ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
ДАРНИЦЬКОГО РУЮ У М. КИЄВІ
СТЯГУВАЧ:
КОВАЛЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА
адреса: вул. Драгоманова, 5, кв. 235, м. Київ, 02068
номери засобів зв’язку: т. (067) 888-88- 88

ЗАЯВА
ПРО ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ
(ПРО ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ)
Прошу прийняти до виконання виконавчий лист Дарницького районного суду м. Києва від
15.02.2019 р. по справі №753/8888/18 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю
«Київжитлоавтозапчастина» (адреса: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова 28-а; код за ЄДРПОУ
77788899) на користь Коваленко Ольги Іванівни (05.07.1972 р.н., адреса: вул. Драгоманова, 5, кв.
235, м. Київ, 02068, податковий номер 2611112222) 47 336,88 грн.
Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», з метою повного та своєчасного
виконання рішення суду, також ПРОШУ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Своєчасно винести постанову про відкриття виконавчого провадження.
Одночасно з відкриттям провадження арештувати майно (кошти) боржника.
Здійснити реєстрацію обтяжень майна боржника.
Зобов’язати боржника надати відомості щодо належного йому майна за даними
бухгалтерського обліку.
Встановити майно боржника, яке знаходиться в інших осіб, а також майно та кошти, що
належать боржнику від інших осіб.
Провести перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття
виконавчого провадження. Надалі здійснювати таку перевірку не рідше ніж 1 раз на 3 місяці.
У разі невиконання боржником законних вимог державного виконавця, вирішити питання
про притягнення винуватих осіб до адміністративної відповідальності в порядку ст. 188-13
КпАП України.

За наявною у джерелах з відкритим доступом інформацією (офіційний веб-сайт боржника)
боржником відкрито наступний банківський рахунок: п/р № 26001333445566, МФО 321767, код за
ЄДРПОУ 77788899 в ПАТ "ВТБ БАНК". У зв’язку з цим, на підставі Закону України «Про виконавче
провадження», прошу негайно після відкриття виконавчого провадження накласти на наявні на
вказаному банківському рахунку кошти арешт.
Разом з тим, прошу отримати в органах державної фіскальної служби інформацію про наявні
у боржника інші рахунки, а також про його дебіторську заборгованість.
Стягнені з боржника кошти, прошу перераховувати за реквізитами: одержувач – ПАТ КБ
«ПриватБанк», податковий номер одержувача - ________________, рахунок №2924________________ в ПАТ
КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код за ЄДРПОУ банку _____________________, призначення платежу:
поповнення карткового рахунку №5168757515151515, Коваленко Ольга Іванівна, 2611112222.
Додатки:
1. Оригінал виконавчого листа Дарницького районного суду м. Києва від 15.02.2019 р. по справі №753/8888/18
про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Київжитлоавтозапчастина» 47 336,88 грн.
2. Оригінал банківської квитанції №1562110110 від 21.02.2019 р.
3. Роздруківка з веб-сайту ТОВ «Київжитлоавтозапчастина».

"21" лютого 2019 р.
Стягувач

____________________

Коваленко О.І.

