Реєстраційний номер виконавчого провадження: 51164556

ВП №51164556
ПОСТАНОВА
про арешт коштів боржника
02.07.2016

м.Київ

Мною, державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої
служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Гусєвим
Олександром Олександровичем, при примусовому виконанні:
назва документу:

наказ № 910/32431/15 виданий 16.03.2016

документ видав:

Господарський суд міста Києва

про:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс
траст" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю
"Млин-Ко" суму в розмірі 1189365,84 грн.

дата приєднання
до ЗВП:

02.07.2016

назва документу:

виконавчий лист № 295/5097/16-ц виданий 07.06.2016

документ видав:

Богунський рс м. Житомира

про:

стягнення з ТОВ "Ренесанс Траст" на користь Уральцевої І.А суму у
розмірі 25191,00 грн

дата приєднання
до ЗВП:

02.07.2016

назва документу:

виконавчий лист № 295/5094/16-ц виданий 07.06.2016

документ видав:

Богунський р/с м. Житомира

про:

стягнення з ТОВ "Ренесанс Траст" на користь Залізко А.Л суму у
розмірі 34812,00 грн

дата приєднання
до ЗВП:

02.07.2016

назва документу:

наказ № 910/6675/16 виданий 17.05.2016

документ видав:

Господарський суд м. Києва

про:

стягнення
з
ТОВ
"Ренесанс
Траст"
на
"ІСТ-Захід-Логістик" суму у розмірі 10078,00 грн

дата приєднання
до ЗВП:

02.07.2016

назва документу:

наказ № 910/5279/16 виданий 11.05.2016

документ видав:

Господарський суд міста Києва

користь

ТОВ
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про:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс
Траст" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю
"Аромаленд" суму в розмірі 48106,49 грн.

дата приєднання
до ЗВП:

02.07.2016

Боржник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

адреса:

01014, м. Київ, пров. Мічуріна, 3/2, літ. А, оф. 21

код ЄДРПОУ
податковий номер:

34415593

Стягувач:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аромаленд"

адреса:

03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 38

код ЄДРПОУ
податковий номер:

30518194

Стягувач:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Млин-Ко"

адреса:

10029, м. Житомир, вул. Л, Українки, 63, кв. 11

код ЄДРПОУ
податковий номер:

39497890

Стягувач:

Уральцева Ірина Анатоліївна

дата народження:

09.08.1980

адреса:

10014, м. Житомир, вул. Якіра, 13/1, кв.5

РНОКПП:

2944113402

Стягувач:

Залізко Андрій Леонідович

адреса:

10014, м. итомир, вул. Якіра, 13/1, кв.5

РНОКПП:

2791704670

Стягувач:

ТОВ "ІСТ-Захід-Логістик"

адреса:

81130, Львівувська обл, Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул.
Злітна, 4

код ЄДРПОУ
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податковий номер:

35845487

встановлено:
На виконанні у відділі перебуває зведене виконавче провадження в ході виконання якого
встановлено, що боржником виконавчі документи в самостійному порядку виконано не
було. Згідно довідки ДФС України, боржник має розрахункові рахунки в установах банків
Ураховуючи викладене, керуючись статтею 59 Закону України «Про банки та банківську
діяльність» та статтями 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На підставі рішення суду накласти арешт на кошти, що містяться на рахунку(ах):
321723 ПАТ "БТА Банк" 26048011001659 UAH
321723 ПАТ "БТА Банк" 26059011001659 UAH
322313 АТ "Укрексімбанк" 26009010066720 UAH
322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26009000721201 UAH
321723 ПАТ "БТА Банк" 26004011001659 UAH
300023 ПАТ "УКРСОЦБАНК" 26009000036157 UAH
322313 АТ "Укрексімбанк" 26009010066720 USD
322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26009000721201 USD
321723 ПАТ "БТА Банк" 26004011001659 USD
322313 АТ "Укрексімбанк" 26009010066720 EUR
322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26009000721201 EUR
321723 ПАТ "БТА Банк" 26004011001659 EUR
322313 АТ "Укрексімбанк" 26009010066720
322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26009000721201
321723 ПАТ "БТА Банк" 26004011001659
та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті
після винесення постанови про арешт коштів боржника, що належать боржнику:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"
адреса:

01014, м. Київ, пров. Мічуріна, 3/2, літ. А, оф. 21

код ЄДРПОУ
податковий номер:

34415593

у межах суми 1 438 892,76 гривня (UAH) (з урахуванням 10% виконавчого збору та
витрат на проведення виконавчих дій)
2. Копію постанови направити на виконання до банку та сторонам.
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3. Постанова про арешт коштів боржника може бути оскаржена у порядку, встановленому
Законом України "Про виконавче провадження".

Державний виконавець

Гусєв О.О.

