Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 19.12.2017 року
№ справи

Позивач

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Предмет позову

Результат

817/968/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ВЕСТ-ДЕЙЛ"

Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

про визнання
протиправним та
скасування
податкового
повідомленярішення

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

806/2465/17 Фізична особапідприємець Кравчук
Олександр
Володимирович

Головне управління
ДФС у Житомирській
області

Головне управління
ДФС у Житомирській
області

про визнання
протиправними та
скасування
податкових
повідомленьрішень

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

817/580/17 Давидович Роман
Олексійович

Давидович Роман
Олексійович

Головне територіальне
управління юстиції у
Рівненській області

про визнання
Відкладено на
протиправним та 06.02.2018 р. о
скасування наказу 10:30.

567/519/17 Ворощук Андрій
Мартинович

Ворощук Андрій
Мартинович

Могилянівська сільська
рада Острозького
району Рівненської
області

817/984/17 Калюш Іван
Володимирович

Калюш Іван
Володимирович

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

про визнання
протиправним
рішення
Могилянівської
сільської ради
№130 від 25 січня
2017 року "Про
внесення змін до
рішення сесії
сільської ради
№434 від 22 січня
2015 року "Про
надання дозволу на
розроблення
проекту
землеустрою щодо
відведення у
власність
про визнання
протиправним та
скасування
рішення,
поновлення на
посаді

817/1130/17 Державна служба
України з питань праці
в особі її
територіального
органу Управління
Держпраці у
Рівненській області
806/2331/17 Бондарчук Микола
Титонович

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Ливарно-механічний
завод " Ісполін"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Ливарно-механічний
завод " Ісполін"

про застосування Відкладено на
заходів реагування, 29.01.2018 р. о
11:00.

Міністерство юстиції
України

Головне територіальне
управління юстиції у
Житомирській області

про визнання дій Відкладено на
неправомірними, 06.02.2018 р. о
зобов'язання
16:20.
надати інформацію

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову
постанову.

Відкладено на
25.01.2018 р. о
10:00.

Міністерство юстиції
України
569/12714/1 Боровик Андрій
7
Володимирович

Боровик Андрій
Володимирович

Інспектор Управління
патрульної поліції в
місті Києві лейтенант
поліції Саможик С.М.

про визнання дій Відкладено на
незаконними,
06.02.2018 р. о
скасування
11:30.
постанови серії БР
№859506 від 02
серпня 2017 року

817/1291/17 Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

Обласне комунальне
підприємство
"Міжнародний
Аеропорт Рівне"

про стягнення
фактичних витрат
на виплату та
доставку пенсій

806/2499/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ГРІН
ЛЕНД.СЛАВУТА"

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

про визнання дій Відкладено на
протиправними та 13.02.2018 р. о
зобов'язання
10:30.
вчинити дії

806/2412/17 Публічне акціонерне
товариство
"Продцентр"

Управління виконавчої
дирекції Фонду
соціального
страхування України у
Житомирській області

Управління виконавчої
дирекції Фонду
соціального
страхування України у
Житомирській області

про скасування
Відкладено на
рішення №318 від 13.02.2018 р. о
22.08.2017 року
11:30.

Відкладено на
13.02.2018 р. о
10:00.

