
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

ВП № 60347769

 

ПОСТАНОВА

про накладення штрафу

  

18.11.2019 м.Київ

 

Мною, Державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального
управління юстиції у місті Києві Петрухно Сергієм Олександровичем, при примусовому виконанні:

назва документу: виконавчий лист № 757/62433/18-ц виданий 08.10.2019

документ видав: Печерський районний суд м.Києва

про:

Зобов`язати Мусія Олега Степановича спростувати недостовірну інформацію відносно Шерембея
Дмитра Олеговича , Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
(«100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ») у спосіб, ідентичний способу її поширення, не пізніше семи днів з дня
набрання рішенням суду законної сили, у ефірі Телеканалу «Прямий» у програмі «Ситуація»
шляхом зачитування резолютивної частини рішення суду.

Боржник: Мусій Олег Степанович

дата народження: 12.05.1965

адреса: м.Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 13, кв. 180

РНОКПП: 2387305574

  

Стягувач: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З
ВІЛ/СНІД"

адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА інше ЛІТЕРА В буд. 87-А

код ЄДРПОУ: 21721459

  

встановлено:

18 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку направлено боржнику до виконання та
стягувачу до відома.
Документів підтверджуючих виконання рішення суду боржником не надано.
Станом на 18.11.2019 документів підтверджуючих виконання рішення суду до відділу не надходило.
Відповідно до вимог статті 75 Закону України "Про виконавче провадження":
 У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та
рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника -
юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 63, 75 Закону України «Про виконавче провадження»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За не виконання рішення суду накласти на боржника:

Мусій Олег Степанович

дата народження: 12.05.1965

адреса: м.Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 13, кв. 180

РНОКПП: 2387305574

штраф на користь держави у розмірі 1700 грн

2. Зобов’язати боржника виконати рішення протягом десяти робочих днів та попередити про кримінальну відповідальність за умисне
невиконання рішення.

3. Стягувач Держава в особі 34979022 

4. Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом та набирає чинності з моменту її винесення.

5. Строк пред’явлення до виконання три місяці.

Реєстраційний номер виконавчого провадження: 60347769



                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

6. Копію постанови направити боржнику.

7. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені Законом України «Про виконавче
провадження».

 

Державний виконавець Петрухно С.О.
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