До Господарського суду Київської області
МСП 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерна), 16
судді Лопатіну А.В.
ЗАЯВА
у справі № 911/5186/14
Постановою Господарського суду Київської обл. від 04.08.2016 р. у справі № 911/5186/14
визнано банкрутом ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» і призначено ліквідатора арбітражного
керуючого Венську О.О.
Постановою Господарського суду Київської обл. від 06.04.2016 р. у цій же справі (п. 7
резолютивної частини) ухвалено:
7. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк у розмірі 275184310,02 грн., як забезпечені заставою
майна боржника. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ
фірма Консоль ЛТД, що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.
01 лютого 2017 р. під час розгляду в Апеляційному суді м. Києва справ № 761/4674/15-ц
і № 761/9140/15-ц представник ліквідатора Венської О.О. Мельник Ю.О. двічі робила
спроби подати у якості доказів ксерокопію Витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
Із зазначеної ксерокопії вбачалось, що права на житловий будинок за адресою м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 58-а належать ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» (що є брехнею) і
перебувають в іпотеці ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк як
забезпечення кредиту ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» (що також є брехнею).
Іншою стороною по справі було заявлено, що ці ксерокопії є сфальшованими, оскільки
іпотеки не існує.
Апеляційний суд зобов’язав представника ліквідатора разом з ксерокопією подати для
огляду оригінал витягу з датою, яка є актуальною на момент подання.
Станом на сьогодні зазначені справи розглянуті Апеляційним судом, провадження
закрите, проте оригінали Витягу з реєстру та його ксерокопія до апеляційного суду так і не
подавались.
Наведене свідчить про спробу представника ліквідатора скористатись сфальшованими
доказами.
Оскільки Венська О.О. постійно подає до різних судів сфальшовані докази, я маю
побоювання, що ваше рішення про внесення до окремого реєстру кредиторів вимог ПАТ
Промінвестбанк також грунтується на підроблених документах.
Прошу повідомити мене, чи зазначені в заставленому майні, щодо якого винесено ухвалу
внесення його в окремий реєстр кредиторів, майнові права, права власності чи будь-які інші
права або саме майно на будинок за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а (колишня
будівельна адреса м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58 або 58 «секція А»).
05 червня 2017 р.

підпис заявника ________________________

_____________________________________________________________
(повністю прізвище, ім’я, по-батькові)
адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а, кв. __________

