Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 06.02.2018 року
№ справи

Позивач

806/1843/17 Арбітражний
керуючий Крутоус
Оксана
Володимирівна

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Арбітражний керуючий Дисциплінарна комісія
Крутоус Оксана
арбітражних керуючих
Володимирівна
(розпорядників майна,
керуючих санацією,
ліквідаторів)

Предмет позову

Результат

про визнання дій
протиправними,
визнання
протиправним та
скасування
рішення

Відкладено на
13.03.2018 р. о
10:45.

Головне територіальне
управління юстиції у
Житомирській області
806/1641/17 Виконувач обов'язків Заступник прокурора
керівника
Житомирської області
Бердичівської місцевої
прокуратури в
інтересах держави

Відділ державної
реєстрації Ружинської
районної державної
адміністрації
Житомирської області

про визнання
протиправним та
скасування
рішення
державного
реєстратора,
визнання
нечинним
свідоцтва про
право власності на
нерухоме майно

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
закрито
провадження у
справі.

274/1752/17 Шевчук Гліб
Анатолійович

Військовий комісар
Бердичівського ОМВК
Войтович Віталій
Вікторович

Військовий комісар
Бердичівського ОМВК
Войтович Віталій
Вікторович

про скасування
постанови №5 про
адміністративне
правопорушення
від 14 квітня 2017
року

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

806/2239/17 Жабко Олег
Леонідович

Відділ державної
виконавчої служби
Бердичівського
міськрайонного
управління юстиції

Відділ державної
виконавчої служби
Бердичівського
міськрайонного
управління юстиції

про визнання
протиправною та
скасування
постанови

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову
постанову.

817/107/17 Млинівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

Млинівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

Фермерське
господарство "
Кареформ"

про стягнення
витрат

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
ухвалу без змін.

817/1506/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Торговий дім
"Білоруський льон Україна"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Торговий дім
"Білоруський льон Україна"

Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

про визнання
Відкладено на
протиправним та 20.02.2018 р. об
скасування наказу 11:20.

817/1241/17 Рівненська обласна
асоціація по
сільському
будівництву
"Рівнеагробуд"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОБУД-РІВНЕ"

Реєстраційна служба
Рівненського міського
управління юстиції
Рівненської області

про визнання дій
протиправними,
скасування
реєстраційного
запису

Головне територіальне
управління юстиції у
Рівненській області

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Управління
забезпечення надання
адміністративних
послуг Рівненської
міської ради
Державний реєстратор
Реєстраційної служби
Рівненського міського
управління юстиції
Рівненської області
Цюцюра Олена
Миколаївна
Державний реєстратор
Реєстраційної служби
Рівненського міського
управління юстиції
Рівненської області
Воронюк Людмила
Миколаївна
292/806/17 Опанащук Валентина
Микитівна

Хорошівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України в
Житомирській області

Хорошівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України в
Житомирській області

про визнання
нечинним рішення
та зобов'язання
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
закрито
провадження у
справі.

292/712/17 Талько Олександр
Леонідович

Хорошівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України в
Житомирській області

Хорошівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України в
Житомирській області

про визнання дій
протиправними та
зобов'язати
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову
постанову про
відмову в
задоволенні
позовних вимог.

817/1175/17 Сарненська міська
рада

Сарненська міська рада Комунальне
підприємство
"Сарненське бюро
технічної
інвентаризації"
Сарненської районної
ради Рівненської області
Новак Руслан
Васильович, державний
реєстратор
Комунального
підприємства
"Сарненське бюро
технічної
інвентаризації"
Сарненської районної
ради Рівненської області

про визнання
Відкладено на
неправомірними
13.03.2018 р. о
дій, скасування
14:15.
рішення та
державної
реєстрації прав на
нерухоме майно

285/2131/17 Ящук Олександр
Улянович

Ящук Олександр
Улянович

Управління
містобудування,
архітектури та
земельних відносин
Новоград-Волинської
міської ради

про оскарження
дій суб'єкта
владних
повноважень та
зобов'язання
вчинити дії

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову
постанову про
часткове
задоволення
позовних вимог.

Новоград-Волинська
міська рада
Житомирської області
817/1101/17 Рибачик Богдан
Анатолійович

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

про визнання
наказу незаконним
та скасування,
поновлення на
посаді,
зобов'язання
провести виплату
середнього
заробітку за час
вимушеного
прогулу

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

806/2378/17 Шеремет Раїса
Василівна

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Відкладено на
27.02.2018 р. о
12:20.

817/255/17 Державна служба
України з питань праці
в особі Управління
Держпраці у
Рівненській області

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Агротехноекобуд"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Агротехноекобуд"

про визнання дій
протиправними,
зобов'язання
повторно
розглянути заяву
та прийняти
рішення про
надання дозволу на
виготовлення
проекту
землеустрою
про застосування
заходів реагування

Федорчук Галина
Іванівна

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

про визнання дій
неправомірними та
зобов'язання
здійснити
перерахунок та
виплату ппенсії

Апеляційні скарги
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
прийнято нову.

Управління
Укртрансбезпеки у
Черкаській області

про визнання
протиправним та
скасування
розрахунку

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову
постанову про
задоволення
позовних вимог.

569/7476/16- Федорчук Галина
а
Іванівна

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області
806/2278/17 Гирин Павло
Петрович

Гирин Павло Петрович

817/1084/17 Джус Любов Іванівна

Уповноважена особа
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на
ліквідацію публічного
акціонерного
товариства "Банк
"Михайлівський"
Волков Олександр
Юрійович

Уповноважена особа
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на
ліквідацію публічного
акціонерного
товариства "Банк
"Михайлівський"
Волков Олександр
Юрійович

про визнання
протиправною
бездіяльності та
зобов'язання
вчинення певних
дій

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

2Бондар Тарас
а/0614/10812 Петрович
/11

Управління праці та
соціального захисту
населення виконавчого
комітету Малинської
міської ради
Житомирської області

Управління праці та
соціального захисту
населення виконавчого
комітету Малинської
міської ради
Житомирської області

про визнання
неправомірними
дій та зобов'язання
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
ухвалу без змін.

про визнання дій
незаконними,
визнання
будівельного
паспорта
недійсним

Апеляційну скаргу
задоволено, ухвалу
скасовано та
направлено справу
для продовження
розгляду до суду I
інстанції.

Управління Пенсійного
фонду України в
Малинському районі
Житомирської області
569/3846/17 Довгопола Світлана
Юріївна

Довгопола Світлана
Юріївна

Управління
містобудування та
архітектури
виконавчого комітету
Рівненської міської ради

