
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 

ВП № 59432281

 

ПОСТАНОВА
про арешт коштів боржника

  
16.07.2019 м.Київ

 

Мною, головним державним виконавцем Подільського районного відділу державної
виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві
Полінським Борисом Андрійовичем, при примусовому виконанні:
назва документу: виконавчий лист № 758/11577/18 виданий 26.06.2019

документ видав: Подільський районний суд міста Києва

про: стягнення із Політичної Партії "Європейська Солідарність" на користь
Портнова Андрія Володимировича 3524,01 грн.

Боржник: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

адреса: м.Київ, вул. Електриків, 29-а

код ЄДРПОУ: 21715714

  
Стягувач: Портнов Андрій Володимирович

дата народження: 27.10.1973

адреса: м.Київ, вул. Є.Коновальця., 36-в, кв.50

РНОКПП: 2696308339

  

встановлено:
Боржник борг не сплачує, рішення суду не виконує. З метою забезпечення виконання
рішення суду та усунення можливості здійснення відчуження коштів необхідно накласти
арешт на кошти боржника в межах суми боргу з урахуванням виконавчого збору та витрат
виконавчого провадження, що разом становить 4376,41 грн.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 56 Закону України «Про виконавче
провадження»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах): 

МФО 380582, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК" р/р 26007030316815 та всі інші рахунки, які відкриті у Вашій фінансовій
установі; 

МФО 380805, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" р/р
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26002260415 та всі інші рахунки, які відкриті у Вашій фінансовій установі;

та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після
винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках
накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать
боржнику:

 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ"

адреса: м.Київ, вул. Електриків, 29-а

код
ЄДРПОУ: 21715714

  

у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної
винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 4376,41 грн.

2. Копії постанови направити на виконання до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", Публічне акціонерне товариство
"Райффайзен Банк Аваль", інших фінансових установ та сторонам виконавчого
провадження.

3. Постанова може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені Законом України
«Про виконавче провадження».

 

Головний державний виконавець Полінський Б.А.
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