Господарський суд м. Києва
(поштовий індекс, адреса)
Позивач: Фабрика «Л»
(поштовий індекс, адреса, телефон)
р/р 0000000000, МФО 000000, код ЄДРПОУ
Відповідач: ПАТ «Б»
(поштовий індекс, адреса, телефон)
р/р 0000000000, МФО 000000, код ЄДРПОУ 00000000
Сума боргу: 316 448 грн. 19 коп.

ЗАЯВА
про визнання банкрутом

21 березня 2019 р. Господарським судом м. Києва за позовом фабрики «Л» (позивач, кредитор) по справі № 0000 прийнято рішення про стягнення боргу з Київського ПАТ «Б» (відповідач, боржник) на суму 300 000 грн. 00 коп., пені в розмірі 13 315 грн. 07 коп. та сплаченого по справі судового збору в сумі 3 133 грн. 15 коп., що в сумі складаю 316 448 грн. 19 коп.
25 березня 2019 р. наказ Господарського суду від 21 березня 2019 р. разом з платіжною вимогою від 21 березня 2019 р. № 000 було направлено для виконання в банк АКБ «С» за місцем касового обслуговування ПАТ «Б». Ці документи були прийняті до виконання банківською установою 5 квітня 2019 р.
5 липня 2019 р. минуло 3 місяці від дня прийняття банком до виконання наказу господарського суду по справі № 0000, проте борг з боржника ПАТ «Б» не було стягнуто. 
Відповідно до повідомлення банку АКБ «С» від 15 липня 2019 р. № 502/45 суму боргу не було стягнуто внаслідок відсутності грошових коштів на розрахунковому рахунку боржника.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 8, 34 Кодексу України з процедур банкрутства,

ПРОШУ:

Порушити справу про банкрутство публічного акціонерного товариства «Б».

Додатки:
1) Копія наказу Господарського суду м. Києва від 21 березня 2019 р. по справі № 000.
2) Копія платіжної вимоги від 21 березня 2019 р. № 000.
3) Копія запиту фабрики «Л» до банку АКБ «С» від 6 липня 2019 р. № 92.
4) Лист-відповідь АКБ «С» від 15 липня 2019 р. № 502/45.
5)  Копія постанови про призначення директора фабрики «Л».
6) Квитанція про сплату судового збору.
7) Копія квитанції про внесення винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів заробітної плати за три місяці виконання повноважень (12 519 грн.)
8) Копія квитанції щодо направлення другого примірника заяви відповідачу.

(дата)
Директор фабрики «Л»                                     (підпис)                                                П.І.Б.



