Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 12.09.2018 року
№ справи

Позивач

Н/806/100/1 Гнатюк Богдан
8
Йосипович

274/55/17

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Предмет позову

Результат

Державна екологічна
інспекція у
Житомирській області

Державна екологічна
інспекція у
Житомирській області

про скасування
Справа не
рішення, стягнення розглядалась
70335,63 грн

Грищук Іван Петрович Грищук Іван Петрович

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

про визнання
протиправною
бездіяльність та
зобов'язання
вчинити дії
про зобов'язання
здійснити
перерахунок та
виплату пенсії
про визнання
незаконним та
скасування
рішення,
зобов'язання
призначити та
виплатити
одноразову
грошову допомогу

806/1767/18 Костюков Микола
Миколайович

Костюков Микола
Миколайович

806/2028/18 Степанчук Анатолій
Вікторович

Степанчук Анатолій
Вікторович

817/1922/17 Державна служба
геології та надр
України

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області
Міністерство оборони
України

Державна служба
Приватне підприємство про припинення
геології та надр України "Богданівський
права
цегельний завод"
користування
надрами
806/3477/17 Командир військової Командир військової
Начальник управління про визнання
частини А1796
частини А1796
моральнонедійсним та
підполковник Цикаляк підполковник Цикаляк психологічного
скасування
Любомир Дмитрович Любомир Дмитрович
забезпечення, заступник дисциплінарного
командувача військ
стягнення у
оперативного
вигляді усної
командування "Північ" суворої догани від
полковник Покотило
18.11.2017р
Віталій Васильович
Військова частина
А4583
817/2141/17 Ольшанецький Ігор
Прокуратура
Прокуратура
про визнання дій
Володимирович
Рівненської області
Рівненської області
протиправними,
зобов'язання
вчинення певних
дій
806/2067/18 Корнійчук Валентина Публічне акціонерне
Святошинський
про зобов'язання
Василівна
товариство
районний відділ
зупинити вчинення
"УкрСиббанк"
Державної виконавчої виконавчих дій
служби міста Києва
Головного
територіального
управління юстиції

Справа не
розглядалась

Апеляційну скаргу
задоволено
частково, рішення
змінено в частині
Справа не
розглядалась

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
рішення без змін
Справа не
розглядалась

Самовідвід судді

Справа не
розглядалась

ЗП/806/14/1 Товариство з
8
обмеженою
відповідальністю
"Зелений Вал"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Зелений Вал"

Відділ з надання
пред'явлення
адміністративних
позову
послуг та державної
реєстрації Бердичівської
районної державної
адміністрації
Житомирської області

Справа не
розглядалась

ЗП/806/16/1 Товариство з
8
обмеженою
відповідальністю
"Зелений Вал"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Зелений Вал"

Відділ з надання
пред'явлення
адміністративних
позову
послуг та державної
реєстрації Бердичівської
районної державної
адміністрації
Житомирської області

Справа не
розглядалась

817/2183/17 Заступник керівника
Здолбунівської
місцевої прокуратури
в інтересах держави в
особі Державної
служби україни з
безпеки на транспорті
806/3361/17 Антонюк Володимир
Васильович

Заступник прокурора
Рівненської області

Гаврилюк Павло
Сергійович

про стягнення
плати за проїзд

Відкладено на
17.10.2018 о 11.00

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

про зобов`язання
вчинити дії

Оголошено
перерву до
17.10.2018 о 12.40

817/490/18 Мосійчук Анатолій
Миколайович

Зарічненська районна
Зарічненська районна
про стягнення
державна адміністрація державна адміністрація середнього
Рівненської області
Рівненської області
заробітку

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
рішення без змін

