
 

                       ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД   

РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

                                                        (вступна та резолютивна частини) 

                                   

09 жовтня 2019 року  

Справа № 160/8673/19         

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі: 

головуючого судді                                   Лозицької І.О. 

при секретарі судового засідання                Ткач Л.А. 

за участю: 

представника позивача                            Потапова К. О .               

представників відповідача              Прокоф`єва Є.Г., Бабунової О.А. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за 

позовною заявою Приватного підприємства «Онікс» до Головного управління Державної 

податкової служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування 

податкових повідомлень-рішень, - 

ВСТАНОВИВ: 

Керуючись ст.ст. 2-10, 11, 12, 47, 72-77, 94, 122, 132, 139, 193, 241-246, 250, 251, 257-262 

Кодексу адміністративного судочинства України, суд, - 

ВИРІШИВ: 

Адміністративний позов Приватного підприємства «Онікс» до Головного управління 

Державної податкової служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та 

скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити повністю. 

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення форми «Р» № 

0015161409 від 21.05.2019 року, Головного управління Державної фіскальної служби у 

Дніпропетровській області. 
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Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення форми «Р» № 

0015181409 від 21.05.2019 року, прийняте Головним управлінням Державної фіскальної служби 

у Дніпропетровській області. 

Присудити на користь Приватного підприємства «Онікс» (адреса: м. Першотравенськ, 

Дніпропетровська область, 52800, вул. Молодіжна, 55а/1; код ЄДРПОУ 30012979) судові витрати 

з оплати судового збору у розмірі 3 842,00 грн. (три тисячі вісімсот сорок дві гривні 00 копiйок) 

за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби у 

Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, 49000,   вул. Сімферопольська,     буд. 17-А; код 

ЄДРПОУ 39394856). 

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу 

адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 

295 Кодексу адміністративного судочинства України. 

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через 

Дніпропетровський окружний адміністративний суд, відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 

Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України. 

Повний текст рішення буде виготовлено протягом десяти днів. 

Суддя                                                           І.О. Лозицька 
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