До відома Довірителів ФФБ виду «А», за програмою добудови
житлово-офісного комплексу за програмою «Київреконструкція», за
адресою м.Київ, вул. Борщагівська 182 В.
Публічне акціонерне товариство «Західінкомбанк» інформує, що на сьогодні,
Управителем було направлено більше 40 звернень - пропозицій до фінансових
компаній щодо прийняття та передачі ФФБ до потенційного Управителя.
03 червня 2017 року, направлено до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та відповідно до ЗУ
«Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла
та
операціях
з
нерухомістю»
здійснює
нагляд
та
регулювання
діяльності управителів ФФБ організувати та прйняти участь у проведення
зборів, втрутитись у вирішення проблемного питання, що існує на сьогодні в
м.Києва щодо даної недобудови.
01 червня 2017 року Ліквідатором ПАТ «Західінкомбанк» направлено лист до
ФГВФО
щодо
надання
методичних
рекомендацій
по
передачі
ФФБ.
11 липня 2017 року, на запрошення заступника міського голови – секретаря
Київського міської ради Прокопіва В.В., за зверненням Симонової Н.Ф.
відбулась спільна нарада за участю представників ПАТ «Західінкомбанк», ОК
«ЖБК
«Наш
Дом»,
представників
ініціативної
групи
Симонової
Н.Ф.
та
Ригалової О., радника Київського міського голови Левади С.Я., та іншіх
представників КМДА щодо добудови об’єкту будівництва та передачі ФФБ,
шляхи вирішення цього питання та передачі до комунальної управляючої
компанії.
25 липня 2017 року стало відомо про внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових
розслідувань
про
вчинення
кримінального
правопорушення.
Крім того, розпочались масові зверненя до суду щодо визнаня майнових прав
та зобовязання вчинити дії.
Надійшли судові повістка за позовною заявою Симонової Н.Ф про скасування
рішення Київської міської ради щодо отримання кооперативом земельної
ділянки
та
передачі
будівництва
в
комунальну
власність.
Звернення Довірителів Чабан І.П., Симонової Н.Ф, Ленникової Т.О., Літвіна
Д. В. до Господаського суду м.Києва щодо «невключення до ліквідаційної
маси боржника їх житлових прав».
10
серпня
2017
року
в
Соломянській
районній
м.Києві
державної
адміністрації відбудеться засідання робочої групи з вирішення питання по
об»єкту
незавершенного
будівництва
(
передачі
ФФБ).
Соломнянською
адміністрацією
направлено
лист
до
АТ
«Укрексімбанк»
щодо
підримання
проекту по передачі ФФБ.
07 вересня 2017 року, раднику Київського міського голови Леваді С.Я.,
направлено лист-пропозицію щодо залучитись до процесу та з метою зняття
напруги
серед
Довірителів,
спільно
вирішити
питання
щодо
проведення
експертизи,
фінансування
будівництва
та
добудови
обєкту
будівництва.
Наразі,
триває
завершальний
процес
опрацювання
документації
АТ
«Укрексімбанк»
(технічного,
матеріального
та
юридичного
характеру)
по
підготовці до розгляду колегіальним органом банку питання щодо можливості
заміни діючого управителя ФФБ ПАТ «Західінкомбанку» на АТ «Укрексімбанк».
З повагою,

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів
ліквідацію ПАТ «Західінкомбанк» І.І.Костенко
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