ФОП Волик Олександр Михайлович

Аукціонна пропозиція
З відступленням права вимоги боргу від ФОП О.Є.Бойко м.Біла Церква
Київської області у відповідності до ст.512 п.1.1. ЦК України , що виник в
результаті порушення умов Договору про спільну діяльність від 02.07.2013р. у
відповідності до ст.11 п.2.1. ЦК України.
Борг визнано боржником ФОП О.Є.Бойко
(https://www.youtube.com/watch?v=HWNi5n4a3WI) тричі:
1.Під час підписання Договору з додатком про отримані цінності і вартість
(див. Додаток №1)
2. Відповіддю б/н від 05.08.2016р. (Додаток №2) на Інформаційний запит №1
від 25 липня 2016р.(Додаток №3).
3. Відповіддю б/н від 30.08.2016р.(Додаток №4), на Претензію №1 від
10.08.2016р.(Додаток №5).
Відступлення права вимоги здійснюється із застосуванням правових норм
Цивільного кодексу України у відповідності до ст.8 Конституції України та
забезпечується виконанням ст.513 п.1; ст.514; дотриманням ст.515, виконанням
ст.516 п.1 з повідомленням боржника.
У відповідності до ст.517 п.1.ЦК України , новому кредитору додатково
передаються слідуючі документи, інформація і права на вільне розпорядження
ними :
а) Документи в додатках з 1 по 5 перечислені в п.1.2.3., даної Аукціонної
пропозиції.
б) Протокол №1 від 26 червня 2017р. про підтвердження здійснення ,
Стороною 1 Договору про спільну діяльність ФОП Бойком О.Є. фінансовогосподарської діяльності . Протокол може використовуватись в усіх напрямках
перевірок в т.ч. кримінальних провадженнях (Додаток №6 на _3_ арк.).
в) Пакет документів на підтвердження здійснення заходів по виявленню
фіскальних зобов’язань ФОП Волик О.М. за Активами спільної діяльності . В
заходах по підтвердженню чи спростуванню фіскальних зобов’язань Сторони 2
Договору про спільну діяльність , задіяно усі три рівні ДФС , а саме:
-Білоцерківське ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

-ГУ ДФС у Київській області .
-Головний офіс ДФС.
(Додаток №7 на ____ арк.)
Згідно документації , у випадку виявлення фіскальних зобов’язань по
спільній діяльності за Договором від 02.07.2013р. між Бойко О.Є.і ФОП Волик
О.М. , відповідальність за сплату приймають на себе посадові особи ДФС.
До початку публічної частини Аукціону з відступлення права вимоги боргу,
здійснено слідуючі процесуальні заходи:
- Стороні Договору Бойку О.Є. направлено Повідомлення №1 від 26
червня 2017р. (Додаток №8 на 3 арк.)
- Повідомлення №2 від 27 червня 2017р., (додаток №9 на 1 арк.)
- Повідомлення №3 від 27 червня 2017р., ( додаток №10 на 1 арк)
Додатково ;
- Підприємницька діяльність ФОП Бойка О.Є. здійснюється на території
бувшої військової частини . Дану територію ФОП Бойко О.Є. придбано в
Міністерства Оборони України , спільно з іще двома особами і розділено
на три частини.
Особам , підприємцям по суміжності направлено повідомлення:
- №3 від 27 червня 2017р.(Додаток №11 на 1 арк.)
Заяви та пропозиції на придбання права вимоги направляти в електронному
режимі.Адреса поштової скриньки : kyivrus@i.ua

