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КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

24 жовтня 2018 року № 810/3561/18

Київський окружний адміністративний суд у складі судді Лисенко В.І.,

за участі секретаря судового засідання Приходько Н.І.,

представника позивача - ОСОБА_1,

представник відповідача - не з`явився,

третя особа- не з`явилась,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_2 до
Виконавчого комітету Бориспільської міської ради, третя особа - ФОП ОСОБА_3 про визнання
протиправним та скасування рішення,

керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного
судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчого комітету Бориспільської міської ради від
04.06.2018 № 323 "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах загального користування у місті Борисполі фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3.

Стягнути на користь ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) за рахунок бюджетних асигнувань
Виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 33003375) судові витрати у сумі 10104
(десять тисяч сто чотири) грн 80 коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками
справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не
скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного
провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної
інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_117/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#117
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_176/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#176
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_631/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#631
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_636/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#636
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_639/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#639
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_641/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#641
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_644/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#644
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_651/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#651
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_746/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#746
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1082/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1082
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1832/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1832
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1965/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#1965
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2017/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#2017


Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду
протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в
порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення
повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного
судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний
адміністративний суд.

Суддя Лисенко В.І.

Повний текст рішення буде складено впродовж десяти днів з дня проголошення вступної та
резолютивної частини.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3154/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#3154
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3154/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#3154
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3154/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#3154

