Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 12.12.2017 року
№ справи

Позивач

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Предмет позову

Результат

295/7813/17 Гавронський Сергій
Володимирович

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області
Гавронський Сергій
Володимирович

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

про визнання дій Відкладено на
неправомірними та 23.01.2018 р. о
зобов'язання
16:00.
вчинити певні дії

296/1395/17 Білан Руслан
Геннадійович

Головне управління
Національної поліції в
Житомирській області

Головне управління
Національної поліції в
Житомирській області

про визнання дій
неправомірними та
зобов'язання
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову змінено
в частині.

296/6811/17 Колесник Катерина
Олександрівна

Колесник Катерина
Олександрівна

Виконавчий комітет
Житомирської міської
ради

про скасування
постанови

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

817/1051/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
виробничоторговельне
підприємство
"Агропереробка"

Головне управління
ДФС у Рівненській
області

Головне управління
ДФС у Рівненській
області

про визнання
Відкладено на
протиправними та 14.12.2017 р. о
скасування
10:00.
податкових
повідомленьрішень

817/918/17 Хомич Олексій
Федорович

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

про визнання
неправомірними та
скасування наказів,
поновлення на
посаді та стягнення
середнього
заробітку за час
вимушеного
прогулу

280/1163/16- Ткаченко Володимир
а
Михайлович

Коростишівське
об'єднане управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

про визнання дій Відкладено на
неправомірними та 23.01.2018 р. о
зобов'язання
15:00.
вчинити певні дії

806/2487/17 Товариство з
Головне управління
обмеженою
ДФС у Житомирській
відповідальністю "Еко- області
Бекон"

Житомирська об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Житомирській області

про скасування
податкових
повідомленьрішень від
03.10.2016 року №
0006411204, №
0006101204

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову змінено
в частині.

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

817/2050/16 Національний
університет водного
господарства та
природокористування

Національний
університет водного
господарства та
природокористування

Управління Державної
архітектурнобудівельної інспекції у
Рівненській області

про визнання
протиправною та
скасування
постанови

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

296/7130/17 Мирунко Олександр
Іванович

Мирунко Олександр
Іванович

Департамент
містобудування та
земельних відносин
Житомирської міської
ради

про визнання
незаконними дії

Заяву про
відкликання
адміністративного
позову задоволено,
постанову
скасовано та
залишено позовну
заяву без розгляду.

про визнання
бездіяльності
протиправною,
зобов'язання
вчинити дії

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

Житомирська міська
рада
806/1739/17 Дідківська Галина
Миколаївна

Департамент праці та
Малинська районна
соціального захисту
державна адміністрація
населення
Житомирської області
Житомирської обласної
державної адміністрації

Департамент праці та
соціального захисту
населення
Житомирської обласної
державної адміністрації
Житомирська обласна
державна адміністрація
806/517/17 Житомирське
Відкрите акціонерне
об'єднане управління товариство
Пенсійного фонду
"Вібросепаратор"
України в
Житомирській області

Відкрите акціонерне
товариство
"Вібросепаратор"

про стягнення
коштів

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

806/5243/14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Народичі-Агро
Інвест"

Овруцька об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Житомирській області

визнання дій
протиправними,
скасування
рішення №1 від
28.07.2014 р.,
зобов'язання
вчинити дії

Відкладено на
30.01.2018 р. о
10:00.

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Народичі-Агро Інвест"

Державна фіскальна
служба України

564/530/17 Лижин Віктор
Вікторович

Рівненська митниця
Державної фіскальної
служби України

Рівненська митниця
Державної фіскальної
служби України

про скасування
постанови в справі
про порушення
митних правил від
02.03.2017 року
№0129/204000000/
17

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

817/462/17 Державна служба
України з безпеки на
транспорті

Карабась Андрій
Олександрович

Карабась Андрій
Олександрович

про стягнення
плати за проїзд

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
ухвалу без змін.

817/1204/17 Кравець Алла
Василівна

Державна служба
України з питань
геодезії, картографії та
кадастру

Державна служба
України з питань
геодезії, картографії та
кадастру

про визнання
протиправними та
скасування рішень,
наказів та
зобов'язання
вчинення певних
дій

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

про скасування
рішення
Рівненської міської
ради №913 від
23.06.2016 року та
зобов'язання
вчинення певних
дій
про визнання дій
неправомірними та
зобов'язання
здійснити
перерахунок та
виплату пенсії

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

про визнання
протиправною
бездіяльність та
зобов'язання
вчинення певних
дій

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

про визнання
протиправним та
скасування
рішення та
зобов'язання
вчинення певних
дій,

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Симонець Віктор
Петрович

Кваліфікаційна комісія
Державної служби
України з питань
геодезії, картографії та
кадастру

569/16681/1 Гороховенко Петро
6-а
Володимирович

Рівненська міська рада

Рівненська міська рада

569/7476/16- Федорчук Галина
а
Іванівна

Федорчук Галина
Іванівна

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

817/377/17 Тітков Григорій
Миколайович

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області
Департамент державної Державна казначейська
виконавчої служби
служба України
Міністерства юстиції
України

Відкладено на
23.01.2018 р. о
14:00.

Департамент державної
виконавчої служби
Міністерства юстиції
України
817/867/17 Романович Віта
Міністерство оборони
Петрівна, в своїх
України
інтересах та в
інтересах малолітньої
Романович Ангеліни
Олегівни

Міністерство оборони
України

Романович Надія
Федорівна
Романович Федір
Іванович
817/56/17

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фірма
Опорядрембуд"

Головне управління
ДФС у Рівненській
області

Головне управління
ДФС у Рівненській
області

про визнання
Відкладено на
протиправними та 30.01.2018 р. об
скасування
11:00.
податкових
повідомленьрішень,

806/1893/17 Державна служба
Фізична особаФізична особапро застосування Апеляційну скаргу
України з питань праці підприємець Бондарчук підприємець Бондарчук заходів реагування залишено без
Дмитро Іванович
Дмитро Іванович
задоволення, а
постанову без змін.
296/10138/1 Шевчук Олександр
6-а
Кирилович

Міністерство
внутрішніх справ
України

Міністерство
внутрішніх справ
України

про визнання
відмови у
призначенні
одноразової
грошової допомоги
протиправною

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

285/2662/16- Амрош Юрій
а
Олександрович

Управління патрульної
поліції у м.Житомирі
Департаменту
патрульної поліції

Управління патрульної
поліції в м.Житомирі

про скасування
постанови про
накладення
адміністративного
стягнення

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
прийнято ухвалу
про залишення
позову без
розгляду.

806/2094/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "СП
САН"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю "СП
САН"

Житомирська об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Житомирській області

про визнання
протиправними та
скасування
податкових
повідомленьрішень

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

817/1049/17 Аврамишин
Головне управління
Костянтин Леонідович Національної поліції в
Рівненській області

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

про визнання
неправомірним та
скасування наказу,
поновлення на
посаді та стягнення
середнього
заробітку за час
вимушеного
прогулу,

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

806/1698/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інвестиційна
компанія "ІФГ
Капітал"

Житомирська об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Житомирській області

про визнання дій
протиправними,
виключення майна
з акту опису

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Житомирська об'єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління ДФС у
Житомирській області

806/1870/16 Джанелідзе Полікарпе Джанелідзе Полікарпе
Автанділович
Автанділович

Баранівський районний
сектор Управління
державної міграційної
служби у Житомирській
області

Управління державної
міграційної служби
України в
Житомирській області
Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

про визнання
протиправним та
скасування
рішення,
зобов'язання
видати паспорт
громадянина
України

Заяву про відмову
від позову
задоволено,
постанову визнано
нечинною та
закрито
провадження у
справі.

про визнання дій
протиправними,
зобов'язання
вчинити дії

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

295/6301/17 Поліщук Юрій
Валентинович

Головне управління
Пенсійного фонду
України в
Житомирській області

295/12365/1 Тівоненко Олег
7
Сергійович

Тівоненко Олег
Сергійович

Суддя Корольовського про визнання дій
районного суду
неправомірними
м.Житомира Драч Юрій
Іванович

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
ухвалу без змін.

569/16691/1 Куций Олексій
6-а
Олексійович

Куций Олексій
Олексійович

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

про визнання
неправомірними
дій та зобов'язання
вчинити певні дії

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

569/16691/1 Куций Олексій
6-а
Олексійович

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

про визнання
неправомірними
дій та зобов'язання
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано в
частині та
прийнято в цій
частині нову
постанову.

