
КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел.: /044/ 207 80 91, e-mail: inbox@adm.ko.court.gov.ua

На Ваш запит (від 25.05.2016 вх. №730/16) щодо надання інформації 
про облаштування приміщення Київського окружного адміністративного 
суду інформаційно-платіжними програмно-технічними комплексами 
самообслуговування (далі - 1ПТКС) повідомляємо, що станом на 31.05.2016 
договір про облаштування суду ІПТКС не укладено.

Додатково повідомляємо наступне.
Листом від 13.10.2015 №03-30/4651/15 Київський окружний

адміністративний суд підтвердив готовність прийняти ІПТКС у кількості 2 
одиниць, для розміщення їх у приміщеннях суду за адресами: м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 26 літ. «А» та м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 літ. 
«Б».

21.10.2015 року на адресу Київського окружного адміністративного 
суду надійшов лист Державної судової адміністрації України від 20.10.2015 
№15-17153/15 «Про облаштування приміщень судів інформаційно- 
платіжними терміналами» яким для врахування в роботі був надісланий 
примірний договір про співпрацю щодо облаштування та забезпечення 
функціонування ІПТКС в приміщеннях судів України.

Крім того, 02.11.2015 ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» надіслала 
на адресу суду, для ознайомлення, технічні характеристики і розміри ІПТКС.

Однак, на неодноразові звернення Київського окружного 
адміністративного суду щодо надання підтвердження відповідності 
інформаційно-платіжних терміналів, які надаються ВГОІ «Правозахисна 
спілка інвалідів», вимогам наказу ДСА України від 18.11.2015 №198 «Про 
затвердження Інформаційно-технічних вимог до інформаційно-платіжних 
терміналів, які встановлюються у приміщеннях апеляційних і місцевих судів 
загальної юрисдикції» станом на 31.05.2016 відповіді на адресу суду не 
надано.
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Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів 
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Державна судова адміністрація 
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З огляду на викладене, в черговий раз просимо підтвердити 
відповідність інформаційно-платіжних терміналів, які надаються ВГОІ 
«Правозахисна спілка інвалідів», вимогам наказу ДСА України від 18.11.2015 
№198 «Про затвердження Інформаційно-технічних вимог до інформаційно- 
платіжних терміналів, які встановлюються у приміщеннях апеляційних і 
місцевих судів загальної юрисдикції».

А також, в черговий раз підтверджуємо готовність Київського 
окружного адміністративного суду укласти договір про співпрацю щодо 
облаштування та забезпечення функціонування ІПТКС в приміщенні суду у 
разі підтвердження відповідності інформаційно-платіжних терміналів, які 
надаються ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», вимогам наказу ДСА 
України від 18.11.2015 №198.
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