
Ресстрацiriний нопr9р вцкоЕавчогd проваджсння: 64370970

ПОСТЛНОВА
про закiцчекня впконавчого провадженпя

ндказ JЁ 9241633/20 виданий 09.12.2020

Господарськпй суд в ХмеJIьЕпцькiй областi

стягнення з Кп "тепловпкlt
28б459,8З грн пенi, 4ЗбЗ73,18
iпфляцiйнпх втрат, та 97547,25

6437097о*

12.04.202l

назва доч/менту:

документ видав:

про:

Боржник:

а_]реса:

код СДРЛоУ:

Стяryвач:

адреса:

код€ДПоУ:

м. Старокостяrгrшшiв

_л_..._Y.1:.._т"ршим .державнltм в_иконавцем Старокостяrггинiвською районного вiдцiлудержавноl виконавчоi слулсби I-{ен-грально-захiдного мDкрегlонального УправлiнйMiHicTepcTBa юстlлцii (м.Хмельницькfi) Ёоробiевсьйй O""*;;b;;'O;;;;;bo;;i"r, ор"примусовому виконаннi:

4213528,20 грн основного боргу,
грп. 3Уо рiчших, 1280329,13 iрн

грн судового збору

кп,,тЕпловик,,
Хмельннllька оq.l.лч: Старокостянтпнiв, ВУЛИЩя ЕссЕнськА
будинок 2 iнше БЛОК 4

141514бrl

АТ "Нацiональна акцiонерна компанiя''Нафтогаз Украiнп''
м.Кпiв, вул. Б.Хмельппцького, б

20077720

ветановлено:
Коцгпл згi:нО виконавчогО документа стягн)пО та перерахованО стяryвачУ згiдно платiжних
дор\чснь Ns l672 вiд 02.03.202l. р.. Nэ l7Ф вц Oз,оЗ.iоzt pr м l9i6 Bi;lzЭl.zriil р,, lT,
:910_:ч ч0з202l р,, }l! 2640 ВlД0l.о4,202t р., при ц"оrу iборжrr"*ч 

"ii.t 
y.o 

""*Ъrrчur"iiзоlр та витати виконавчого провадженIilI.

л Ур_аховуючи викладене, керуючись вимогами п.9 частини першоТ cTaTTi З9, статгею 40Закону Украiни <<Про виконавче провадження)),

ПОСТАIIОВJIЯЮ:
l. Виконавче провадх(енtrя з примусовою викоЕalЕня;

Еiцrвадохумонту: rrаказ JtЁ 9241633120 виданIй09.122020
доýмеЕI видilв: Господарськпй ryл в !меlrьшпцькiй областi

стпгtlеllЕя з КП ''Тепловгкr 4213ý28t20 грп осповпого борry,про: 28е5?:ý_Т! пенi a]_6_3]j,ý грн. 3й рфп.r, izвбЗiя,lз'ф",i
iпфляцiйпих втрац та 97547"2S грi судовогЬ збору

злкIЕчити.
2. Копiю постшIови напрalвити cTopoн.lJ\d та оргаЕу чл посадовй особi, що видав



31000, Хмельницька м.
e-mail:

12.01.2о21 xn /,jзJ.Е

Jo:aToK: за текстом на i арк,

Старший державцпй вrrкопавець

*

пров.
код

тел.

Воробiсвський О.О.

7' КП'.ТЕIUIОВИК''
t_/ зl101* 

Хмельницька обл., м.

;ё8ЁfrЖifr ъil?,х"*'lТfl 
"rо* 

о

+;;Tý:H;f,fl а[чi опелпа компапiя

м.КпiЪ, вул. Б.Хме,rьнпцького. б

F"".о';11,ТЖff;t""i,y.I л _. р"оо,,,'.о вiддiл
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Ресстрацiijяий Horlep вrlкоЕавчOго

паказ .]\i 9241633/20 виданий 09.12.2020

Господерськrrй суд в Хмельнпцькiй облдстi

стягпепяя з КП "Тепловик" 4213528,20 цlн освовпого боргу,
2i645g,8З цlп пенi, 436з73,18 грп. 3% рiч_них, 1280329,13 цп
iпфляпiйниi втр ж, та 91 547 ).5 грн судового збору

кп"тЕILловик"
Хмельцпцька обл., м. Старокостяптинiв, ВУЛПЩя ЕссЕнськА
будинок 2 iнше БЛОК 4

14l5l4б4

дт "H*ior"rrrHa акцiоперка компапiя "ЕаlРтогаз YKpaiHrr'l

м.Кпiв, вул. Б.Хмыrьппцького, б

20077120

встановJIешо:

Коштп згИяо впкоtlавчого докумептд СтягпJлrо та перераховаIIо стяrувачу згiдпо
платirснпх доручень, у зв'язку з чшм виЕпIспд необхiднiсть виведеншя виконавчого
проведх(енпя iз зведеного.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 30 Закону УкраiЪи "Про виконавче

проваджеmrя",
ПОСТАIIОВJIЯЮ:

1. Вивести виконавче провадженпя Ns64370970 з примусового виконанIUI:

назвадокументу: наказ }li 924t633l2O вtlдаrтллй 09,12,2020

докумеЕт видав: Господарськпй сул в Хмельпяцькiй облдстi

стягнепшя з КП 'lТепловпкll 4213528,20 грн основного боргу,

про: 286459,83 грв пенi, 4_3ý7J,ý ГРЕ, ЗУо рiчяпх, 1280329,13 грп
' iпфляцiйниi втрlт,та91541,2,5 грЕ судового збору

iз зведеного яке веде СтарокостянтинЬський РВ ,ЩС

виконавчого провадження.

J. та строки, встаяовленi Законом Украiнш

<Про

Старrпцft Воробiсвський О.О.

назва документу:

докумекг видав:

про:

Боржяик:

адреса:

код €,ЩРПОУ:

Стягувач:

адреса:

код С.ЩРПОУ:
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