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П О С Т А Н О В А 

І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И 

08 травня 2015 року суддя Оболонського районного суду м. Києва Мамонтова І.Ю., 
розглянувши справу про адміністративне правопорушення, яка надійшла від Державної 
податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, про притягнення до 
адміністративної відповідальності за ст.163-2 ч.1 КУпАП -  

            ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої головним бухгалтером ТОВ «ХК «Сокіл-
Київ», уродженки міста Києва, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1,  

У С Т А Н О В И В:  

ОСОБА_1 працює головним бухгалтером ТОВ «ХК «Сокіл-Київ» та є посадовою особою. 

При перевірці Державною податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. 
Києві  ТОВ «ХК «Сокіл-Київ» було встановлено несвоєчасне подання платіжних доручень 
на перерахування належних до сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) по 
орендній платі за землю по строкам 02.03.2015 року та 30.03.2015 року, чим були 
порушені вимоги п.57.1 ст. 57 Податкового Кодексу України. 

Про зазначені вище встановлені порушення Державною податкової інспекції в 
Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві  було складено акт камеральної перевірки 
своєчасності сплати орендної плати за земельні ділянки №325/15-04-13 від 03 квітня 2015 
року.  

ОСОБА_1 до суду не з'явилася, про день та час розгляду адміністративного матеріалу 
повідомлялася належним чином. 

Винність ОСОБА_1 підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме 
протоколом про адміністративне правопорушення, актом. 

Відповідно до ст.33 КУпАП, суд, при накладенні стягнення за адміністративне 
правопорушення, враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, 
ступінь його вини, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. 

Керуючись ст. 40-1 КУпАП, відповідно до якої  судовий збір у провадженні по справі про 
адміністративне правопорушення у разі винесення судом постанови про накладення 
адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення, суд 
вважає необхідним стягнути з ОСОБА_1 судовий збір в дохід держави. 



На підставі викладеного та керуючись ст.ст.23, 33, 163-2, 283, 294 КУпАП, -  

П О С Т А Н О В И В: 

Притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст.163-2 ч.1 КУпАП, та 
накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, що складає 85 (вісімдесят п'ять) грн. 

Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір у розмірі 36 (тридцять шість) грн. 54 
коп. 

            Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної 
сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. 

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена 
особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності,  її  законним   
представником,   захисником, потерпілим,  його  представником протягом десяти днів з 
дня винесення постанови. 

Строк пред'явлення до виконання - три місяці з дня винесення постанови. 

             Суддя:                                                                                                         
І.Ю.Мамонтова 


