
Окружний адміністративний суд міста Києва 

                                                                                                   вул. Петра Болбочана, 8 

                                                                                                    м. Київ 01051 

                                                                                                        Україна                                                                                                

                                                                                                             

                                                                                  Позивач: Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

«________________» 

Місцезнаходження: _______________________ 

ЄДРПОУ ___________________ 

Електронна пошта: - ____________________ 

Офіційна електронна адреса: _________________ 

Тел. ______________________ 

 

Представник позивача: Адвокат _____________________ 

     Адреса для листування: ______________________ 

ІПН ____________________ 

     Свідоцтво про права на зайняття адвокатською  

                                                        діяльністю Київської обласної кваліфікаційно- 

                                                        дисциплінарної комісії адвокатури № __________  

                                                          від _________________ року     

                                                        офіційна електронна адреса: 

__________________ 

     Електронна пошта: lawltries@gmail.com 

     Тел. _________________ 

 

 

Заява 

 

про прийняття позовної заяви через систему "Електронний суд" 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________» звернулося до 

Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Головного управління 

Державної податкової служби у місті Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) про  визнання 

протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки).  

Позовна заява та додатки до неї подані через систему "Електронний суд". 

Відповідно до Наказу Державної судової адміністрації від 07.11.2019 №1096 на 2020-2023 

роки запроваджено плани і заходи з приводу забезпечення створення та функціонування Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи та затверджено Концепцію побудови Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 

          Тобто, слід вважати, що документи, які надійшли через систему "Електронний суд" оформлені 

не у відповідності до вимог законодавства, а тому до початку функціонування в Україні Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи всі документи мають подаватися в паперовому 

вигляді. 



          Проте, відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб" з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з 

урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11.03.2020 № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до 

якої установлено з 12 березня до 24 квітня 2020 р. ( з урахуванням змін постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.04.2020 № 255)  на усій території України карантин, заборонивши: 

          - відвідування закладів освіти її здобувачами; 

          - проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних 

для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Спортивні 

заходи дозволяється проводити без участі глядачів (уболівальників). 

          В місті Києві, як і в Україні в цілому, спостерігаються активні міграційні процеси населення 

та існує реальна загроза завезення і поширення нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на 

територію столиці. 

 


