Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 10.04.2018 року
№ справи

Позивач

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Предмет позову

Результат

570/3017/17 Приватне акціонерне
товариство
"Консюмерс-СклоЗоря"

Приватне акціонерне
Виконавчий комітет
товариство "Консюмерс- Зорянської сільської
Скло-Зоря"
ради

про визнання
неправомірним
рішення і
зобов'язання
вчинити дії

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

817/857/17 Зорянська сільська
рада Рівненського
району Рівненської
області

Зорянська сільська рада Державний реєстратор
Рівненського району
Рівненської районної
Рівненської області
державної адміністрації
Рівненської області
Кирильчук Іванна
Володимирівна

про скасування
рішень про
державну
реєстрацію прав та
їх обтяжень,
записів, внесених
до Державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно та їх
обтяжень,

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

про визнання
протиправними та
скасування
податкового
повідомленнярішення, вимоги
про сплату боргу,
рішення про
застосування
штрафних санкцій,

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Державний реєстратор
Рівненської районної
державної адміністрації
Рівненської області
Свінцицька Ольга
Миколаївна
Державний реєстратор
Рівненської районної
державної адміністрації
Рівненської області
Левчук Юрій
Сергійович
817/309/17 Фізична особаГоловне управління
підприємець Бабич
Державної фіскальної
Валентин Андрійович служби у Рівненській
області

Рівненська об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Рівненській області

Рівненська об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Рівненській області

Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

806/3313/17 Кредитна спілка
"Оберіг"

Головне управління
ДФС у Житомирській
області

Головне управління
ДФС у Житомирській
області

про визнання
протиправним та
скасування
рішення від
04.07.2017 року за
№1706504600033

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

806/3110/17 Невмержицький Юрій Невмержицький Юрій
Петрович
Петрович

Житомирський
прикордонний загін
Північного
регіонального
управління Державної
прикордонної служби
України

про визнання
наказу №224-ОС
від 25.09.2017 про
звільнення
неправомірним,
зобов'язання
поновлення на
посаді та стягнення
середнього
заробітку за час
вимушеного
прогулу

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
ухвалу без змін.

