
 
                                                                                                                                        

Харківський окружний адміністративний суд    

61004  м. Харків  вул. Мар'їнська, 18-Б-3    

   

П О С Т А Н О В А  

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И  

 Харків    

 21 лютого 2011 р.                                                                                            № 2а- 43106/09/2070  

   Харківський окружний адміністративний суд  у складі колегії суддів: головуючого судді  Волкова 
Л.М., суддів Зоркіної Ю.В., Сліденко А.В.  , при секретарі судового засідання  Добровольська М.С.    

за участю:  

представника  позивача –Мазур В.С., діє за дорученням від № 588/32-0817 від 31.01.11р.  

представника відповідача  –Оджиковський В.О., діє за дорученням № Ю0702-11/882 від 07.02.11р.  

 розглянув у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду справу за адміністративним позовом  

                                                              

 

 
 Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів ДПА України   

   

до   Закритого акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна"   

   

  про  стягнення заборгованості,-  

 

ВСТАНОВИВ:  



Позивач  звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовною заявою, в якій 
просив суд стягнути з Закритого акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" фінансові санкції 
у вигляді штрафу у розмірі 9437213,58 грн.    

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі, в 
обґрунтування яких зазначив наступне. Фахівцями ДПА у Донецькій області проведена перевірка 
місця зберігання тютюнових виробів за адресою: м. Донецьк, просп. Веселий, 46, який належить ЗАТ 
«Філіп Морріс Україна»на підставі договору суборенди, за результатами якої  був складений Акт від 
14.08.09р. № 052618. В ході перевірки було встановлено, що у відповідача зберігались вироби у 
кількості 123,730 тис. штук на суму 9437213,58 грн. у місці зберігання, яке не внесено до Єдиного 
державного реєстру місць зберігання, з огляду на що до відповідача були застосовані фінансові 
санкції у вигляді штрафу у розмірі 9437213,58 грн.    

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення позову заперечував посилаючись на 
оскарження ЗАТ "Філіп Морріс Україна" в судовому порядку Рішення про застосування фінансових 
санкцій № 000200 від 22.09.2009р.  

Суд, заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, дослідивши 
матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, вважає, що позов підлягає задоволенню, 
виходячи з наступного.  

Фахівцями ДПА у Донецькій області проведена перевірка ЗАТ «Філіп Морріс Україна»місця 
зберігання тютюнових виробів, а саме: складу, що розташований за адресою: м. Донецьк, прос. 
Веселий, 46, за результатами якої був складений Акт від 14.08.09р. № 052618 (а.с. 7-8).  

Відповідно до Акту перевірки від 14.08.09р. № 052618 встановлено наступне порушення 
законодавства, а саме: в складі за вищезазначеною адресою з 14.08.09 по 21.08.09 зберігались вироби 
у кількості 123,730 тис. штук на суму 9437213,58 грн. у місці зберігання, яке не внесено до Єдиного 
державного реєстру місць зберігання.  

В Акті перевірки від 14.08.09р. № 052618 перевіряючими зроблено висновок про порушення 
відповідачем статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995р. № 
481/95-ВР (а.с. 8).  

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995р. № 
481/95-ВР зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому 
належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце 
зберігання було внесено до Єдиного реєстру. Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на 
підставі заяви суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця 
зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, 
місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 
для фізичних осіб - підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва 
про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.  

Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів ДПА України було винесено рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 
000200 від 22.09.2009р., яким до відповідача було застосовано штраф на суму 9437213.58 грн. (а.с. 
15), яке було надіслано відповідачеві поштою та ним отримано 30.09.2009р., що підтверджується 
копією повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с. 16).  



Відповідач оскаржив Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 000200 від 
22.09.2009р. на суму 9437213.58 грн. шляхом подання адміністративного позову до Харківського 
окружного адміністративного суду. Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 
12.02.2010р. позов було задоволено, скасовано Рішення про застосування штрафних (фінансових) 
санкцій № 000200 від 22.09.2009р. (а.с. 70-73).  

Позивачем постанова Харківського окружного адміністративного суду від 12.02.2010р. була 
оскаржена в апеляційному порядку. Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду 
від 11.10.2010р. апеляційну скаргу Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України задоволено, постанову Харківського 
окружного адміністративного суду від 12.02.2010р. скасовано, в позові ЗАТ «Філіп Морріс Україна»- 
відмовлено (а.с. 39-41а).  

Відповідно до ч. 1 ст. 255 КАС України постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили є 
обов’язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх 
органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і 
підлягає виконанню на всій території України.  

Згідно з ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, 
цивільній або господарській справі, що набрала законної сили, не доказуються при розгляді інших 
справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.    

Таким чином, суд приходить до висновку, що в преюдиціальному порядку встановлена правомірність 
Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій № 000200 від 22.09.2009р. на суму 
9437213.58 грн., у зв’язку з чим наявні всі підстави для задоволення позову та стягнення в судовому 
порядку фінансових санкцій у вигляді штрафу у розмірі 9437213.58грн.  

Відповідно до ч. 1 ст. 11 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах 
здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у 
доведенні перед судом їх переконливості.  

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб’єкт владних повноважень, а 
відповідачем –фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не 
стягуються.  

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 
19.12.1995р. № 481/95-ВР, ст.ст. 11, 72, 94, 160, 161, п. 4 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163, 167, 186, 254, 
255  Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –  

ПОСТАНОВИВ:  

    

1. Адміністративний позов Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів ДПА України до Закритого акціонерного товариства "Філіп Морріс 
Україна" про стягнення заборгованості - задовольнити в повному обсязі.  

2. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" на користь Державного 
бюджету України фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 9437213.58 (дев'ять мільйонів 
чотириста тридцять сім тисяч двісті тринадцять грн. 58 коп.) грн.       



3.  Постанова може бути оскаржена в Харківський апеляційний адміністративний суд через 
Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги у десятиденний строк 
з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС 
України - з дня отримання копії постанови. Якщо постанову було проголошено у відсутності особи, 
яка бере участь у справі, то строк подання апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею 
копії постанови.  

4. Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо 
таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, 
набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.      

Повний текст  постанови виготовлено 25 лютого 2011 року.  

  Головуючий Суддя                                                                                Волкова Л.М.  

Судді                                                                                                     Зоркіна Ю.В.  
                                                                                                     Сліденко А.В.  

 


