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Херсонський окружний адміністративний суд у складі:  

головуючого судді: Хом'якової В.В.,  

при секретарі:  Філімонова О.В,   за участю позивача ОСОБА_1, представника відповідача Мкртчян 
А.С.,    

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом  

фізичної особи - підприємця ОСОБА_1  

до  Державної податкової інспекції у м. Херсоні  

про визнання нечинним та скасування рішення про застосування фінансових санкцій,  

встановив:  

  ОСОБА_1 (далі-позивач) звернулась до суду з адміністративним позовом, в якому просить визнати 
нечинним та скасувати рішення Державної податкової інспекції у м. Херсоні (далі-відповідач) від 
11.11.2010 № 0016052307 про застосування штрафної санкції в розмірі 3400 грн. за порушення ст. 
15-2 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі Закон № 
481), а саме за порушення вимог законодавства щодо куріння у закладах громадського харчування. В 
ході проведеної перевірки посадовими особами Державної податкової адміністрації у Херсонській 
області 04.11.2010 у кафе ,що належить позивачу, встановлено відсутність в місці громадського 
харчування напису "місце для куріння", відповідного графічного знаку, медичного попередження про 
шкоду куріння для здоров'я, встановлено, що клієнти курять. Позивач зазначає, що кафе являє собою 
літній майданчик, який не є спорудою або приміщенням, тому не вбачається підстав для застосування 
до позивача штрафної санкції. Також позивачем зазначено, що податкова інспекція порушила вимоги 
ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", позивача не було повідомлено за 
10 днів про перевірку, під час перевірки не було вручено наказу на перевірку, направлення на 
перевірку.  



В судовому засіданні позивач підтримала позовні вимоги, просила суд позов задовольнити.  

Представник Державної податкової інспекції у м. Херсоні (відповідач) позовні вимоги не визнав, в 
наданих суду письмових запереченнях проти позову зазначив, що проведеною 
перевіркою  встановлено порушення позивачем ст. 15-2 Закону №481, на підставі чого податковою 
інспекцією було винесено рішення від 11.11.2010 № 0016052307 про застосування фінансової санкції 
в сумі 3400 грн. Положенням ст. 15-2  Закону № 481 встановлено заборону куріння тютюнових 
виробів, окрім місць спеціально відведених для цього. У місцях та закладах, де куріння заборонено, 
має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та 
тексту "куріння заборонено!". У спеціально відведених місцях для куріння розміщується наочна 
інформація "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!". Позивач дані вимоги закону не 
виконав, тому фінансова санкція застосована правомірно, перевірка проведена у відповідності до 
вимог чинного законодавства на підставі направлення на перевірку від 03.11.2010 № 796/237 та плану 
проведення перевірок на листопад 2010 року.  

В судовому засіданні представник відповідача просив суд відмовити в задоволенні позову з підстав 
викладених в запереченнях.  

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши учасників процесу, свідків, об'єктивно 
оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд 
встановив наступне: ОСОБА_1 зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності 01.07.2009 
рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради, є платником єдиного податку, згідно 
наданої копії свідоцтва № 191727 від 01.01.2010 з виду діяльності "ресторанне господарство та 
виготовлення продуктів харчування", "роздрібна торгівля".  

На підставі направлення на перевірку від 03.11.2010 № 796/237 та плану проведення перевірок на 
листопад 2010 року 04.11.2010 посадовими особами ДПІ у м. Херсоні Данієлян А.Р., ОСОБА_2 
проведено перевірку дотримання позивачем порядку проведення розрахунків за товари (послуги), 
вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій в кафе за адресою 
АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_1. Перевірка проводилась в присутності продавця ОСОБА_5. 
Перевіркою встановлено, що кафе являє собою приміщення з двох кімнат та літньої площадки, на 
якій знаходяться столи для клієнтів кафе, жодних знаків щодо обмеження паління  не має, також 
відсутня наочна інформація про місця для куріння, а саме в кафе відсутні: напис "місце для куріння", 
відповідний графічний знак, що є порушенням ст. 15-2 Закону № 481. В ході перевірки встановлено, 
що клієнти курять. Також були встановлені інші порушення, які позивач не оскаржує в даному 
позові. Акт перевірки підписаний продавцем з зазначенням, що необхідні таблички про дозвіл чи 
заборону куріння зобов'язується вивісити.  

На підставі акту перевірки Державна податкова інспекція у м. Херсоні винесла рішення від 
11.11.2010 № 0016052307 про застосування до ОСОБА_1 фінансової санкції за порушення вимог 
законодавства, щодо куріння у закладах громадського харчування в розмірі 3400 грн.  

Відповідно до ст. 15-2 Закону № 481 вбачається, що у місцях та закладах, де куріння заборонено, має 
бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та 
тексту такого змісту: "Куріння заборонено!". У спеціально відведених для куріння місцях 
розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого 
змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!". У закладах громадського 
харчування відводиться не менше 50 відсотків площі торгових залів таких закладів для 
обслуговування осіб, які не курять. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних 
споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною 
вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну 
інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння 
тютюнових виробів.  



З матеріалів справи вбачається, що кафе є місцем громадського харчування, яке має відповідати 
нормам чинного законодавства, а саме вимогам ст. 15-2 Закону № 481. За порушення норм цього 
Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим 
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем 
виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами до 
суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, а саме за не 
обладнання спеціально відведених для куріння місць та нерозміщення наочної інформації, 
передбаченої статтею 15-2 цього Закону, в розмірі 3400 гривень згідно з абз. 10  ч. 2 ст. 17 Закону № 
481. Факт порушення ст. 15-2 Закону № 481 підтверджується актом перевірки, складеним у 
присутності продавця кафе, який ніяким чином не заперечив викладені в акті порушення, а навпаки 
зобов'язався виставити необхідні графічні знаки в кафе.  Вимогу суду надати план кафе позивач не 
виконав.  

Допитана в судовому засідання свідок ОСОБА_5  пояснила, що  в кафе не було графічних знаків 
"Куріння заборонено!", "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!", тому  що клієнти 
кафе знаходяться тільки на літній площадці (4 столика), на якій немає місця для влаштування 
інформації про місця для куріння, в приміщенні кафе клієнти не обслуговуються, там знаходяться 
холодильники. На момент перевірки в даному приміщенні курила  дочка  працівника кафе, а не 
відвідувач кафе.  

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка податковий ревізор-ніспектор ДПІ у м. Херсоні 
ОСОБА_2 підтвердив легітимність проведеної перевірки та відсутність в кафе графічних знаків щодо 
куріння в закладах громадського харчування, вказавши на те, що в кафе перебував один відвідувач, 
який палив в приміщенні необлаштованому у відповідності до вимог чинного законодавства.  

Отже, факт порушення вимог  ст. 15-2 Закону № 481 підтверджено актом перевірки, показаннями 
свідків. Відсутність інформації  про заборону куріння та про спеціально відведені для куріння місця 
позивачем не заперечується. Причини, з яких позивач не виконав вимоги законодавства,  не 
впливають на розмір  відповідальності.  

Суд вважає доводи позивача щодо неправомірності здійснення перевірки необґрунтованими 
належними доказами. Статтями 8, 9, 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" 
визначено функції органів державної податкової служби, до яких, зокрема, належать здійснення 
контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у 
встановленому порядку. Відповідно до п. 2 ст. 11 зазначеного Закону, органи державної податкової 
служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право 
здійснювати контроль за: додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари 
(послуги) у встановленому законом порядку.  

У відповідності до сьомої частини статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в 
Україні" позаплановими перевірками вважаються також перевірки в межах повноважень податкових 
органів, визначених Законами України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Частиною 
восьмою статті 11-1 встановлено, що позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі 
виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу, яке 
оформляється наказом. У відповідності до положень статті 11-2 Закону посадові особи органу 
державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної 
перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими Законами України, та за 
умови надання платнику податків під розписку: направлення на перевірку, копії наказу керівника 
податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки.  Закон України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів" не вимагає надсилання суб'єкту господарювання повідомлення про майбутню 
перевірку за 10 днів.    



Суд погоджується з доводами позивача про те, що ревізорами повинні були надати матеріально - 
відповідальній особі позивача під розписку направлення на перевірку, копії наказу керівника 
податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки. Направлення було надано, про що 
свідчить підпис продавця, але наказ не було вручено. Ненадання наказу керівника податкового органу 
суд прийняв би до уваги, якщо б продавець не допустив до перевірки посадових осіб податкової 
служби на цій підставі. Натомість ревізори були допущені до її проведення, матеріально-
відповідальна особа позивача вважала цю перевірку легітимною, надала необхідні документи, 
ознайомилась зі змістом акту перевірки та отримала один примірник. Тому посилання на відсутність 
підстав для проведення перевірки до уваги не приймається, перевірка вважається проведеною у 
відповідності до вимог чинного законодавства.  

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких 
ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. 
Зважаючи на всі викладені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку, що рішення про 
застосування до ОСОБА_1 фінансової санкції прийнято у відповідності до фактичних обставин 
перевірки та з дотриманням чинного законодавства, тому підстав для його скасування немає. В 
задоволенні позову відмовляється, судові витрати відносяться на позивача. В судовому засіданні 
оголошено вступну та резолютивну частину постанови суду та повідомлено про дату та час 
виготовлення постанови в повному обсязі.  

Керуючись   ст.ст. 158 - 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -  

  постановив :  

 Відмовити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 в задоволенні позовних вимог щодо визнання 
нечинним та скасування рішення Державної податкової інспекції у м. Херсоні від 11.11.2010 № 
0016052307 про застосування штрафної санкції в розмірі 3400 грн.  

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного 
адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний 
строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС 
України чи прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 
десяти днів з дня отримання копії постанови.  

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.  

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не 
була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не 
скасовано, набирає законної сили  після закінчення апеляційного розгляду справи.  

Повний текст постанови виготовлений та підписаний  09 березня 2011 р..  

 Суддя                                                                                                                           Хом'якова В.В.  

  кат. 8.2.4  

 


