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Іванющенко, купивши у в’язня за 70 млн «Західінкомбанк», вивів з нього
понад 100 млн
21 Лютого 2014

11,61 мільярда минулого тижня

Із 73 млн грн., які інвестфонд «Інноваційні стратегії» заплатив за своє входження у «Західінкомбанк», 45

Фірма розіграла зі своїм працівником
продаж сільраді плитки та бордюр на
мільйон

млн грн. в той же день повернулися у якості кредитів фірмам з орбіти народного депутата від Партії

ФОПи розіграли тендер на поставку
коштовного б/у мікроавтобуса
ляльковому театру Франківська

У 2010 році структури, близькі до Іванющенка, фактично за безцінь отримали контроль над

регіонів Юрія Іванющенка. Через півроку ця цифра сягнула щонайменше 105 млн. грн. Про це пише
Андрій Лучик для ВолиньPost.

«Західінкомбанком». Улітку 2009 року тимчасовим адміністратором «Західінкомбанку» призначили Ганну
Іванівну Ярошенко, яка ймовірно є родичкою В’ячеслава Ярошенка, якого пов’язують зі структурами

НАШІ БЛОГИ
Як «Дніпроазот»
Коломойського
прикривається АМКУ у
справі отруєння України
19 Липня 2018

Як Мінінфра дозволило
Кличку забрати рекламні
доходи метрополітену
18 Липня 2018

Іванющенка. Спершу вона зменшила статутний капітал банку із 133 млн грн. до 1 млн грн. Після чого в
03.08.2018

Фонд держмайна підсадив на базу
оцінки друзів Антона Яценка

лютому 2010 року в «Західінкомбанк» зайшов інвестор – фонд «Інноваційні стратегії», який пов’язують із
Іванющенком.
Наступним кроком стало збільшення статутного капіталу банку до нормативів, встановлених

Підрядник «микитасів» виграв у
партнера Непопа чверть мільярда на
офіс «Укренерго»

регулятором: до 73 млн. грн..
Хоча колишнім акціонерам надається переважне право на купівлю цих акцій, однак власник – Василь
Гаврилишин – не змін скористатись цим правом, оскільки перебував у СІЗО.

Суд оштрафував посередника, який
отримав 800 тисяч хабара для першого
замголови ДФС Миколаївщини

На той час «Західінкомбанк» не мав привабливих активів. Тому єдиною можливою метою, з якою туди
зайшов Іванющенко, було отримання 300 млн грн. рефінансування від Нацбанку. Як стверджують
джерела, це було основною вимогою входження нових інвесторів в проблемний банк у 2010 році. Проте

НБУ грошей не дав.
Залізниця викинула з торгів на 2
мільйони «прокладку», яка завантажила Відтак банк почав активну компанію з вибивання боргів із позичальників, не погоджуючись на
чужі документи
реструктуризацію.

Як голова АМКУ розвалює регіональну
мережу

У той же час банк масово видавати кредити структурам людей Юрія Іванющенка. Зокрема, у той же
день, коли в банк зайшли нові власники, він видав 45 млн грн. фірмам «Марістелла»,«Аспена» і
«Фортекс-М».

Поліція нарахувала, що в
«ахметовській» мерії Запоріжжя
відкат за тендер складає 10%

У вересні 2010 року «Західінкомбанк» видав ще два кредити структурам Іванющенка –ТОВ «Торговий
дім «Еко-Вугілля» та ТОВ «ТК Інтал» на суму 60 млн грн.
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Львів Фірма розіграла зі своїм
працівником продаж сільраді
плитки та бордюр на мільйон
І-Франк ФОПи розіграли тендер
на поставку коштовного б/у
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Миколаїв Суд оштрафував
посередника, який отримав 800
тисяч хабара для першого
замголови ДФС Миколаївщини
Запоріжжя Поліція нарахувала,
що в «ахметовській» мерії
Запоріжжя відкат за тендер
складає 10%
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«Порошенківець» виграв у «ляшківця»
171 мільйон на дитячу лікарню в
Хмельницькому

Станом на сьогодні «Західінкомбанком» володіють: компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «Паррокс
Корпорейшн Лiмiтед» (51%), власником якої є син екс-нардепа Арсен Іванюшенко, та ПАТ
«Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi стратегії»
(48,46%), кінцевим бенефіціром якої є британець Ендрю Морей Стюарт.

«Київпастранс» за 27 мільйонів замовив
Від «Наших грошей»
Кононенку дещо дорожчий ремонт
трамваїв, ніж торік

Київ «Київпастранс» за 27
мільйонів замовив Кононенку
дещо дорожчий ремонт
трамваїв, ніж торік

52% акцій банку до останнього часу належали Арсену Іванющенко, сину Юрія Іванющенка.

Прокуратура вважає, що комунальники
Кличка віддали 50 мільйонів за
розчистку озер фіктивній фірмі
За півтора року армійські бронежилети
від «Темпу» подорожчали на 11%

Арсен Іванюшенко восени 2013 року заявив про виставлення «Західінкомбанку» на продаж.
ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
Поширити 56

Поділитись

Поділитися

Твіт

НАШІ ГРОШІ
02.08.2018 Tеги | Важливо, Кредити

Монопольний імпортер ліків «Рош» та
троє його дистриб’юторів отримали
18 мільйонів штрафу за змову
Шотландська «прокладка» на біржі
продала «Укргазвидобуванню»
дешевший метанол за 108 мільйонів
Всі новини »

ТЕГИ
Євро-2012 АМКУ Авто Агро Армія Атом
Ахметов Будівництво Важливо Вибори
Вугілля Декларації Дороги Екологія
Енергетика ЖКГ ЗМІ Закон Зв’язок Земля
Комп’ютерізація Корупція Кредити Культура
Люстрація МВС Медицина Метал НАБУ
Наука Нафтогаз Нацбанк Нерухомість
Обладнання Паливо Парламент Порошенко
Приват Прокуратура Рейтинг Розкіш Росія
Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування
Хімія Хіт-парад Юстиція Янукович
Укрзалізниця Уряд Фірташ

ДОКУМЕНТИ
Закупівельні ціни на ліки в Україні 20162017
11.04.2018

Хмель «Порошенківець» виграв
у «ляшківця» 171 мільйон на
дитячу лікарню в
Хмельницькому

Друкувати

Київ Прокуратура вважає, що
комунальники Кличка віддали
50 мільйонів за розчистку озер
фіктивній фірмі
02.08.2018

І-Франк На Франківщині голова
ОТГ заплатив фірмі дружини
більше мільйона за харчі для
дітей
Полтава В Полтаві
комунальники закуповують
через посередника засіб проти
амброзії з подвійною
переплатою
Донецьк Після публікації
«Наших грошей» НАБУ
перевірить дороге
«альтернативне» тепло для шкіл
Слов’янська
Харків Водоканал Кернеса
купив у Коломойського рекордно
дорогий хлор по 47 тисяч
Київ Скандальну суддю, яка
знімала арешт зі 100 мільйонів у
справі Труханова, відсторонили і
пропонують звільнити
01.08.2018
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Фабула справи НАБУ про скупку
Sponsored Links
облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що
обслуговує Порошенка – судова ухвала If You love Ancient Greece, this Game is a Must-Play
23.03.2018
Grepolis - Free Online Game
Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Дніпро Друг Вілкула отримає
ще 64 мільйони на прибирання і
латання доріг Кривого Рогу
Миколаїв Миколаївські
журналісти порахували, що до
суду потрапляють 10% з
зареєстрованих справ по
корупціонерам

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is addicted
Delta Wars

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
За що АМКУ оштрафував
«Євротерминал», який заробляє
мільйони підняттям шлагбауму на
монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Донецьк Для школярів
Донеччини замовили
екологічних екскурсій по Україні
на 5 мільйонів

This Lingerie Label Proves Sexy Has No Size
Glam.com

Всі новини »

World's 13 Most Awesome Swimming Pools

ТЕГИ РЕГІОНІВ

Escapism.com

І-Франк Вінниця Дніпро Донецьк
Житомир Запоріжжя Кіровоград Київ
Київщина Крим Луганськ Луцьк Львів
Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми
Тернопіль Ужгород Харків Херсон
Хмель Черкаси Чернівці Чернігів

Carhenge - you have to see this to believe it!
Escapism.com

Massimo Vitali takes incredible beach photography
Escapism.com

1 Коментар
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cookies, to facilitate my authentication and posting of comments,
explained
further in the
Політика
конфіденційності
Фонд гарантування
вкладів
фізичних
осіб прийняв рішення про

запровадження з 29 травня тимчасової адміністрації в "Західінкомбанк" на
підставі рішення Нацбанку про визнання
Proceedбанку неплатоспроможним.
Про це пише "УНІАН" із посиланням на повідомлення банку.
За інформацією деяких ЗМІ, проблеми з виплатами вкладів у
"Західінкомбанку" тривають вже майже п'ять років, з 2009 року, і
протягом цього періоду вкладники не можуть отримати свої кошти або
отримують лише частково.
ЗМІ пов'язують банк з сином депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка,
давнього друга екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, що Фонд гарантування 26 травня ввів тимчасову
адміністрацію в "Південкомбанк", 22 травня - в "Промекономбанк", 24
дивітись більше

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Ахметов у Верховному суді
розвернув на початок справу по …

Водоканал Кернеса купив у
Коломойського рекордно дорогий …

1 коментар • 19 днів тому

2 коментарів • 3 дні тому

Maks Asgard — Любе питання за ваші

Симон Егоров — 02/08/2018КП

гроші.

"Кременчукводоканал" - 54 500,00 у
ООО "КОМПАНІЯ …

Холодницький не поклопотав про
відсторонення спійманого на …

Близькі «прокладки» розіграли 11
мільйонів на бразильські …

2 коментарів • 20 днів тому

4 коментарів • 7 днів тому

Дмитро — Так хабар був в розмірі 13

Олег Полищук — Как почему потому что

тис. долларів, чи 13 тис. гривень?

Андюша Майстренко совсем страх
потерял. Договорился с Яном …
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