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Повідомлення про розгляд справи 
Державного підприємства "Дослідне 
господарство" Бохоницьке" Інституту 
кормів та сільського господарства 
Поділля Національної Академії аграрних 
наук України"

Повідомляємо, що до Вінницького окружного адміністративного суду надійшла позовна 
заява Головного управління ДПС у Вінницькій області до Державного підприємства 
"Дослідне господарство" Бохоницьке" Інституту кормів та сільського господарства Поділля 
Національної Академії аграрних наук України" про стягнення податкового боргу та 
накладення арешту на кошти та інші цінності.

Ухвалою від 23.06.2020 вказану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито 
провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального 
позовного провадження. Крім того, встановлено відповідачеві п'ятнадцятиденний строк з дня 
отримання копії ухвали для подання відзиву на позовну заяву в порядку статті 162 КАС 
України із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, та 
документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів 
іншим учасникам справи; 5 денний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання 
заперечення в порядку статті 164 КАС України із доказами, які підтверджують обставини, на 
яких ґрунтуються заперечення, та документами, що підтверджують надіслання (надання) 
заперечень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

В підготовче судове засідання 04.08.2020 року відповідач не прибув, про причини 
неявки суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання повідомлявся завчасно та 
належним чином, шляхом надсилання ухвали суду на адресу, що зазначена в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань. 
Проте, на адресу суду повернувся конверт з судовою кореспонденцією, що направлялась на 
адресу відповідача, з відміткою поштової установи причини повернення: вибув.

В зв'язку із цим, підготовче судове засідання було відкладено на 26.08.2020 року, про 
що секретарем судового засідання складено відповідну довідку та повторно на адреси сторін, 
що вказані у позовній заяві, надіслано повістки.

В підготовче судове засідання 26.08.2020 року відповідач повторно не прибув, про 
причини неявки Судане повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання 
повідомлялись завчасно та належним чином.

У з викладеними обставинами та з метою своєчасного та належного повідомлення 
Державного підприємства "Дослідне господарство" Бохоницьке" Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля Національної Академії аграрних наук України" про дату,
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час та місце підготовчого судового засідання вважаю за необхідне здійснити його виклик у 
судове засідання через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України 
шляхом розміщення повідомлення наступного змісту:

"В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду перебуває 
адміністративна справа за позовом Головного управління ДПС у Вінницькій області до 
Державного підприємства "Дослідне господарство" Бохоницьке" Інституту кормів та 
сільського господарства Поділля Національної Академії аграрних наук України" про 
стягнення податкового боргу та накладення арешту на кошти та інші цінності.

Підготовче засідання призначено на 08.09.2020 року на 13:00 год. в залі судового 
засідання № 5 в приміщенні Вінницького окружного адміністративного суду за адресою: м. 
Вінниця, вул. Брацлавська, 14. У разі неможливості взяти участь в судовому засіданні 
учасники справи зобов'язані завчасно повідомити про наявність поважних причин 
неможливості прибуття до суду"

Суддя Мультян М.Б.
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