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 03КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "L" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "L" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 959/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 26 черв ня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 10 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их,
з додатков им забезпеченням серiї "L" ДIУ.
960/2/07

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

1000

Бездокументарні
100000000.00
іменні

9.400

щокв артально

2137530.00

09.12.2012

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: M. Код ISIN: UA4000027916. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 960/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 1 000. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 100 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з
умов ами Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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
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погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума
погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого
або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 09.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "M" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь
ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про
облiгацiї серiї "M" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери
України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). Облiгацiї серiї "M" 20.07.2009 перев еденi з Котирув ального списку ПФТС 2-го рiв ня лiстингу до списку
позалiстингов их паперiв Бiржов ого Списку. На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року №
04-КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "M" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о
про реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "M" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 960/2/07, в идане
Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 10 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "М" ДIУ.
961/2/07

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

750

Бездокументарні
75000000.00
іменні

9.400

щокв артально

1622467.50

10.12.2012

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: N. Код ISIN: UA4000027924. Дата реєстрацiї
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в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 961/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 750. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 75 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 10.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов ?язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов ?язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов ?язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов ?язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов ?язання). Держав на
гарантiя є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред?яв ити
Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "N" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
серiї "N" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 05КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "N" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
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реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "N" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 961/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 10 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "N" ДIУ.
11.12.2007
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: O. Код ISIN: UA4000027932. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 962/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 750. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 75 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 11.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
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в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "O" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь
ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про
облiгацiї серiї "O" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери
України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286. На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 06-КФС-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "O" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "O" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 962/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 11 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "О" ДIУ.
11.12.2007
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: P. Код ISIN: UA4000027940. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 963/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 750. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 75 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 12.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
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у формi Держав ної гарантiї за зобов ?язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "P" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
серiї "P" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 07КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Р" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Р" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 963/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 12 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Р" ДIУ.
11.12.2007
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Q; Код ISIN: UA4000027957. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 964/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 750. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 75 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 13.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
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перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "Q" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь
ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про
облiгацiї серiї "Q" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери
України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013
року № 08-КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Q" ДIУ та анульов ано
св iдоцтв о про реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Q" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 964/2/07,
в идане Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 13 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств
iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Q" ДIУ.
11.12.2007
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: R. Код ISIN: UA4000027965. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 965/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 14.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
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Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам i юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "R" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
серiї "R" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). Облiгацiї серiї "R" 22.02.2010 перев еденi з Котирув ального списку ПФТС 2-го рiв ня лiстингу. На сьогоднi облiгацiї
серiї "R" не погашено так як в они на рахунок ДIУ в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зарахов анi не були. У зв 'язку з цим, у ДIУ була в iдсутня
пiдстав а здiйснити перерахув ання в ласнику облiгацiй серiї "R" належних до в иплат сум та здiйснити подальшi дiї щодо погашення облiгацiй ДIУ серiї "R".
Належна до в иплати сума при погашеннi зарезерв ов ана ДIУ та буде перерахов ана одразу пiсля письмов ого зв ернення в ласника облiгацiй ДIУ серiї "R" та
пiсля зарахув ання в ищев казаних облiгацiй на емiтентський рахунок ДIУ у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: S. Код ISIN: UA4000027973. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 966/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять належнi їм облiгацiї з особистих рахункiв у цiнних паперах на
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рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облiгацiй. Емiтент в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 15.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов ?язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "S" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв .Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
серiї "S" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 09КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "S" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "S" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 966/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 17 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "S" ДIУ.
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: T. Код ISIN: UA4000027981. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 967/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
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Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 16.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "T" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
серiї "T" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 10КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Т" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Т" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 967/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 17 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "Т" ДIУ.
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: U. Код ISIN: UA4000027999. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 968/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
цього Проспекту на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 17.12.2012. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються
Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам
готiв кою через касу Установ и. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та
в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного
законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України,
в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з
перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати
в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй,
складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати
в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У
разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими,
належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до
особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення
у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2) в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 4 кв iтня 2007 року № 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам oблiгацiй номiнальної в артостi oблiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов ?язання). Держав на гарантiя
є публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу: не
передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "U" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ
прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї
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серiї "U" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). На сьогоднi розпорядженням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку в iд 03 сiчня 2013 року № 11КФ-С-О скасов ано реєстрацiю в ипуску облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "U" ДIУ та анульов ано св iдоцтв о про
реєстрацiю облiгацiй пiдприємств iменних, в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "U" ДIУ в iд 11 грудня 2007 року № 968/2/07, в идане Держав ною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку 16 жов тня 2008 року, у зв 'язку iз погашенням 17 грудня 2012 року облiгацiй пiдприємств iменних,
в iдсотков их, з додатков им забезпеченням серiї "U" ДIУ.
11.12.2007
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: V. Код ISIN: UA4000028005. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 969/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
цього Проспекту на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 12.12.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально ; Умов и
в станов лення процентної став ки: з 21 - 28 процентнi перiоди процентна став ка в станов люється Прав лiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних.
Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно
умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати
в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ни й ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: oблiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2) в особi
Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного
кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 4 кв iтня 2007 року
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№ 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення
в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам oблiгацiй номiнальної в артостi oблiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi
Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя є
публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу:
iнв естори, яких не в лаштов ує в станов лений нов ий рiв ень процентної став ки, (з 17.09.2012) мають прав о пред'яв ити св ої облiгацiї для в икупу 17.09.2012.
Метою в ипуску облiгацiй серiї "V" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги
за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . На сьогоднi облiгацiї серiї "V" загальною номiнальною
в артiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Передбачено достроков е погашення облiгацiй
серiї "V". Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "V" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: W. Код ISIN: UA4000028013. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 970/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
цього Проспекту на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 13.12.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: з 21 - 28 процентнi перiоди процентна став ка в станов люється Прав лiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних.
Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно
умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати
в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
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реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2) в особi
Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного
кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 4 кв iтня 2007 року
№ 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення
в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам oблiгацiй номiнальної в артостi oблiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi
Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя є
публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу:
iнв естори, яких не в лаштов ує в станов лений нов ий рiв ень процентної став ки, (з 17.09.2012) мають прав о пред'яв ити св ої облiгацiї для в икупу 17.09.2012.
Метою в ипуску облiгацiй серiї "W" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги
за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . На сьогоднi облiгацiї серiї "W" загальною номiнальною
в артiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Достроков е погашення облiгацiй серiї "W"
передбачено. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "W" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: X. Код ISIN: UA4000028021. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 971/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
Проспекту емiсiї на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 14.12.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: з 21 - 28 процентнi перiоди процентна став ка в станов люється Прав лiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних.
Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно
умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати
в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
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у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2) в особi
Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного
кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 4 кв iтня 2007 року
№ 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення
в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам oблiгацiй номiнальної в артостi oблiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi
Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя є
публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу:
iнв естори, яких не в лаштов ує в станов лений нов ий рiв ень процентної став ки, (з 17.09.2012) мають прав о пред'яв ити св ої облiгацiї для в икупу 17.09.2012
Метою в ипуску облiгацiй серiї "X" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги
за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . На сьогоднi облiгацiї серiї "X" загальною номiнальною
в артiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Достроков е погашення облiгацiй серiї "X"
передбачено. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "X" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Y. Код ISIN: UA4000028039. Дата реєстрацiї
в ипуску: 11.12.2007. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 972/2/07. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 500. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 50 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється ДIУ самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно з умов ами
цього Проспекту на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення).
Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний,
св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 в иплачує
в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Установ и згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Дата
погашення облiгацiй: 15.12.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 9,4%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и
в станов лення процентної став ки: з 21 - 28 процентнi перiоди процентна став ка в станов люється Прав лiнням ДIУ i не може бути меншою 5% рiчних.
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Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом самостiйно в нацiональнiй в алютi України згiдно
умов Проспекту емiсiї та в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню
в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати
в iдсотков ого доходу в ласникам - юридичним особам здiйснюються на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов ?язаннями Емiтента, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2) в особi
Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далi - Гарант). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного
кодексу України, статтi 14 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2007 рiк" та п.3 постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 4 кв iтня 2007 року
№ 607 "Про надання держав них гарантiй за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и". Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення
в иконання Емiтентом зобов 'язань з в иплати в ласникам oблiгацiй номiнальної в артостi oблiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi
Емiтентом на дату закiнчення дв адцятого в iдсотков ого перiоду (такi зобов 'язання Емiтента далi - Гарантов анi зобов 'язання). Держав на гарантiя є
публiчною. У в ипадку нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником oблiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого в икупу:
iнв естори, яких не в лаштов ує в станов лений нов ий рiв ень процентної став ки, (з 17.09.2012) мають прав о пред'яв ити св ої облiгацiї для в икупу 17.09.2012.
Метою в ипуску облiгацiй серiї "Y" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги
за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . На сьогоднi облiгацiї серiї "Y" загальною номiнальною
в артiстю 50 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Достроков е погашення облiгацiй серiї "Y"
передбачено. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Y" можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).
30/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і
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Бездокументарні
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іменні
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щокв артально
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24.01.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Z. Код ISIN: UA4000051353. Дата реєстрацiї
в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 30/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно на
пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за
останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо
дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля
такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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
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погашення облiгацiй. Емiтент перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з
в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника
облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код
банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплати
номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у
зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку
на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент
одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку
пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 24.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально.
Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу
здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець
операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати
в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд
номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за
облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им
перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв .
На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм
в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо
рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток,
в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про
достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних
для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток
в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в
зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого
письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана
Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами
та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної
в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй,
погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення
основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є
публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги
щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною.
Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "Z" ДIУ є здiйснення
запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi
в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "Z" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу.
Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е
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погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "Z" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн розмiщенi та отримане св iдоцтв о
ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Z" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39
(2563).
10.02.2009
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ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

25.01.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: A1. Код ISIN: UA4000051361. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 31/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 25.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
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нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї.Метою в ипуску облiгацiй серiї
"A1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "A1"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "A1"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "A1" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: B1. Код ISIN: UA4000051387. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 32/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Опис

PRO version

кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 26.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"В1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "В1"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "В1"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "В1" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
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"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

Опис

PRO version

33/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

27.01.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: C1. Код ISIN: UA4000051411. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 33/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред"яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 27.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
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прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"С1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "С1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "С1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "С1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

34/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

28.01.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: D1. Код ISIN: UA4000051437. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 34/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
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пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 28.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"D1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "D1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "D1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "D1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
35/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

29.01.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: E1. Код ISIN: UA4000051452. Дата
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реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 35/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 29.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
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2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"E1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "E1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "E1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "E1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: F1. Код ISIN: UA4000051478. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 36/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 30.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
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депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї.Метою в ипуску облiгацiй серiї
"F1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "F1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "F1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "F1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: G1. Код ISIN: UA4000051494. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 37/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
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в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 31.01.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
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проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Можлив iсть достроков ого
в икупу: не передбачено. Метою в ипуску облiгацiй серiї "G1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на
користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "G1"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "G1"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "G1" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: H1. Код ISIN: UA4000051510. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 38/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 01.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
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доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"H1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "H1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "H1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "H1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
39/2/09
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: I1. Код ISIN: UA4000051536. Дата реєстрацiї
в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 39/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно на
пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за
останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо
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дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля
такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з
в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника
облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код
банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплати
номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у
зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку
на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент
одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку
пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 02.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально.
Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу
здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець
операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати
в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд
номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за
облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им
перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв .
На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм
в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо
рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток,
в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про
достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних
для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток
в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в
зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого
письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана
Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами
та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної
в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй,
погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення
основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є
публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги
щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною.
Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "I1" ДIУ є здiйснення
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запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi
в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "I1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу.
Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е
погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "I1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о
ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "I1" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39
(2563).
10.02.2009
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PRO version

40/2/09
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щокв артально
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03.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: J1. Код ISIN: UA4000051551. Дата реєстрацiї
в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 40/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно на
пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за
останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо
дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля
такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з
в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника
облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код
банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплати
номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у
зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку
на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент
одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку
пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 03.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально.
Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу
здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець
операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати
в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд
номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за
облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им
перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв .
На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм
в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо
рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
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"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток,
в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про
достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних
для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток
в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в
зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого
письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана
Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами
та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов "язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної
в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй,
погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення
основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є
публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги
щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною.
Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "J1" ДIУ є здiйснення
запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi
в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "J1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу.
Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е
погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "J1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о
ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "J1" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39
(2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: K1. Код ISIN: UA4000051577. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 41/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
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поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 04.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов ?язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"K1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "K1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "K1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "K1" ДIУ можна знайти в
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зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: L1. Код ISIN: UA4000051593. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 42/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 05.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"L1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "L1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "L1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "L1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: M1. Код ISIN: UA4000051619. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 43/2/09 . Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
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облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 06.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського. 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"M1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "M1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "M1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "M1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: N1. Код ISIN: UA4000051635. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 44/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 07.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
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забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"N1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "N1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "N1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "N1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: O1. Код ISIN: UA4000051650. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 45/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 08.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
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облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України"(код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов "язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"O1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "O1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "O1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "O1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: P1. Код ISIN: UA4000051676. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 46/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
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в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред?яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 09.02.2014 Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
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в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"P1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "P1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "P1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "P1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

47/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

10.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Q1. Код ISIN: UA4000051692. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 47/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 10.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
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перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється
в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або
неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно
з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого
реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами
чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка
в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк
України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються.
Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного
законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп
облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання
податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення
операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому
облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума
депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого
зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента
(Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в
особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя
в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до
деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя
в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної
суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який
пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено
Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом
Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною
гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути
змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "Q1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв
за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких
кредитiв . Облiгацiї серiї "Q1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї
може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На
сьогоднi облiгацiї серiї "Q1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї
серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Q1" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ
(w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
48/2/09
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100000.00
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Бездокументарні
20000000.00
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12.100

щокв артально

603342.00

11.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: R1. Код ISIN: UA4000051718. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 48/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
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згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 11.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
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фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"R1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "R1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "R1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "R1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: S1. Код ISIN: UA4000051734. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 49/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 12.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
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отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"S1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "S1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "S1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "S1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

50/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200
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13.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: T1. Код ISIN: UA4000051759. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 50/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
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перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 13.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов "язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов "язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"T1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
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кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "T1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "T1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "T1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: U1. Код ISIN: UA4000051775. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009, Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 51/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 14.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
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в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов "язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"U1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "U1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "U1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "U1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: V1. Код ISIN: UA4000051791. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 52/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
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"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 15.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"V1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "V1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "V1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "V1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
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29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

Опис

PRO version

53/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

16.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: W1. Код ISIN: UA4000051817. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 53/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 16.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
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прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов "язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"W1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "W1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "W1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "W1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: X1. Код ISIN: UA4000051833. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 54/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
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пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 17.02.2014 . Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов "язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов "язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред"яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"X1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "X1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "X1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "X1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Y1. Код ISIN: UA4000051841. Дата
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реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 55/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 18.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
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2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"Y1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "Y1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "Y1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Y1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009
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щокв артально
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19.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Z1. Код ISIN: UA4000051858. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 56/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 19.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
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депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"Z1" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "Z1" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "Z1" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Z1" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
57/2/09
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20000000.00
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щокв артально
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20.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: A2. Код ISIN: UA4000051379. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 57/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
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в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 20.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
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проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"A2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "A2" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "A2" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "A2" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: B2. Код ISIN: UA4000051395. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 58/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 21.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
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доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов ?язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред"яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"B2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв Облiгацiї серiї "B2" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього
термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про
достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "B2" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та
отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "B2" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. №
29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
59/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

22.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: C2. Код ISIN: UA4000051429. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 59/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
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законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 22.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артальн. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу:
в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який
складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у
в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого
доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi
припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля
такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им
перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв .
На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм
в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо
рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток,
в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про
достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних
для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток
в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в
зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого
письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана
Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами
та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної
в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй,
погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення
основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є
публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги
щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною.
Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "C2" ДIУ є здiйснення
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запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi
в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї серiї "C2" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу.
Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е
погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "C2" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане
св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "C2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному
ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд
21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

Опис

PRO version

60/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

23.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: D2. Код ISIN: UA4000051445. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 60/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 23.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється
в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або
неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно
з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
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зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого
реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм в iдсотков ий дохiд згiдно з в имогами чинного
законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника
облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код
банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за
облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для
в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально
засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за
облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями
в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй
даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку №
26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки
на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати
безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за
зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв
України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до
статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих
актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у
забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх
погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну
реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю
на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка
особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й
строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї
Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "D2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на
користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008
року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "D2" обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй
в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням
Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "D2" загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску
облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "D2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi
ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: E2. Код ISIN: UA4000051460. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 61/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
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перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 24.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. ; Вид забезпечення: Облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"E2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
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кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "E2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "E2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "E2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

Опис

PRO version

62/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

25.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: F2. Код ISIN: UA4000051486. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 62/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 25.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
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рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"F2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "F2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "F2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "F2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

63/2/09

ДКЦПФР
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Бездокументарні
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щокв артально

603342.00

26.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: G2. Код ISIN: UA4000051502. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 63/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
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на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 26.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов "язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"G2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "G2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
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достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "G2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "G2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009
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ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

27.02.2014

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: H2. Код ISIN: UA4000051528. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 64/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 27.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
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нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. ; Вид забезпечення: Облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред"яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"H2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "H2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "H2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "H2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: I2. Код ISIN: UA4000051544. Дата реєстрацiї
в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 65/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно на
пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за
останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо
дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля
такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з
в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника
облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код
банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплати

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Опис

PRO version

номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у
зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку
на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент
одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку
пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 28.02.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально.
Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу
здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець
операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати
в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд
номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за
облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им
перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв .
На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм
в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо
рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток,
в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про
достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних
для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток
в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в
зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого
письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана
Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами
та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної
в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй,
погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення
основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є
публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги
щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною.
Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "I2" ДIУ є здiйснення
запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi
в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями ДIУ, що
в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "I2" обертаються в iльно на
територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу
100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "I2" загальною номiнальною
в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"I2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
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в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: J2. Код ISIN: UA4000051569. Дата реєстрацiї
в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 66/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером в ипуску:
в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного в iдсотков ого
перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам в ипуску.
Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України згiдно на
пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за
останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо
дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля
такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред"яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять 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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення на їх поточнi рахунки згiдно з
в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника
облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код
банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплати
номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у
зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку
на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, юридична особа-нерезидент
одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку
пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 01.03.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%. Термiн в иплати процентiв : щокв артально.
Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого доходу: в иплати в iдсотков ого доходу
здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв облiгацiй, який складається на кiнець
операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на дату в иплати
в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд
номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за
облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на
в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им
перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент отримує в депозитарiї ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсоткiв .
На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам облiгацiй належний їм
в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо
рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток,
в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями, нерезидент одночасно iз заяв ою про
достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента та документiв необхiдних
для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi в ищезазначених документiв . Прибуток
в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в
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зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого
письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що в идана
Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101, мiсцезнаходження: м. Київ , в ул.
Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами
та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати в ласникам облiгацiй номiнальної
в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй,
погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Пов ернення
основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грив ень. Держав на гарантiя є
публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i в имоги
щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є безв iдкличною.
Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї "J2" ДIУ є здiйснення
запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими кредитами, якi
в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями ДIУ, що
в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "J2" обертаються в iльно на
територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi достроков ого в икупу
100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "J2" загальною номiнальною
в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї
"J2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетенi. Цiннi папери України"
в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: K2. Код ISIN: UA4000051585. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 67/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
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облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 02.03.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї.Метою в ипуску облiгацiй серiї
"K2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "K2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "K2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "K2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: L2. Код ISIN: UA4000051601. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 68/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: Погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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, за адресою. Погашення
облiгацiй здiйснюється протягом одного банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 03.03.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
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300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"L2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "L2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "L2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "L2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: M2. Код ISIN: UA4000051627. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 69/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
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України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 04.03.2014. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов "язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"M2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "M2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "M2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "M2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
70/2/09
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реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 70/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 16.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
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2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов "язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"N2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "N2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "N2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "N2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: O2. Код ISIN: UA4000051668. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 71/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред"яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 17.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Опис

10.02.2009

облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"O2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "O2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "O2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "O2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: P2. Код ISIN: UA4000051684. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 72/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
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погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 18.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
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в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред"яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"P2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "P2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "P2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "P2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

73/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

19.02.2016

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: Q2. Код ISIN: UA4000051700. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 73/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 19.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1% .
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
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став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"Q2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "Q2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "Q2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "Q2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
74/2/09
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12.100

щокв артально
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20.02.2016

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: R2. Код ISIN: UA4000051726. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 74/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
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згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 20.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. ; Вид забезпечення: Облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
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фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"R2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "R2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "R2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "R2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: S2. Код ISIN: UA4000051742. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 75/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 21.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
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доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов "язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"S2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "S2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "S2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "S2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: T2. Код ISIN: UA4000051767. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 76/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
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в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 22.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. ; Вид забезпечення: Облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
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гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"T2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "T2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "T2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "T2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009
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100000.00
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Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

23.02.2016

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а ; Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: U2. Код ISIN: UA4000051783. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 77/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 23.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
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облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"U2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "U2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "U2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "U2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а . Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: V2. Код ISIN: UA4000051809. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 78/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 24.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу. Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов "язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"V2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
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зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "V2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "V2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "V2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
10.02.2009

Опис

PRO version

79/2/09

ДКЦПФР

в ідсотков і

100000.00

200

Бездокументарні
20000000.00
іменні

12.100

щокв артально

603342.00

25.02.2016

Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств а. Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя: W2. Код ISIN: UA4000051825. Дата
реєстрацiї в ипуску: 10.02.2009. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 79/2/09. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: ДКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 200. Загальна номiнальна в артiсть, грн.: 20 000 000,00. Прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок та умов и погашення цiнних паперiв в ипуску: погашення облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно у нацiональнiй в алютi України
згiдно на пiдстав i зв еденого облiков ого 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 банкiв ського дня. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою
в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням дiючого
законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники облiгацiй перев одять
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 перерахов ує в ласникам облiгацiй, якi св оєчасно подали облiгацiї для погашення, суму погашення
на їх поточнi рахунки згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв
поточного рахунку в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 в ПАТ
"Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi
кошти не нарахов уються. Виплати номiнальної в артостi здiйснюються у нацiональнiй в алютi України шляхом перерахув ання грошов их коштiв на рахунки
в ласникiв (зберiгачiв ), зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi. Виплата коштiв за в икупленi облiгацiї юридичним особам-нерезидентам здiйснюється
Емiтентом за в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з
облiгацiями, юридична особа-нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає Емiтенту нотарiально засв iдченi документи, на
пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть нерезидента. Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається Емiтентом в iдпов iдно норм Закону
України "Про оподаткув ання прибутку пiдприємств ". Дата погашення облiгацiй: 25.02.2016. Процентна став ка за облiгацiями (у в iдсотках), рiчна: 12,1%.
Термiн в иплати процентiв : щокв артально. Умов и в станов лення процентної став ки: до кiнця обiгу облiгацiй. Порядок та умов и в иплати в iдсотков ого
доходу: в иплати в iдсотков ого доходу здiйснюються Емiтентом в нацiональнiй в алютi України в iдпов iдно до зв еденого облiков ого реєстру в ласникiв
облiгацiй, який складається на кiнець операцiйного дня, що передує дню в иплати в iдсотков ого доходу та надається депозитарiєм ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" на дату в иплати в iдсотков ого доходу Виплати в iдсотков ого доходу в ласникам здiйснюються на їх поточнi рахунки. Дохiд за
облiгацiями нарахов ується у в iдсотках в iд номiнальної в артостi облiгацiй в iдпов iдно до в iдсотков их перiодiв та в станов леної на такий перiод в iдсотков ої
став ки. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється в ласникам облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати
у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у
перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на три мiсяцi. Виплата
доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. На дату в иплати в iдсотков ого доходу за облiгацiями Емiтент
отримує в депозитарiї ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" зв едений облiков ий реєстр в ласникiв облiгацiй, складений на кiнець робочого дня, що
передує датi в иплати в iдсоткiв . На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру Емiтент розрахов ує суми в иплати в iдсотков ого доходу та в иплачує в ласникам
облiгацiй належний їм в iдсотков ий доход згiдно з в имогами чинного законодав ств а та умов ами в ипуску. У разi в iдсутностi у зв еденому облiков ому
реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунка в ласника облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на
рахунку № 26506301869 в ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
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в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата коштiв за облiгацiями, в ласником яких є нерезидент здiйснюється Емiтентом за
в ирахув анням податку на прибуток, в iдпов iдно чинного законодав ств а України. Для в изначення суми прибутку в iд здiйснення операцiй з облiгацiями,
нерезидент одночасно iз заяв ою про достроков ий в икуп облiгацiй надає нотарiально засв iдченi документи, на пiдстав i яких облiгацiї надiйшли у в ласнiсть
нерезидента та документiв необхiдних для утримання податку. Виплата коштiв за облiгацiями пров одиться на користь нерезидента в иключено при наданнi
в ищезазначених документiв . Прибуток в iд здiйснення операцiй з облiгацiями в изначається ДIУ в iдпов iдно норм Закону України "Про оподаткув ання
прибутку пiдприємств ". У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй,
або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ПАТ "Держав ний ощадний банк України" (код банку
300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата в iдсотков ого
доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, форма оплати безготiв ков а. Вид забезпечення: облiгацiї мають додатков е
забезпечення у формi Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Емiтента (Держав на гарантiя за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 30 грудня
2008 року № 28020-02/151), що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року (код ЄДРПОУ 00031101,
мiсцезнаходження: м. Київ , в ул. Грушев ського, 12/2). Держав на гарантiя в идана в iдпов iдно до статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 13 Закону
України "Про Держав ний бюджет України на 2008 рiк та про в несення змiн до деяких законодав чих актiв України" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 03.08.2006 № 1094 (iз змiнами та допов неннями). Держав на гарантiя в идана Гарантом у забезпечення в иконання зобов 'язань Емiтента з в иплати
в ласникам облiгацiй номiнальної в артостi облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi на дату закiнчення обiгу облiгацiй, передбачених
Проспектом емiсiї облiгацiй, погодженим з Мiнiстерств ом фiнансiв , та який пройшов держав ну реєстрацiю Держав ною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондов ого ринку. Пов ернення основ ної суми боргу за облiгацiями забезпечено Держав ною гарантiєю на загальну суму 1 000 000 000 (один мiльярд)
грив ень. Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього термiну дiї Держав ної гарантiї. Метою в ипуску облiгацiй серiї
"W2" ДIУ є здiйснення запозичень в иключно для кредитув ання банкiв за умов и в iдступлення ними на користь ДIУ прав в имоги за iпотечними житлов ими
кредитами, якi в iдпов iдають затв ердженим ДIУ в имогам до таких кредитiв . Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями ДIУ, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України в особi Мiнiстра фiнансiв України в iд 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облiгацiї серiї "W2"
обертаються в iльно на територiї України протягом в сього термiну їх обiгу. Достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної серiї може бути здiйснене ДIУ у разi
достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення приймається прав лiнням Емiтента. На сьогоднi облiгацiї серiї "W2"
загальною номiнальною в артiстю 20 млн. грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о ДКЦПФР про реєстрацiю в ипуску облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "W2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному ДКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
"Бюлетенi. Цiннi папери України" в iд 10.02.2009 р. № 29(2553) та в iд 21.02.2209 р. № 39 (2563).
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств . Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя Х2. Код ISIN: UA000149660. Дата реєстрацiї
в ипуску: 27.11.2012. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 274/2/2012. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: НКЦПФР. Номiнальна в артiсть
(грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна в артiсть (грн.): 1 000 000 000,00. прав а, закрiпленi за кожним цiнним папером
в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi строку їх
погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення кожного
в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та умов ам
в ипуску. Порядок погашення облiгацiй: погашення облiгацiй серiй "X2" здiйснюється Емiтентом в нацiональнiй в алютi України (грив нi) на пiдстав i зв еденого
облiков ого реєстру, складеного депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на кiнець робочого дня, що передує датi погашення облiгацiй серiй
"X2" за адресою: Україна, iндекс 01133, Київ , бульв ар 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 банкiв ського дня: 04 грудня 2017 року. При погашеннi облiгацiй її в ласникам сплачується номiнальна
в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй здiйснюється в ласникам
облiгацiй серiй "X2" з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або неробочий день за
законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для пред'яв лення
облiгацiй до погашення в ласники таких облiгацiй перев одять 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 в иплачує в ласникам облiгацiй, якi
св оєчасно подали такi облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу Емiтента згiдно з
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в имогами дiючого законодав ств а. Сума погашення в иплачується у нацiональнiй в алютi України - грив нi. Виплата коштiв за облiгацiями в ласникам
здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням в сiх необхiдних податкiв , передбачених чинним законодав ств ом України. У разi в iдсутностi в зв еденому
облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до в иплати сума
депонується на рахунку № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення в ласника. Вiдсотки
на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата доходу (в iдсоткiв ) за облiгацiями ДIУ пiд держав ну гарантiю здiйснюв атиметься за рахунок Емiтента.
Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на кв артал (91 день). Вiдсотков а став ка для облiгацiй ДIУ пiд держав ну гарантiю серiї "X2" на перший
в iдсотков ий перiод в станов люється на рiв нi 14,3% рiчних, на другий та кожний наступний в iдсотков i перiоди в iдсотков а став ка для облiгацiй ДIУ серiї "X2"
в станов люється в iдпов iдно оприлюдненого на офiцiйному сайтi Мiнiстерств а фiнансiв України середньозв аженого рiв ня дохiдностi останнього за номером
розмiщення результатив ного аукцiону з розмiщення облiгацiй в нутрiшньої держав ної позики, iз строком погашення протягом четв ертого кв арталу 2017
року, що в iдбув ся за перiод починаючи з дати початку попереднього в iдсотков ого перiоду та закiнчуючи останньою датою попереднього в iдсотков ого
перiоду, або залишається незмiнною, якщо результатив них аукцiонiв протягом зазначеного перiоду не було. При цьому в станов лена в iдсотков а став ка не
може мати значення в ище 14,3% рiчних. Пов iдомлення про рiв ень в iдсотков ої став ки за облiгацiями ДIУ серiї "X2" за кожним наступним в iдсотков им
перiодом починаючи з другого в iдсотков ого перiоду публiкується не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля дати в иплати в iдсоткiв за попереднiм
в iдсотков им перiодом в офiцiйному друков аному в иданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Остання в иплата в iдсоткiв за
облiгацiями серiї "X2" здiйснюється одночасно з погашенням в сiєї серiї облiгацiй, в iдпов iдно. Виплата в iдсотков ого доходу за облiгацiями здiйснюється
в ласникам таких облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає на в ихiдний, св ятков ий або
неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або
неробочого дня. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Сума в iдсоткiв в изначається на одну
облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за прав илами математичного округлення. Виплата в iдсоткiв здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нях.
Процедура пров едення в иплати в iдсотков ого доходу: в иплата в iдсоткiв здiйснюється в ласникам облiгацiй, якi зазначенi у зв еденому облiков ому реєстрi,
складеному депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати в iдсотков ого доходу по таких
облiгацiях. На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру депозитарiю Емiтент здiйснює в иплату в iдсоткiв кожному в ласнику облiгацiй на їх поточнi рахунки,
згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо грошов их рахункiв в ласника таких
облiгацiй, належна сума депонується на рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730 до особистого
письмов ого зв ернення в ласникiв . Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Строк позов ної дав ностi по в иплатi в iдсоткiв в изначається чинним
законодав ств ом України. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, юридичним особам на їх поточнi
рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Вид забезпечення: Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi Держав ної гарантiї за
зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 23.11.2012 року № 15010-03/119, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi Мiнiстра фiнансiв
України Колобов а Юрiя Володимиров ича, що дiє на пiдстав i статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про Держав ний бюджет
України на 2012 рiк" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 05.11.2012 року № 1033 (далi - Гарант), гарантує в иконання Держав ною iпотечною
установ ою нижчезазначених зобов 'язань (далi - Держав на гарантiя). Гарантов анi зобов 'язання - зобов 'язання Держав ної iпотечної установ и з в иплати
в ласникам Облiгацiй номiнальної в артостi Облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення Облiгацiй,
передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов держав ну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку. Держав на
гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником Облiгацiй, має прав о пред'яв ити Гарантов i
в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на гарантiя є
безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Держав ної гарантiї. Умов и Держав ної гарантiї пiдлягають
в ключенню в пов ному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй. Зобов 'язання Гаранта за Держав ною гарантiєю поширюються тiльки
на в ипадки нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань. Гарант не гарантує в иконання Емiтентом будь-яких iнших зобов 'язань перед в ласниками
Облiгацiй, в тому числi зобов 'язань по сплатi сум в iдсоткiв , нарахов аних на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв , пенi за прострочення
в иконання зобов 'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiв iв , прострочене в иконання або нев иконання Емiтентом таких зобов 'язань перед в ласниками
Облiгацiй не є гарантiйним в ипадком, на який поширюється Держав на гарантiя. Крiм того, Гарант не в iдпов iдає за в iдшкодув ання судов их в итрат
в ласникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгов аностi та/або в iдшкодув ання збиткiв та/або шкоди в ласникам Облiгацiй, що пов 'язанi з нев иконанням
або неналежним в иконанням Емiтентом будь-яких св оїх зобов ?язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантов аних зобов 'язань. Облiгацiї надають в ласникам
усi прав а, що в иплив ають iз Держав ної гарантiї. З переходом прав в ласностi на Облiгацiї до набув ача переходять прав а по Держав нiй гарантiї в тому ж
обсязi й на тих умов ах, якi iснують на момент переходу прав в ласностi на Облiгацiї. Передача прав , що в иникли з Держав ної гарантiї, без передачi прав
в ласностi на Облiгацiї є недiйсною. Можлив iсть достроков ого погашення емiтентом усього в ипуску облiгацiй: достроков е погашення облiгацiй в iдпов iдної
серiї може бути здiйснене Емiтентом у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення облiгацiй приймається
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Прав лiнням Держав ної iпотечної установ и. Мета емiсiї облiгацiй: мета в икористання фiнансов их ресурсiв , залучених в iд емiсiї облiгацiй ДIУ пiд держав ну
гарантiю, в iдпов iдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установ и, затв ердженим постанов ою Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 17 липня
2009 р. № 768 (Офiцiйний в iсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансув ання та кредитув ання iпотечних кредиторiв (банкiв i небанкiв ських
фiнансов их установ , якi пров адять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв ). Джерелами погашення та в иплати доходу за облiгацiями ДIУ пiд
держав ну гарантiю будуть в иступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установ и пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати
iнших обов 'язков их платежiв . Установ а зобов 'язується не в икористов ув ати кошти, залученi в iд в ипуску облiгацiй ДIУ пiд держав ну гарантiю, для
формув ання i попов нення статутного капiталу Установ и та покриття її збиткiв в iд господарської дiяльностi. На сьогоднi Облiгацiї серiї "Х2" загальною
номiнальною в артiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщенi та отримане св iдоцтв о НКЦПФР про реєстрацiю в ипуску Облiгацiй цiєї серiї. Бiльш детальну
iнформацiю про облiгацiї серiї "Х2" ДIУ можна знайти в зареєстров аному НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у
газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" в iд 29 листопада 2012 р. № 228 (3528).
27.11.2012
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Вид цiнних паперiв : облiгацiї пiдприємств . Форма iснув ання та форма в ипуску: бездокументарна, iменнi. Серiя Y2. Код ISIN: UA4000149710. Дата реєстрацiї
в ипуску: 27.11.2012. Номер св iдоцтв а про реєстрацiю в ипуску: 275/2/2012-Т. Найменув ання органу, що зареєструв ав в ипуск: НКЦПФР. Номiнальна
в артiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у в ипуску (штук): 10 000. Загальна номiнальна в артiсть (грн.): 1 000 000 000,00. прав а, закрiпленi за кожним цiнним
папером в ипуску: в ласники облiгацiй мають прав а, передбаченi чинним законодав ств ом, зокрема: отримати номiнальну в артiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримув ати в iдсотков i доходи у в иглядi нарахов аних в iдсоткiв на номiнальну в артiсть облiгацiй, що йому належать, пiсля закiнчення
кожного в iдсотков ого перiоду; самостiйно в изначати Зберiгача облiгацiй; прав а на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодав ств у та
умов ам в ипуску. Порядок погашення облiгацiй: погашення облiгацiй серiй "Y2" здiйснюється Емiтентом в нацiональнiй в алютi України (грив нi) на пiдстав i
зв еденого облiков ого реєстру, складеного депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на кiнець робочого дня, що передує датi погашення
облiгацiй серiй "Y2" за адресою: Україна, iндекс 01133, Київ , бульв ар 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 банкiв ського дня: 02 грудня 2019 року. При погашеннi облiгацiй її в ласникам
сплачується номiнальна в артiсть облiгацiй разом з сумою в iдсотков их в иплат за останнiй в iдсотков ий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй
здiйснюється в ласникам облiгацiй серiй "Y2" з урахув анням дiючого законодав ств а України. Якщо дата погашення припадає на в ихiдний, св ятков ий або
неробочий день за законодав ств ом України, погашення здiйснюється у перший робочий день пiсля такого в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Для
пред'яв лення облiгацiй до погашення в ласники таких облiгацiй перев одять 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 в иплачує в ласникам
облiгацiй, якi св оєчасно подали такi облiгацiї для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам через касу
Емiтента згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. Сума погашення в иплачується у нацiональнiй в алютi України - грив нi. Виплата коштiв за облiгацiями
в ласникам здiйснюється Емiтентом за в ирахув анням в сiх необхiдних податкiв , передбачених чинним законодав ств ом України. У разi в iдсутностi в
зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо рекв iзитiв поточного рахунку в ласника таких облiгацiй, або рекв iзити є помилков ими, належна до
в иплати сума депонується на рахунку № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмов ого зв ернення
в ласника. Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Виплата доходу (в iдсоткiв ) за облiгацiями ДIУ пiд держав ну гарантiю здiйснюв атиметься за
рахунок Емiтента. Вiдсотки в иплачуються з перiодичнiстю один раз на кв артал (91 день). Вiдсотков а став ка для облiгацiй ДIУ пiд держав ну гарантiю серiї
"Y2" на перший в iдсотков ий перiод в станов люється на рiв нi 14,3% рiчних, на другий та кожний наступний в iдсотков i перiоди в iдсотков а став ка для
облiгацiй ДIУ серiї "Y2" в станов люється в iдпов iдно оприлюдненого на офiцiйному сайтi Мiнiстерств а фiнансiв України середньозв аженого рiв ня дохiдностi
останнього за номером розмiщення результатив ного аукцiону з розмiщення облiгацiй в нутрiшньої держав ної позики, iз строком погашення протягом
четв ертого кв арталу 2019 року, що в iдбув ся за перiод починаючи з дати початку попереднього в iдсотков ого перiоду та закiнчуючи останньою датою
попереднього в iдсотков ого перiоду, або залишається незмiнною, якщо результатив них аукцiонiв протягом зазначеного перiоду не було. При цьому
в станов лена в iдсотков а став ка не може мати значення в ище 14,3% рiчних. Пов iдомлення про рiв ень в iдсотков ої став ки за облiгацiями ДIУ серiї "Y2" за
кожним наступним в iдсотков им перiодом починаючи з другого в iдсотков ого перiоду публiкується не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля дати
в иплати в iдсоткiв за попереднiм в iдсотков им перiодом в офiцiйному друков аному в иданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондов ого ринку.
Остання в иплата в iдсоткiв за облiгацiями серiї "Y2" здiйснюється одночасно з погашенням в сiєї серiї облiгацiй, в iдпов iдно. Виплата в iдсотков ого доходу за
облiгацiями здiйснюється в ласникам таких облiгацiй з урахув анням чинного законодав ств а України. Якщо дата в иплати у в iдсотков ому перiодi припадає
на в ихiдний, св ятков ий або неробочий днi за законодав ств ом України, в иплата в iдсотков ого доходу здiйснюється у перший робочий день пiсля такого
в ихiдного, св ятков ого або неробочого дня. Виплата доходу за останнiм в iдсотков им перiодом здiйснюється одночасно з погашенням облiгацiй. Сума
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в iдсоткiв в изначається на одну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки за прав илами математичного округлення. Виплата в iдсоткiв здiйснюється у нацiональнiй
в алютi України - грив нях. Процедура пров едення в иплати в iдсотков ого доходу: в иплата в iдсоткiв здiйснюється в ласникам облiгацiй, якi зазначенi у
зв еденому облiков ому реєстрi, складеному депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", на кiнець робочого дня, що передує датi в иплати
в iдсотков ого доходу по таких облiгацiях. На пiдстав i зв еденого облiков ого реєстру депозитарiю Емiтент здiйснює в иплату в iдсоткiв кожному в ласнику
облiгацiй на їх поточнi рахунки, згiдно з в имогами дiючого законодав ств а. У разi в iдсутностi в зв еденому облiков ому реєстрi облiгацiй даних щодо грошов их
рахункiв в ласника таких облiгацiй, належна сума депонується на рахунку емiтента № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730
до особистого письмов ого зв ернення в ласникiв . Вiдсотки на депонов анi кошти не нарахов уються. Строк позов ної дав ностi по в иплатi в iдсоткiв
в изначається чинним законодав ств ом України. Виплата в iдсотков ого доходу облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй в алютi України - грив нi, юридичним
особам на їх поточнi рахунки, фiзичним особам готiв кою через касу Установ и. Вид забезпечення: Облiгацiї мають додатков е забезпечення у формi
Держав ної гарантiї за зобов 'язаннями Держав ної iпотечної установ и в iд 23.11.2012 року № 15010-03/119, що в идана Кабiнетом Мiнiстрiв України, в особi
Мiнiстра фiнансiв України Колобов а Юрiя Володимиров ича, що дiє на пiдстав i статтi 17 Бюджетного кодексу України, статтi 6 Закону України "Про
Держав ний бюджет України на 2012 рiк" та постанов и Кабiнету Мiнiстрiв України в iд 05.11.2012 року № 1033 (далi - Гарант), гарантує в иконання
Держав ною iпотечною установ ою нижчезазначених зобов 'язань (далi - Держав на гарантiя). Гарантов анi зобов 'язання - зобов 'язання Держав ної iпотечної
установ и з в иплати в ласникам Облiгацiй номiнальної в артостi Облiгацiй (пов ернення основ ної суми боргу) при їх погашеннi Емiтентом на дату погашення
Облiгацiй, передбачених Проспектом емiсiї Облiгацiй, який пройшов держав ну реєстрацiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондов ого ринку.
Держав на гарантiя є публiчною. У разi нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань, будь-яка особа, що є в ласником Облiгацiй, має прав о
пред'яв ити Гарантов i в имоги щодо в иконання зобов 'язань за Держав ною гарантiєю за умов , у порядку й строки, зазначенi в Держав нiй гарантiї. Держав на
гарантiя є безв iдкличною. Умов и Держав ної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Держав ної гарантiї. Умов и Держав ної гарантiї
пiдлягають в ключенню в пов ному обсязi в Рiшення про розмiщення та Проспект емiсiї Облiгацiй. Зобов 'язання Гаранта за Держав ною гарантiєю
поширюються тiльки на в ипадки нев иконання Емiтентом Гарантов аних зобов 'язань. Гарант не гарантує в иконання Емiтентом будь-яких iнших зобов 'язань
перед в ласниками Облiгацiй, в тому числi зобов 'язань по сплатi сум в iдсоткiв , нарахов аних на Облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв , пенi за
прострочення в иконання зобов 'язань за Облiгацiями; для уникнення сумнiв iв , прострочене в иконання або нев иконання Емiтентом таких зобов 'язань перед
в ласниками Облiгацiй не є гарантiйним в ипадком, на який поширюється Держав на гарантiя. Крiм того, Гарант не в iдпов iдає за в iдшкодув ання судов их
в итрат в ласникiв Облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгов аностi та/або в iдшкодув ання збиткiв та/або шкоди в ласникам Облiгацiй, що пов 'язанi з
нев иконанням або неналежним в иконанням Емiтентом будь-яких св оїх зобов ?язань за Облiгацiями, в тому числi Гарантов аних зобов 'язань. Облiгацiї
надають в ласникам усi прав а, що в иплив ають iз Держав ної гарантiї. З переходом прав в ласностi на Облiгацiї до набув ача переходять прав а по Держав нiй
гарантiї в тому ж обсязi й на тих умов ах, якi iснують на момент переходу прав в ласностi на Облiгацiї. Передача прав , що в иникли з Держав ної гарантiї, без
передачi прав в ласностi на Облiгацiї є недiйсною. Можлив iсть достроков ого погашення емiтентом усього в ипуску облiгацiй: достроков е погашення облiгацiй
в iдпов iдної серiї може бути здiйснене Емiтентом у разi достроков ого в икупу 100% облiгацiй цiєї серiї. Рiшення про достроков е погашення облiгацiй
приймається Прав лiнням Держав ної iпотечної установ и. Мета емiсiї облiгацiй: мета в икористання фiнансов их ресурсiв , залучених в iд емiсiї облiгацiй ДIУ
пiд держав ну гарантiю, в iдпов iдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими Статутом Установ и, затв ердженим постанов ою Кабiнету Мiнiстрiв України
в iд 17 липня 2009 р. № 768 (Офiцiйний в iсник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефiнансув ання та кредитув ання iпотечних кредиторiв (банкiв i
небанкiв ських фiнансов их установ , якi пров адять дiяльнiсть з надання забезпечених iпотекою кредитiв ). Джерелами погашення та в иплати доходу за
облiгацiями ДIУ пiд держав ну гарантiю будуть в иступати кошти, отриманi Емiтентом в результатi статутної дiяльностi Установ и пiсля розрахункiв з
бюджетом та сплати iнших обов 'язков их платежiв . Установ а зобов 'язується не в икористов ув ати кошти, залученi в iд в ипуску облiгацiй ДIУ пiд держав ну
гарантiю, для формув ання i попов нення статутного капiталу Установ и та покриття її збиткiв в iд господарської дiяльностi. На сьогоднi облiгацiї серiї "Х2"
загальною номiнальною в артiстю 1 000 000 000,00 грн. розмiщуються шляхом в iдкритого продажу через органiзатора торгiв лi на територiї України серед
iнв есторiв - юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв . Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Y2" ДIУ можна знайти в
зареєстров аному НКЦПФР Проспектi емiсiї облiгацiй ДIУ на сайтi ДIУ (w w w .ipoteka.gov.ua) або у газетi "Бюлетень. Цiннi папери України" в iд 29 листопада
2012 р. № 228 (3528).
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Умови обігу та погашення

5
Обiг звичайних iпотечних облiгацiй починається з дня, наступного за днем
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про
результати розмiщ ення звичайних iпотечних облiгацiй, пiсля отримання свiдоцтва
про реєстрацiю випуску облiгацiй та закiнчується днем, щ о передує дню
погашення облiгацiй серiї "Н" - 24 грудня 2015 року. Для звичайних iпотечних
облiгацiй серiї "Н" дата погашення - 25 грудня 2015 року. Звичайнi iпотечнi
облiгацiї серiї "Н" можуть обертатися вiльно протягом усього термiну обiгу на
територiї України вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом строку
обiгу звичайних iпотечних облiгацiй сукупний розмiр iпотечних активiв,
зобов'язання боржникiв за якими забезпеченi iпотекою жилих будинкiв або
квартир, становитиме не менше нiж 85 вiдсоткiв вiд сукупного розмiру усiх
iпотечних активiв, включених до складу iпотечного покриття звичайних iпотечних
облiгацiй. Протягом строку обiгу звичайних iпотечних облiгацiй значення
коефiцiєнта їх iпотечного покриття не перевищ уватиме 0,9. У разi, коли протягом
строку обiгу звичайних iпотечних облiгацiй коефiцiєнт iпотечного покриття
перевищ ить вищ езазначений показник, Установа здiйснюватиме включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття для приведення його
розмiру у вiдповiднiсть iз встановленим значенням коефiцiєнта iпотечного
покриття. Протягом строку обiгу звичайних iпотечних облiгацiй характеристики
iпотечного покриття стосовно строкiв, дохiдностi i порядку погашення
збалансовуватимуться Установою з вiдповiдними характеристиками звичайних
iпотечних облiгацiй щ одо: перевищ ення середньозваженого строку iпотечних та
iнших активiв у складi iпотечного покриття над строком повного виконання
зобов'язань за звичайними iпотечними облiгацiями; перевищ ення
середньозваженого розмiру процентiв (доходу) за iпотечними та iншими
активами у складi iпотечного покриття над розмiром процентiв (доходу) за
звичайними iпотечними облiгацiями; вiдповiдностi регулярностi та розмiру
перiодичних платежiв у рахунок сплати процентiв за iпотечними та iншими
активами у складi iпотечного покриття регулярностi та розмiру перiодичних
платежiв емiтента у рахунок сплати процентiв за звичайними iпотечними
pdfcrowd.com

Іпотечна
облігація
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облiгацiями. Для розрахунку розмiру iпотечного покриття звичайних iпотечних
облiгацiй, коефiцiєнта iпотечного покриття та контролю за дотриманням емiтентом
вимог збалансованостi характеристик iпотечного покриття вiдповiдним
характеристикам звичайних iпотечних облiгацiй Установою не враховуватимуться
iпотечнi та iншi активи у складi iпотечного покриття, якi вiдповiдно до правил,
встановлених Нацiональним банком України, визнанi як субстандартнi (сумнiвнi)
або безнадiйнi (або iнших груп (категорiй), визначених законодавством як такi,
щ о не можуть бути вiднесеними до iпотечного покриття). Погашення звичайних
iпотечних облiгацiй серiї "Н" здiйснюється Емiтентом в нацiональнiй валютi
України (гривнi) на пiдставi зведеного облiкового реєстру, складеного
депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на кiнець робочого дня,
щ о передує датi погашення звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н", за адресою:
Україна, iндекс 01133, Київ, бульвар Лесi Українки, 34, (044) 207-14-14, (044) 20714-13, (044) 207-14-13, E-mail: office@ipoteka.gov.ua Погашення звичайних
iпотечних облiгацiй серiї "Н" здiйснюється протягом одного банкiвського дня 25
грудня 2015 року. При погашеннi звичайних iпотечних облiгацiй її власникам
сплачується номiнальна вартiсть облiгацiй разом з сумою вiдсоткових виплат за
останнiй вiдсотковий перiод (сума погашення). Погашення облiгацiй
здiйснюється власникам звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н" з урахуванням
дiючого законодавства України. Якщ о 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 звичайних iпотечних 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 11 години дня погашення звичайних iпотечних облiгацiй.
Емiтент виплачує власникам звичайних iпотечних 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 звичайними iпотечними облiгацiями власникам
здiйснюється Емiтентом за вирахуванням всiх необхiдних податкiв,
передбачених чинним законодавством України. У разi вiдсутностi в зведеному
облiковому реєстрi звичайних iпотечних облiгацiй даних щ одо реквiзитiв
поточного рахунку власника таких облiгацiй або iнших даних, необхiдних для
платежу, або реквiзити є помилковими, належна до виплати сума депонується на
рахунку № 2650180354 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730,
до особистого письмового звернення власника. Вiдсотки на депонованi кошти не
нараховуються.
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реєстрацiї випуску: 11.12.2012 р. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску: 2/4/2012/Т. Найменування органу,
щ о зареєстрував випуск: НКЦПФР. Номiнальна вартiсть (грн.): 100 000,00. Кiлькiсть у випуску (штук): 5 000.
Права, щ о надаються власникам iпотечних облiгацiй: отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi
строку їх погашення; отримувати вiдсотковi доходи у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть
облiгацiй, щ о йому належать, пiсля закiнчення кожного вiдсоткового перiоду; придбавати i продавати облiгацiї
на вторинному бiржовому i позабiржовому ринках; самостiйно визначати зберiгача облiгацiй; надавати
облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов, визначених цим проспектом; отримувати витяги з реєстру iпотечного
покриття, аудиторськi висновки та iншу iнформацiю щ одо вiдповiдного випуску звичайних iпотечних облiгацiй
та їх iпотечного покриття; вимагати вiд емiтента дострокового виконання грошових зобов'язань за звичайними
iпотечними облiгацiями, у разi невиконання Установою своїх зобов'язань за звичайними iпотечними
облiгацiями, вiдповiдно до чинного законодавства; мають вищ ий прiоритет перед правами чи вимогами iнших
осiб щ одо iпотечного покриття; звертати стягнення на iпотечне покриття та iншi активи Установи через
управителя, у разi невиконання Установою своїх зобов'язань за звичайними iпотечними облiгацiями,
вiдповiдно до чинного законодавства; права на здiйснення iнших операцiй, щ о не суперечать чинному
законодавству та умовам випуску. За звичайними iпотечними облiгацiями серiї "Н" встановлюється фiксована
ставка доходностi на рiвнi 10,5 %. Проценти виплачуються з перiодичнiстю один раз на пiвроку (182 днi).
Дохiд за звичайними iпотечними облiгацiями нараховується у процентах вiд номiнальної вартостi облiгацiї.
Остання виплата процентiв за звичайними iпотечними облiгацiями серiї "Н" здiйснюється одночасно з
погашенням всiєї серiї облiгацiй. Виплата вiдсоткового доходу за звичайними iпотечними облiгацiями
здiйснюється Емiтентом власникам таких облiгацiй з урахуванням чинного законодавства України, у тому
числi за вирахуванням всiх необхiдних податкiв, передбачених чинним законодавством України. Якщ о 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. Сума процентiв визначається на одну звичайну iпотечну облiгацiю з точнiстю до 1 копiйки
за правилами математичного округлення. Виплата процентiв здiйснюється у нацiональнiй валютi України гривнях.
Процедура проведення виплати процентного доходу: виплата процентiв здiйснюється власникам звичайних
iпотечних облiгацiй, якi зазначенi у зведеному облiковому реєстрi, складеному депозитарiєм ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України", на кiнець робочого дня, щ о передує датi виплати процентного доходу по
таких облiгацiях. На пiдставi зведеного облiкового реєстру депозитарiю Емiтент здiйснює виплату процентiв
кожному власнику звичайних iпотечних облiгацiй на їх поточнi рахунки, згiдно з вимогами дiючого
законодавства. У разi вiдсутностi в зведеному облiковому реєстрi звичайних iпотечних облiгацiй даних щ одо
грошових рахункiв власника таких облiгацiй (або iнших даних, необхiдних для платежу, або ж реквiзити є
помилковими), належна сума депонується на рахунку емiтента № 2650180354 в АБ "Укргазбанк", МФО
320478, код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власникiв. Проценти на депонованi
кошти не нараховуються. Строк позовної давностi по виплатi процентiв визначається чинним законодавством
України. Вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" облiгацiї забезпеченi iпотечним покриттям.
Станом на 31.12.2012 р. розмiр iпотечного покриття становить 584 918 426,10 грн., коефiцiєнт iпотечного
покриття становить 0,85 i вiдповiдає вимогам законодавства. Мета використання фiнансових ресурсiв,
залучених вiд емiсiї звичайних iпотечних облiгацiй, вiдповiдає метi та предмету дiяльностi, передбаченими

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

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). На сьогоднi облiгацiї серiї "Н" загальною номiнальною вартiстю 500 млн. грн.
розмiщ уються шляхом вiдкритого продажу через органiзатора торгiвлi на територiї України серед iнвесторiв юридичних та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв. Бiльш детальну iнформацiю про облiгацiї серiї "Н" 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 14 грудня 2012 р. № 239 (3539).
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7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
Непогашена частина
виникнення
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

2217500.000

X

X

X

2217500.000

X

X

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

24.06.2008

10000.000

9.400

14.12.2012

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

24.06.2008

50000.000

9.400

12.12.2014

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 "Z" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

24.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "A1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

25.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "B1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

26.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "C1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

27.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "D1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

28.01.2014

19.06.2009

20000.000

12.100

29.01.2014

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

Облiгацiї пiдприємств серiї "E1" iменнi, вiдсотковi, з
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19.06.2009

20000.000

12.100

29.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "F1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

30.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "G1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

31.01.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "H1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

01.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "I1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

02.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "J1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

03.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "K1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

04.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "L1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

05.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "M1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

06.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "N1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

07.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "O1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

08.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "P1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

09.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "Q1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

10.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "R1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

11.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "S1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

12.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "T1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

13.02.2014

додатковим забезпеченням
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Облiгацiї пiдприємств серiї "U1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

14.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "V1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

15.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "W1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

16.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "X1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

19.06.2009

20000.000

12.100

17.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "Y1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

18.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "Z1" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

19.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "A2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

20.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "B2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

21.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "C2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

22.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "D2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

23.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "E2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

24.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "F2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

25.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "G2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

26.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "H2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

27.02.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "I2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

28.02.2014

30.07.2009

20000.000

12.100

01.03.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "J2" iменнi, вiдсотковi, з
PRO version
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30.07.2009

20000.000

12.100

01.03.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "K2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

02.03.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "L2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

03.03.2014

Облiгацiї пiдприємств серiї "M2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

30.07.2009

20000.000

12.100

04.03.2014

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 "I" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

21.09.2007

7500.000

9.500

22.12.2011

Облiгацiї пiдприємств серiї "X2" iменнi, вiдсотковi, з
додатковим забезпеченням

10.12.2012

1000000.000

14.300

04.12.2017

додатковим забезпеченням

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

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

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

26653.000

X

X

Усього зобов'язань

X

2244153.000

X

X

Опис:

PRO version

Iнформацiя вiдсутня.

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
Дата
№
прийняття
з/
рішення
п
емітентом

Найменування органу
емітента, яким прийнято
рішення щодо зміни іпотечних
активів у складі іпотечного
покриття

Частка іпотечних активів
у складі іпотечного
покриття, щодо якого
відбулись зміни (у
відсотках)

1

2

3

4

1

17.01.2013

Кредитно-iнвестицiйний комiтет
Державної iпотечної установи

4.052

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо
яких прийнято рішення
про виключення зі
складу іпотечного
покриття

про включення до складу
іпотечного покриття

найменування
найменування
вартість
активу
активу
5

6

7

вартість
8

Iпотечнi активи 985191.20 Iпотечнi активи 22718501.86

pdfcrowd.com

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
Номер
№
Дата
свідоцтва
з/ реєстрації
про
п
випуску реєстрацію
випуску

Розмір іпотечного
покриття на дату
реєстрації випуску
іпотечних
облігацій, грн.

Загальна сума
Розмір
зобов’язань за
іпотечного
іпотечними
покриття на
облігаціями з цим
звітну дату,
іпотечним покриттям,
грн.
грн.

Співвідношення розміру іпотечного
покриття і розміру зобов’язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям, у відсотках (коефіцієнт
іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7

1

11.12.2012

2/4/2012/Т

570382405.58

584918426.10

500000000.00

0.855

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду
№
Дата
з/ реєстрації
п
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

3

1

11.12.2012

2/4/2012/Т

PRO version

Розмір іпотечного
покриття, грн.
дата

сума

Загальна сума
зобов’язань за
іпотечними
облігаціями, грн.

4

5

6

7

500000000.00

0.855

31.12.2012 584918426.10

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного
покриття і розміру зобов’язань за іпотечними
облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

pdfcrowd.com

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
Іпотечні активи, щодо
яких відбулась заміна

Частка
іпотечного
активу у
Іпотечні
складі
активи,
іпотечного
Номер
які
покриття,
№
Дата
свідоцтва
Дата
додатково щодо якого
з/ реєстрації
про
виникнення виключені включені
зі складу до складу включені відбулась
п
випуску реєстрацію
змін
іпотечного іпотечного до складу зміна або
випуску
покриття
покриття іпотечного який був
покриття додатково
включений
(у
відсотках)
1

1

2

3

11.12.2012

PRO version

2/4/2012/Т

4

20130117

5

Iпотечнi
активи

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

6

Iпотечнi
активи

7

Немає

Причини заміни або додаткового
включення іпотечних активів до
складу іпотечного покриття

8

9

4.052

Замiна iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття вiдбулось у зв'язку з
повним погашенням заборгованостi по
iпотечних активах в iпотечному покриттi
звичайних iпотечних облiгацiй серiї "Н" та
вiдповiдно до вимог, викладених в Главi II
Роздiлу II "Положення про iпотечне
покриття звичайних iпотечних облiгацiй,
порядок ведення реєстру iпотечного
покриття та управлiння iпотечним
покриттям звичайних iпотечних облiгацiй",
затвердженого Рiшенням ДКЦПФР № 774
вiд 01.09.2006р.

pdfcrowd.com

Квартальна фінансова звітність
КОДИ
Дата(рік, місяць,
01.01.2013
число)
Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

33304730

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

425

Орган державного
управління

за КОДУ

0

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

64.92

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

01133 м. Київ бульвар Лесi Українки, буд. 34

Середня кількість
працівників

94
Баланс на 31.12.2012
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

010

1934

1582

011

3091

3091

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

- накопичена амортизація

012

1157

1509

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

1577

1423

- первісна вартість

031

3869

4245

- знос

032

2292

2822

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1006407

967811

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

22100

31960

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1032018

1002776

100

194

148

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

1490471

249544

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

0

0

- первісна вартість

161

0

0

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

5448

2789

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

194065

259453

- із внутрішніх розрахунків

200

1320638

1702765

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

224244

52281

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

3235060

2266980

III. Витрати майбутніх періодів

270

82

81

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

4267160

3269837

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

Статутний капітал

300

2200000

951752

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

15

1771

Резервний капітал

340

5318

6426

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

45268

64839

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

2250601

1024788

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

1014

896

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)

421

Усього за розділом II

430

1014

896

440

0

0

Пасив
I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

1200000

2200000

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

1200000

2200000

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

807500

17500

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0

- з одержаних авансів

540

123

130

- з бюджетом

550

3383

0

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

8

0

- з оплати праці

580

33

3

- з учасниками

590

0

4194

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

4498

22326

Усього за розділом IV

620

815545

44153

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

4267160

3269837

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

PRO version

Примітки

Вiдсутнi.

Керівник

Рибачук Валентин Леонiдович

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Головний бухгалтер

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Овчиннiкова Леся Олександрiвна

pdfcrowd.com

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

245912

203192

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

245912

203192

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

0

0

- прибуток

050

245912

203192

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

86808

934

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

26177

25622

Витрати на збут

080

0

0

Інші операційні витрати

090

67691

21477

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

091

0

0

100

238852

157027

105

0

0

Валовий прибуток:

Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток
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Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

16232

148514

Інші доходи

130

14

1654248

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з
благодійною допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

233545

297436

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

1645454

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

- прибуток

170

21553

16899

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

860

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

9860

21859

- прибуток

190

30553

38758

- збиток

195

0

0

- доходи

200

69

0

- витрати

205

78

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:
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Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

30544

38758

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

612

542

Витрати на оплату праці

240

16275

16869

Відрахування на соціальні заходи

250

4744

4554

Амортизація

260

882

830

Інші операційни витрати

270

71355

24304

Разом

280

93868

47099

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

PRO version

Примітки

Вiдсутнi.

Керівник

Рибачук Валентин Леонiдович

Головний бухгалтер

Овчиннiкова Леся Олександрiвна
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pdfcrowd.com

