
               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) 

09 вересня 2021 року                                                                                      № 320/4416/21 

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Дудіна С.О., за 

участю секретаря судового засідання Ставничого Н. В., представника позивача Круглова 

С. С., представника відповідача Тимошенка П. О., представника третьої особи 

Герасимовської Н. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами 

загального позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до 

Виконавчого комітету Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на 

стороні відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія 

"Реформа", про визнання протиправними та скасування рішень, 

 

в и р і ш и в: 
1. Адміністративний позов задовольнити частково. 

2. Визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області від 03.03.2021 №119 "Про 

встановлення тарифів ТОВ "Керуюча компанія "Реформа" на послуги з постачання 

теплової енергії споживачам на території АДРЕСА_1 ". 

3. В іншій частині в позові відмовити. 

4. Стягнути з на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки 

платника податків НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних 

повноважень - Виконавчого комітету Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області (08129, Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська 

Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-А, ідентифікаційний код 04362489) судовий збір у 

розмірі 908,00 (дев`ятсот вісім) грн. 

5. Зобов`язати Виконавчий комітет Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області невідкладно після набрання рішенням суду законної сили опублікувати 

резолютивну частину рішення суду про визнання нормативно-правого акта протиправним 

та нечинним у виданні, в якому було офіційно оприлюднено нормативно-правовий акт. 

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. 

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 Дудін С.О. 
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