Реєстраційний номер виконавчого провадження: 51664298

ВП №51664298

ПОСТАНОВА
про відкриття виконавчого провадження
15.07.2016

м.Київ

Мною, державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої
служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Гусєвим
Олександром Олександровичем, розглянута заява стягувача про примусове виконання:
назва документу:

наказ № 910/5277/16 виданий 07.06.2016

документ видав:

Господарський суд міста Києва

про:

стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс
Траст" на користь ТОВ "Аромаленд" суму в розмірі 639721,01 грн.

Боржник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

адреса:

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

код ЄДРПОУ
податковий номер:

34415593

Стягувач:

ТОВ "Аромаленд"

адреса:

03035, м. Київ, вул. Урицького, 38

код ЄДРПОУ
податковий номер:

30518194

документ набрав законної (юридичної) сили: 03.06.2016
документ про примусове виконання поданий: 14.07.2016
Керуючись статтями 17, 19, 21, 25, 31 Закону України “Про виконавче провадження”,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Відкрити виконавче провадження з виконання:
назва документу:

наказ № 910/5277/16 виданий 07.06.2016

документ видав:

Господарський суд міста Києва

2
Реєстраційний номер виконавчого провадження: 51664298

про:

стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс
Траст" на користь ТОВ "Аромаленд" суму в розмірі 639721,01 грн.

2. Боржнику самостійно виконати: У семиденний строк з моменту винесення
постанови про відкриття виконавчого провадження, про що повідомити державного
виконавцяРеквізити для перерахування боргу:ВДВС Печерського РУЮ у м.
КиєвіМФО 820019 ЄДРПОУ 34979022р/р 37314001004460Банк ГУ ДКСУ у м.Києві
3. При невиконанні рішення в наданий для самостійного виконання строк виконати його в
примусовому порядку зі стягненням з боржника виконавчого збору та витрат, пов'язаних з
організацією та проведенням виконавчих дій.
4. Копію постанови направити сторонам виконавчого провадження.
5. Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена у
десятиденний строк у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче
провадження”.
6. Cторони виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами
виконавчого провадження, внесеними до Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень, за адресою в мережі Інтернет https://trade.informjust.ua/, ідентифікатор для
доступу ____________________ (зазначається лише в постановах, які направляються
стягувачу та боржнику). За передачу ідентифікатора третім особам сторони виконавчого
провадження несуть відповідальність, установлену законом.

Державний виконавець

Гусєв О.О.

