Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 04.09.2018 року
№ справи

Позивач

274/2515/17 Луцик Валерій
Миколайович

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу
Міністерство оборони
України

806/3168/17 Виговський Олександр Військова частина А
Станіславович
0409

Відповідач
Міністерство оборони
України

Предмет позову

про визнання дій апел. скарга без
неправомірними та задоволення, а
стягнення коштів рішення без змін

про визнання дій
протиправними,
зобов'язання
виплатити кошти
806/455/16 Публічне акціонерне Публічне акціонерне
Департамент реєстрації про зобов'язання
товариство
товариство "Державний Житомирської міської вчинити
"Державний експортно-експортно-імпортний
ради
реєстраційні дії та
імпортний банк
банк України" в особі
внести
України"
філії АТ "Укресімбанк"
записи/відомості в
в місті Житомирі
Державний реєстр
речових прав на
нерухоме майно

295/4205/17 Пухтаєвич Георгій
Михайлович

Житомирська митниця
ДФС

278/3002/17 Пантус Петро
Миколайович

Пантус Петро
Миколайович

817/92/18

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рівнестандарт"

Результат

Військова частина А
0409

апел. скарга без
задоволення, а
рішення без змін
апел. скарга без
задоволення, а
рішення без змін

Приватний нотаріус
Дніпропетровського
міського нотаріального
округу
Дніпропетровської
області Прокоф'єва
Ольга Юріївна
Житомирська митниця про скасування
відкладено на
ДФС
постанови у справі 18.09.2018 на 14:10
про порушення
митних правил
Міністерство оборони
України

Регіональний сервісний Територіальний
центр МВС в
сервісний центр 5641
Рівненській області
регіонального
сервісного центру МВС
України в Рівненській
області
571/1061/17 Керівник Сарненської Заступник прокурора
Глиннівська сільська
місцевої прокуратури Рівненської області
рада Рокитнівського
Рівненської області
району Рівненської
області

про визнання
протиправною
бездіяльність та
відмову,
зобов'язання
прийняти рішення
про призначення та
виплату
одноразової
грошової допомоги

апел. скаргу МОУ
без задоволення, а
рішення без змін;
апел. скаргу ф. о
задовольнити,
рішення скасувати

про визнання дій
протиправними,
зобов'язання
утриматись від
вчиненян певаних
дій
про визнання
протиправним та
скасування рішень
сільської ради

апел. скарга без
задоволення, а
рішення без змін

апел. скарга без
задоволення, а
рішення без змін

ЗП/806/9/18 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Зелений Вал"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Зелений Вал"

Відділ з надання
адміністративних
послуг та державної
реєстрації Бердичівської
районної державної
адміністрації
Житомирської області

817/462/18 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ПАВЕР ТРЕЙД"

Рівненська митниця
ДФС

Рівненська митниця
ДФС

806/127/18 Корчева Наталія
Михайлівна

Корчева Наталія
Михайлівна

про вжиття заходів апел. скарга без
забезпечення
задоволення, а
позову шляхом
рішення без змін
заборони вчиняти
будь-які дії щодо
реєстрації,перереєс
трації, скасування
реєстрації речових
прав та їх
обтяжень

про визнання
протиправною та
скасування картки
відмови в
прийнятті митної
декларації,
зобов'язання
вчинення певних
дій
Державний реєстратор про визнання
прав на нерухоме майно- протиправними та
Приватний нотаріус
скасування рішень
Житомирського
міського нотаріального
округу Стражник
Тетяна Олексіївна

апел. скарга без
задоволення, а
рішення без змін

відкладено на
09.10.2018

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно
Виконавчого комітету
Житомирської міської
ради Гербеда Віталій
Юрійович
295/2287/18 Мельник Богдан
Миколайович

Т.в.о. інспектора відділу
моніторингу та
аналітичного
забезпечення
Управління патрульної
поліції в Житомирській
області Департаменту
патрульної поліції
лейтенант поліції
Шиманський Максим
Вікторович

Т.в.о. інспектора відділу
моніторингу та
аналітичного
забезпечення
Управління патрульної
поліції в Житомирській
області Департаменту
патрульної поліції
лейтенант поліції
Шиманський Максим
Вікторович

про скасування
постанови про
адміністративне
правопорушення

відкладено на
02.10.2018 на 10:30

806/1357/18 Соколенко Анатолій
Григорович

Військова частина
А1586

Військова частина
А1586

апел. скарга без
задоволення, а
рішення без змін

569/18601/1 Масник Сергій
7
Володимирович

Військова частина
А0796
Головне управління
Пенсійного фонду
України в Рівненській
області

Рівненський обласний
військовий комісаріат
Військова частина
А0796

про визнання дій
протиправними,
стягнення
невиплаченої
індексації та
середнього
заробітку
про зобов'язання
вчинення дій

відкладено на
30.10.2018

806/747/18 Хрус Олександр
Вікторович

Хрус Олександр
Вікторович

569/16827/1 Лотюк Валентина
6-а
Дмитрівна

Кужель Тетяна
Миколаївна

817/1767/17 Приватне акціонерне Державна служба
товариство
України з безпеки на
"Дубенське
транспорті
автотранспортне
підприємство - 15606"

Головне управління
Пенсійного фонду
України в Рівненській
області
Головне управління
ДФС у Житомирській
області

Державна архітектурнобудівельна інспекція
України в особі
Управління Державної
архітектурнобудівельної інспекції у
Рівненській області
Державна служба
України з безпеки на
транспорті

про скасування
відкладено на
наказу про
18.09.2018
звільнення,
поновлення на
посаді, стягнення
середньої
заробітної плати за
час вимушеного
прогулу та
50000,00 грн.
моральної шкоди
про скасування
постанови по
справі про
адміністративне
правопорушення
від 9 грудня 2016
року №307-ф
про скасування
рішення,

апел. скаргу
задовольнити,
рішення скасувати
та прийняти нове

відкладено на
02.10.2018 на 11:30

