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9еркаський окрухний алм|т*1отративний суд у скпад!.:
голову1очого _ судд| }(ульчицького €.Ф.,
пРи секротар| - Руд*'*о }Ф.Б.,

€права .]|} 2а-3381 /10!237 0
м.9еркаси

заучаспо:
представпика по3ивача _ €тад:тика Ё.3. (за посадо:о),
предот'в1{ика в1дпов1дача - }(оттдакова €.Ф. (за дов!рен!ст:о),
рзг'|я!{ув1'[и у в!дкритому оудово1шу зас!да:тп! в прим!ще*|! .уду 4дм!н!стративну о11р{шу 3апозовом т{еркаського обласгтого |ромадського об'едцання' [д"]"'" й*. {рй> 

- 
дот{еркаоько! обласцо! державно! цдм{и!срац|! пр оскаржен}{я д;й, 

' '

встА|{о8!!8:
9еркасько облаоне щомадське об'едпагтня <.{осить Ёас,(урити} звер1!у]1ооь до суду задм1н1сщатив1|им по3овом, в якому проситъ виз||ати }1роти1трав}1ото бездййй.'" ищкайот

обласно| державно| 4дм1н!сщатл1? стосовтто нонадання 9еркаЁько*у 
'о'}*.му цромадсъкомуоб'сднаннто <<!осить Ёас .[рити)) письмового пов1домлецпя [1ро мо}к.|]ив|сть задоволет1!{'г

з&питу що пров€ден}{'[ {ром8дсько! експерпази, оф1ш!йп1{х документ!в а6о кош1й локумент!в,що вимагалцоя у запит! про проведення щом4дсько| ексш"р'изи в}{х. ]ч|д26 в!д ::.оэ.:о:о
РФк}, коп{{ наказу про }1роведе}1х'я екопер:'изи ! засод!в, пов'йа:*ттх з пйготовко1о матер!ат!в,
виз}{ати |1рот}1прав1{ою безд|яльш1сть т{еркасько[ о6ласно! державно! й!'1''р'ц|! стосовно
не видання !!€}к*!у про проведен1{я екс11ертизи | заход!в, пов'язан'* 

' '1д*''"кою 
матер1ал!в,нс розм|щенгтя }{а власному веб_саяй (стор|ттц1 в мереж1 1нтернет) 1нформаш!! про}{адходже}{ня з'|шиту щодо г}роведе'т!1я {ромадсько! експертизи та про зшсоди, зд!йсттетт|орга}{ом в1{ко[1авчо] влади з метою оприяшня проведен}{ю щомадсько! експертизи таопо!!}кати {еркаську обласну державпу адм|тт|ст,рац!ю надй нфй*'.*у облвоному

цромадському об'ед}{ан}!1о <!осггь {* дур'ти> документи або *',!! так}{х локумент!в *
3а']ви' скарги' звер1{е}!}|,!' 3ат7у[^су' член1в кредит}{их сп!лок 9еркасько1 о6ласт|" ,"рй 2004 -2010 рок|в та }{€}дати матер|ш:и ка коп1!, як1 бу.ши вжит| в1дповйн! 3аходи в!дпов1дачем на ц!звер}|е}{1{я фомадя1! _ р1:пення' доруче}|}{я' 1{{1кази' ро3поряджептня {еркасько! облас:ло|лержавпо| адш:!в|отрац|! в пер!од 2004 - 2010 року.

Фбщунтову}о]|и позовн{ вимоЁг{' позивач з*}}!ачае' що в!дповйаъ в пору|пе1|}1'[ 3акот:у}ща!ни <|]'ро !нформац1|о)) та ||орядку сприян}ш' проведе!|ню щом4дсько! експерти3и
д!дггьгтост| орган!в в!{ко{{авчо[ влади' затверлженого |[остадтово:о 1{аб!нету й!н!сфв 9ща!ниви 05-11.2008 року }'{!976, не шов!до:иив про мож'|ив!сгь задо"',"'й запиц' не вживв|дпов|дних заход|в та |1е }!адав вищебрат*1 пйсьмовим 3а1титом про проведе!{1''| щомадсько{експерти3и матер!али

Б суловому зас1дацц! представн1!к по3|{вача позовш| вимоги п|щр:шлав' позов прос}{взадовольн*ги повт*|стло з п1дстав вик.,1адених у позовнй заяв!.
||релставник в1дцов|дача в судовому зйс|да:т:т1 позовн| вимоги 1'е в1{з}|ав, просив судв|дмовити в задоволенн1 позову повн1ст[о з п1дотав, викпа,деших у заперече}!нях проти

адм|в|сщативвого позову в|д 19.0?.2010 роч.
3аслухввши пояс1!е}11{'1 представ;ик'!в стор!н, ро3г,шп{р1!1и податт! докуме|'ти 1матер1апи, оц|нивтгти належн|сть' допуотим1сть, 1оотойщ;.ть *'',*'.' доказу окр€мо, атакож достатв|стъ | взаем:тий зв'язок доказ|в у !'х сщушн,.",, .уд "..*]й.
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11.05.2010 року черкаське :зб:тасз:е гро}{адське об'стн*'ня:я сс$всвть }{ас [урити) за вх.
}ф 2421,01_7 звернулооь до 9ерка*ьхо! ф,тасно! держаз**? а;вш1в!сщац1? !з зашитом щодо
проведен1{я щомаАсько{ експерт1{3в в!!х. $*]6 в!д 11.0-<.]&!* р*к}'"

.}1истой в|д 11.06.2010 роц ;\*!-7.?-$]1 в1дпов|_:ач :з*в]_зозлттв позйЁат1?, 1]]Ф в|н не в

змоз! сприяти проведе}{н1о гро}{а:сьха1егсс*ертизи, оск|'ъ*ш у запттт{ пору|пува.'1ооя 11итання'

3ощРмъ цро 1{адашия копй за'гв скФг. зя8рвеяь, за1п{ть грФ},{&1,я}1' розг]|я}|утих у пер|од з

2оо4 по 2010 р|к, пов'яза8}{х з з!.*':ън!стдо ьтез*тн|{х сп|лок |а в1дпов!дей

обтцФжа,:пц|н1сщаш!! на зазначен| звервеввя. 3казапа !яфрма::|я, в1дпов|дно до ч.3 ст.23
3акотту }ща!ни- <||р |нфор;:а::|}е}} € .з*;ерс-'том .1,ощ]ЁеБ{т$ва:то| 1пформац|! пр особу,
збирання яко{ без 3годи щомадян забсроят*сться.

1а:шм чит|ом, суд приходить .зФ ввсв1*вк}, що 1!Ф3{}в!1а вимога шо3ивача виз}|ати

протиправною безд1яльн!сть т{еркасьх*? 8б.;'1а9н01 зер;*ивво1 адм!н!сщац!? стосовно
невада|11|я 9еркаському обласному грФ.}6&тт€ькощу 6'с,в;аЁя:о к.{оситъ }{ас .{урити>
чсьмового пов|домленвя про мохс1ив!сть зЁ}3*во;гевая з8*жц' 11ро проведе}1}1я щомадсько|

екоперт'{зи е тлеобгрунтова}{о1о' оск|_..!ьк:*. *}( встаяо&::ево судом та не 3аперечуеться
пРеАсгавником позивача таке пов|до:'стежя 61'зо х*адаяо 11озявац.

Разом з тим' суд за*!!{ачас, що .1оз*&ч 
'.е 

оскархФ3 ао суду пору['1е[{шя в!дпов|дачем
ви3!'ач9}1их чи!1}{пм зако}1одавством стро*в.з]я {адаЁ}{'| извачено] в!дпов1д!.

!{одо по3овних вимог позивача т!ро в!{з1{в,|}тя пРт!{'!рав:*ою безд!яльт:ост| 9еркасько!
обласно] доржавно! адм!в!страц!]' 1кс} ЁФ;_15![&€ у ве сяриянн! позивачу у провеАеттн|

|ромадсько! ексшертиз*1' еуд зазнача€, цо з жФхе}1ц над(одження до в1дпов!дача запич
щодо проведе1{ня црмадсько| експертязи м1ж поз|{вачем та в!дпов1дачем окпа'1ись

правов|дноси||и з ]1риводу проведе1{т!'| гРмадсько! ексг:ертшз1{, яй урегульован! |[орялком
с[1ри'гння проводенн[о щомадсько! експертизи д!я=ъвост! орган!в вцкопавчо| в'|а'!ц1'

затверд0кешого поотановото |(аб!нету й!н1сщ!в }кра|нв в1д 05.11.2008 року }'[я 976 (дал! за
текстом _ |1орялок).

|!озивач мас право проводити громадсьц €кспеРтизу д!яльност! орга}1|в викопавчо!
8лад1ц' оск!льки в|:* за визначен1_|я}'{ абзаку 2 п. 2 1}оря.*у с йститугом фом4дя|{ського
сусп1льства, що п1дтверлжустьоя св1доцтвом про рессщаш|ю об,сд:тш:ня фомадяв вй
30.01.2008 року }Ф525 (а. с. 6).

|[озивач звергувся до виповиача !з 11исьмов}1\' запитом щ0до 
'|роведеп|{я 

щомапсько!
екст1ертизи, який бр ощиманшй вйпов!дачем 11.05.2010 року за вх. }.[э 242\|о|-1.

[1унктом 3 |{орялк} передбавено, що орган виконавчо{ вдади сприяе 1нститщу
громадя[1ського сусп|пьства у проведе}{н| громадсько! експертизи у раз| надходжснття в1д

шього письмового запиц !з зазначеттням:
_ його нйменрання, в!домоотей про легал!зац!то, м|сцезнаходжен}{я та електрняо|

адреси (за **аявшост|);
_ предп{9га ! мети громадсько! екопсртгтзи;
- перел!ку док1ааентБ та ]тцуухас. матер|азт|ь, веобх!д:тих д]'я щ)оведення щом4доько!

скспфти3и (дал1 _ матер1али);
_ адреси' за як01о !1адсиласться в!дпов|др на 3ашит, або пр|звища, !м'я та по батьков|

особи, уповновшкено! одерхсаттт таку в|апов:дь, ]1 коштактното телефотту ! електро:тно'| адреси
(за наявност|).

Аетть надходжен1{я запиту е дато1о !:очатк}' |1роведен1!'[ щомадоько? ексшертизи.
81дпов|дво до п. 4 |1орялку - 0рг'!'{ звкФ1{*3чо! влади п|сля 11адходжевття вй 1нотитуту

громадяпського сусп1льства тт1{сь}{о8ого за1[гт цодо г|роведе}{ня щомадсько! експ€ртизи:
1) видас у тижневий строк }{аказ (тозпорялження) про проведе}1!1я тако{ експещизи !

заход!в, п0в'язаних з п|дготовко}о }{атер|ат|в, |з зазначенням пр|звищ4 |м'я, г:о батьков1 та
11осади особи (ос!б)' в|дпов|датьно! {вйпов|дш:ьттто<) за забезшеце}1н'{ взаемод!! з !хтстрттутом

громадя,'ського сусп|пьства, з:у:|ст якого доводить до вйома !вституту гр0м4дя1'ського
сусш!льств1, ||{Ф !н!ц!тос проведе!т!{я щомадсько| експертизи' прсггягом трьох д:т!в з моменц
його видатгня;



ч

2) 1тзор:ос у раз!
представн6кь 1ветгптт'

з

пощеби Роб"ч" Фуг{у Аля п!дготовки матер!ал1в !з за*лренням
{ромадя|1ськ*гФ сусп!гьств8, !(Ф !ц!ц|тое проведен1|я щомадсько?

3) рвзъ*щт т тижневий ощок !:*фрмац|ю про Ё'адходженпя з{|шиту щодо пр0веден1{'[
фомадсько! ехст:ертгсзи та заходи' зд!*свеп| орг,1цом викон.|вчо] влади 3 мето|о сйрияння !1
|троведек'{1о. иа &?асЁому вФ_сайт|;

4) ::о:ас {нстяттуц Фомадянського сусш1льства матер1али або зав!рн1 в установшеномупорядщ' !х нопЁ з урахуванням ви:|{ог та щроку' в}1з}|&че1{их 3аконом }кра!ни кг|ро
!вформав|*о:э.

€у'зсн в8тан0влено та |{е за|1ерет'сться вйповйачем' що п1сля отимап11я письмовогозапит в}т***&ач не розм!стив ва в;1асному веб-сйт! (стор!нц1 ; мереж! 1нтерттет)
1пформа::|}о про надходже11ня запиту щодо проведен1{я щомадсько! експертиз|{ та захо!ц.!'
зл!йч:ев| ор,:*'ом викошавчо! влади з }{етою с11ри'!н1{'! !] щоведе1{п}о, що е пору1шеннптц пп. 3
п'4 [{орялц'. 81дпов1дач не видав та }{е дов|в до в!дома поз11вача влвст*кй |{аказ щодо
спр}1'!Ёв'[ |1Рове.1енш1о фомадсько? експертиз|,!' що е 1|ору1шен}{ям пп. 1 п. 4 ||орядку.

Ё!,тнов}гто до положен}1'! ст. 19 |{онспатр1!| }гща}ни оргЁ}}|и державно?;-д'; та орга[!и
м!сцевого самоврддув&|{н'[' :х посадов! осо6ха зфов}зан! й'* ,*й на п!дсй|, в йежах
пов}{ов&}кень та у спос1б, шо передбатен| 1{ог:ституц1ёю та з,1кон€1ми 9кра?ни.

3г!дто вимог ст. 2 1(одексу адм|н1сщативного судочи}|отва }кра!ши завд!|[{ням
адцс!в{счативного судочи1{ства с захист прав, свобод 

'" !'"*ре.!в ф!зиш*их ос|б, прав та
1нтерес|в }оридичних ос!б у сфер! пубя!тпо-правових в1дносин в|л пфу:шень з боц оргшт|в
державно| влади' орган|в м!сцевого с{!моврядува}|ня' !хп1х посадових | службовшх 

'.]6, 
!*ш*

су6'скт|в при зд|йсненп! ними владних фавл1нськ:тх функц|й на осттов! законодавотва, в
том}'!тиол! на викоттанн'! делеговапих пов1!овФке[{ь' 1п]1яхом спр&ведливого' |{еу[1ередже}{ого
та своечасного розг]1яд} аАмй|сщатив}{1{х справ. Ао адм|тг|сщатив}{их суд!в-мохсуть брга
оскаржен! будь-як| р1:шення, д!? ч:д 6езд1япьн|сть су6'скт!в владних п0внов{!1ке'", *р!'
випадк!в, коли щодо таких р!тшень, д|й чи безд1яльност! (онститу1|ето чгт зако[|ам}' }кра1ъи
вста1товле[!о !нгпий г|орядок судового ,!рова]{же}{н'| ' ! сщ;аъа, щ'д, оскарж9кт'! р!:пй, д|й.шт безд1яльцост| суб'скт!в влад1{их т|овновФке!{ь альт{н|стративн! сф 

'.р*р"'о'ь, *"
прийнят! 1в.лттнен!) вони:

1} на в|зстав!'- у }{е]ках пов1{овФкень та
зак0}1&1{}{ 5ьразнж;

т спос!б, цо передбачен! (оттститрдд!е:о та

?} з ватк*рв*тв!{*]г1* 
'!*в'!о8а}ке1{1|'! 

з мето!о} з яко|о це повт!ов€ркен||я !!ада'{о;
3; общ1хтава"*тз- т*бтв з 1рах}ъа}{нжс ус{х обсгаввп. що мають значення для щийняттяр!шен::я {вжв*ж* -зЁ?};

*} 6езщв'хзжь* {ж*1ззере_э**ево);
5) д*6щ*й***:
6) розсз'зжщ
7) з :*тс*паж*и чгкшшд-у

лисщшм!нап11:
8) гар**зщса&' щж& з доф1а{ан}''|м необхйного балавоу м!ж бую-якими

!1еспр!{ят'_туйм# ж#ажщж з:' щ}*3' свобод та |т:терес|в особи 1 ц!лвди, на досяг1|ен|'я якихспря}!ова]!е це р@5.** : т{,:
9} з 3щщя* @ спсо6в* на г{асть } процес1 прийшягтя р|птегштя;
1*} сжгжежц т*бж #р#гтго_ч ро3ум|!ого ощоку.
?ахзаъа ж''?*- ф} 3$[ъ1*'-,;' вис1{овц' що по3ов1'| вимоги в ц|й частин| на.г:ежать до

:11:.***- 1т*Р #-*"з*й'зач в даному вишадку д1яв всупереч вимог 1{и'1}{ого
законо-1а.штвЁ }' !гРфв*_

[[$*з* ш*зж1Ё *$Рнщ{' 5рФ в!{зпа}1яя протиправ!{ою 6езд!яльпост| вйпов!д.}ча стосовно
!!е1!ада1{€*я {вФжщ.ф@жк; з*щъ*егтт|* .6' *'й;* локуметттБ, що вимагалися у запит| про
щоведеЁ{*я сжс?зегп1зп вих,$д26 в1д тт.оз.аотс! р0ку та пр0 спонука|{'!явйпов!з*ж ч@ч ш{цш8ч1 :ощ}енти або коп!! таких лофент1в * за'|ви. окарги'
звер}'€$т{тк. ж*ж%@ь ФЁ"]гг!|{а( сп|пок {еркасько! област| 

" ''щ;.л 2о04 *2010 рокй танадатк з*явщ& ж жсз] вс! б1-тв вжит! в1дг:ов1;т::| захо.щт в1дпов{дачем |{а ш1 звер;тення

р1вногт1 [теред з{1ко]{о}'' запоб!гшочи гтесправед;гив|й
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щомадян _ рйшення' дору{е}*{я. 
'{ак&3а** 

розпоряджежя {еряасько! о6ласт*о| державво!
а':шл1н1стратд!! в пер|од 2о04 _ 201* р***{* ч* =а.'ан*'.8 тунктах 4 та 5 за{1}!т1' ш1*зФ *Р*вёдення грФжа3€ьк*! ехс:тертиз:* вих.}.[д26 вц
11'05.2010 Ро(}, }1аданом}' в1:тт*в!з*ч, ж*зквач 

'р.*** 
в{лг;*в!;вч* ,т*затв 9еркаськотиу

обласвому громадськоьту об'сз:*аш*з* *;},жггь на! !:рпттт*. :*Фй! за-8- скарг" звер}{е11ь'
заг:ит|в цром4дя1{ та 1нтп1 зоцъ{Ё6тв зв кфод з 3&*-$ зт* 3й?* Р{ь як; !'а;гхо;р.ли до9еркасько! о6ласно? державно1 алэ$в;*тр*в$ ст*совв9 *€*ж$;*&*якя ке9!вз*в-тггво}{ кредитнихспйок 9еркащини сво!х зоб*в'яздж та ]\!&совоге н*{я*щсжяя з*;эад{в вЁ1ад}{икам
пору1пу!очи 1(онституд!то 9кра!в:т та3ижязж 5кра!:*и. к*тзЁ?з*втщ.!аэзв. ж;1 бу:ттт *;кгтт! заходи'
а- саме - р|:шень, дор)д[евь' вак*з!ь рф'зж{}.ря&{€т$ ж*бйв ре8г}в*жя та в|дпов!дей
![еркасько! обпаспо| державао: ааяЁж*етряя# на з*ер8{к€к*, вжщж;в &?е"11{тЁих сш1лок
9еркагцагти за пер|ол з 2004 яо 3*1* р{*_

_ €уд погоджу_еться |з твер:;кеяня* в!*к.'*!:ача жф в*#з8$а !нфорзяав!я. в!д:ов1дно доч.3 ст.23 3акону 9кра!ни ,*прФ !**фщ*сэ{з*.*. { "]зжерЁ"з*** зФщ}'е}{т*вано| !яфорзяаи1[ про
особу, збирання, яко] без зго.]к грФ}*&3яи3 #щяз**ястж-

3г|дно ч.1 ст. 10 3а:сочт }щ& *ё}Ро зщф@*' гРФ}{&1ян-}) не допускасться
ро3голо1шенн'! одержаних !з звср*е& **ж*я*ат€ врв #кете ]{[вт?'{ Ромадя]1 без !х згоди
'ти в|домостей, що становл'.ть .{еР*?щи #" ажу т*€1}#нттт$с': я!(а охорояястьоя законом' та
!нгцо| !нформаш|!' якщо це !ъце}йз** ж@8 *,з*я*хгв! {к'твщя.р''й'. Ёе дотуск'""*"
з'ясува[тня да}'их про особу гр*ж*зжж{в8- ж! ве €:!*щ:&*ть*я 3вер11е11ня. }1а прохштпя
щом4дяпи}1& виеловле}'е в усв!й *юР"' #* з*з6дч6359 в техст! зверн.,'", не й;длгягас
розголошегтшо його шр!звище, *с|сце яЁФжввж*т* Рфсутк"т{астиного 2 ц|с!; статт| :терез&жа ж* кя з6ща ае п01]1ир}оеться 1{а випадки
пов[домлешня 1нформац!! що тс]стггье* у зщ*енвз- *фазс. ялс] мають в!дношення до
вир1[пенн'{ справи.

![роте доказ!в того' що 11о35{в8ч у €$**+' ж*в"* щФ;1о прведе}тн'! щомадсько!експертизи в частин1 наданн'| в|двов1з*ж* к*хвФ ж@! *мРг- звер1{е'{ь, запит1й та йтпих
документ|в за пер|од з 2004 во ]0}* р!к *з*с**ж* *Ё*шхФяа:${'п йер!вництвом кредитнихспйок {еркащини сво!х зобов'язань та шасФюя* не1товеряення' вклад!в вкладникам
пору11|у}о1|и 1{онотитуц!то 9кра|ни та 3шсог::т }:*щ**'ят. вказ}ъав ша ос!6, як! одночасно е
!1ле1{.|ми кРеАитних сп1лок та {еркаського обзасж*еъ гр01[адського об'едхтання <,[осить $ао
Ауритш суду 

'|4да!то 
не 6уло.

1{р1м того, $}А зж}т1ачае' що в судовому зв*йхшкя1 пРеАставник !1озивача цросив суд
зобов'язати в1д:ов|дача па,дат[{ 9еркаськопгу еб*ж**гу !ромадсБкому об,сдп*'й ,досйьЁас .{рити) докр[енти або коп1] таких лоц.ъаект{в - 3аяви' скарги' зверне1{}{я' з8!11ити
о|шука11их вкладник|в кредитних сп|лок 1{еркащжвв без посида}!ня на 1|певотво в 9Ф[Ф(днд> в пфод 2004 _ 2010 рок!в та !!адати **атф*тгт ни коп!| к! булшт вхсит| в!дпов|дд|
зах0ди вйпов1дачем ша ц| звер[1е1|!!я щомадя}{ _ р!тв*гяя' доруче[1ня' накази' розпорядже1{ня9еркаоько! обпасно| державпо] ашм|н1сщаш!! в пер!*з 3004 *:б:о р.'9.

?аким !|ином' ша п1дстав! вищевиктаде}1ог$ т& врахову1отш: 14Ф чд це € органом, яктйнадйений пов}[ов.}}ке[{1|ями по зобов'яза}*1}о 9@*|кот обласно!: дфавнот алм|н1ощац1|
!!адати вйповйтту |шформаш|| 1|озивач}., с}з к1Ржход[{ть до вис[{овку про в|шлф в
3адоволе[|тт| г:озовпих вимог в ц!й иаствв!"

Б|дпов!дгто до ч. 1 ст. 71 (о:ехс1' ц$&вз{трат'{вного судочинства }ща!ни, кожша
сторона повин,{а довести т] о6етавут11и. 

'{ё 
жЁ 8&:€г11оться ![ 3г![моги та заперевення, крй

вип4дк|в, встановлен}{х статте}о 72 цього нЁ-зенЁъ"-
|нщих дока:};в оторо1!и суду не г{азваз}! т& !}* жзатд.
1{еру:онись ст.ст. 9, 69-71, п'4 ст.94- ст. 1]3- *т.ст.}58-159, 161-163 кАс 9кра!ни,

||$€?А*#{8:
Адпс|н!сщативвий позов задово]1ь}1в"!' *.ж5@"
8изнат:д пРотиправ}|о}о безд!яль:а!сть 4щжжо?

стосов}{о не вида}![!я }'аказу цро [трове.зе[1пя еж;щ:узв
обласно| дер>кавно{ ашцлй|сщшд|{

{ заход!в, пов'яза}|1{х з п1дготовкою



5
матер1а]|ь' кепал'1п!{я ![еркасько1**_$воьт 

ФомаАському об'едяа}1}|ю <.{ост,:ть Ёас!ритш коп![ |!{жц|у про ,ров.д***'схсвертиз' ; .'х'д|в, пов,я3;ших з п|дготовкотоматщ|аллБ та 1{е розм!щенпя *. 
''*.***.3 *о1Б1]*'рьш 

"'*р;;;ьерпет) !тгформаш||п|ю пад(о,рш@}||{я з{||т!!т щодо пРове*ежв* Фом4дсько| експертгтзи та про заходи, зд|йсттет:|орпапом викогтавчо! вл4д}| з метою с|тРк]гхн'; цроведет|ню |ромадсько! експещизи.Б задоволде:*н| ре:шт:т поз0вн!гх 8!Ф[8г в1;ьсовити.

"''"*#?*'жу* 
законшо] св* з|.сштов|.ш*о до ст. 2541{одексу адцй!сщашв1{ого

|{осгштова може буги оскаржена 
"{{о &!вського ашеляц|йцого а.трс!ч1сщатив['ого судучФ€в т[еркаський окружний 4дл|н1сщатнв"4.у, в порддку передбатеному ст. ст. 185 - |87(одексу адм!н1стратийн'.. "уйй]!'' }кра!.тти.

[1овнг:й тексг постанови скпадений 25 серпня 20!0 рку.
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