Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 21.03.2018 року
№ справи

Позивач

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Відповідач

Предмет позову

Результат

806/3220/17 Гапончук Інна
Сергіївна

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

про визнання дій
протиправними та
зобов'язання
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

2Драченко Валентина
а/0614/6376/ Михайлівна
11

Драченко Валентина
Михайлівна

Управління Пенсійного
фонду України в
Малинському районі
Житомирської області

про визнання дій
неправомірними,
нарахування та
виплату коштів

Апеляційну скаргу
задоволено, ухвалу
скасовано

Головне управління
ДФС у Житомирській
області

Головне управління
ДФС у Житомирській
області

про визнання
Відкладено до
протиправними та 16.05.2018 о 11.00
скасування
податкових
повідомленьрішень від
08.09.2016 року та
податкової вимоги
№126-12 від
16.11.2016 року

Інспектор роти №2
батальйону Управління
патрульної поліції в
м.Житомирі
Департаменту
патрульної поліції
Яровий Олександр
Миколайович
Управління Державної
автомобільної інспекції
Управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в
Житомирській області

про
адміністративне
правпорушення

806/788/17 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Полісся-Інвест"

295/13968/1 Терещенко Андрій
7
Васильович

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Полісся-Інвест"
Терещенко Андрій
Васильович

806/770/15 Бовсуновський Руслан Бовсуновський Руслан
Владиславович
Владиславович

Міністерство
внутрішніх справ
України

Управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в
Житомирській області
Міністерство
внутрішніх справ
України

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано

про визнання дій Оголошено
протиправними,
перерву до
визнання
28.03.2018 о 09.30
нечинними і
скасування наказів
№48 о/с від
16.01.2015 р. та
№17 о/с від
26.01.2015р.,
поновлення на
службі, стягнення
грошового
забезпечення за
час вимушеного
прогулу та
моральної шкоди

806/3262/17 Мудрий Микола
Миколайович

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

про визнання дій
протиправними та
зобов'язання
вчинити певні дії

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

296/7879/17 Войналович Валерій
Йосипович

Войналович Валерій
Йосипович

Виконавчий комітет
про неправомірні
Корольовської районної дії суб'єкта
ради м.Житомира
владних
повноважень та
зобов'язання
відповідача надати
повну та
достовірну
інформацію на
запит
Коростенська міська
про визнання
рада Житомирської
незаконною
області
бездіяльність,
зобов'язання
вчинити дії

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано

Головне управління
ДФС у Рівненській
області

про визнання
протиправними та
скасування
податкових
повідомленьрішень
Головне управління
про визнання
ДФС у Рівненській
протиправними та
області
скасування
податкових
повідомленьрішень
Сарненська районна
про зобов'язання
державна адміністрація суб'єкта владних
Рівненської області
повноважень до
вчинення дій

Відкладено на
18.04.2018 о 14.20

Управління державного
архітектурнобудівельного контролю
Житомирської міської
ради

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
ухвалу без змін

806/3102/17 Керівник
Перший заступник
Коростенської
прокурора
місцевої прокуратури Житомирської області
Житомирської області
в інтересах держави

Відкладено до
28.03.2018 о 14.20

Прокуратура
Житомирської області
817/2407/16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"КОЛОР С.І.М."

Головне управління
ДФС у Рівненській
області

817/1618/17 Комунальне
Головне управління
підприємство
ДФС у Рівненській
"Рівнерайкомуненергі області
я" Рівненської
районної ради
572/1331/17 Бортнік Ігор
Володимирович

806/22/18

Хоменко Наталія
Олексіївна

Шкодич Володимир
Никанорович

Хоменко Наталія
Олексіївна

про визнання
протиправним та
скасування
припису

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано

806/2791/17- Приватне
а
підприємство
"Укрпалетсистем"

Приватне підприємство Офіс великих платників про визнання
Оголошено
"Укрпалетсистем"
податків Державної
протиправним та перерву до
фіскальної служби
скасування наказу 18.04.2018 о 12.30

294/1145/16- Гаврилюк Альбіна
а
Миколаївна

Бердичівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України в
Житомирській області

Бердичівське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України в
Житомирській області

про визнання
протиправним
рішення про
відмову у
переведенні з
одного виду пенсії
на інший та
зобов'язаня
вчинити дії

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову змінено

806/3417/17 Муха Микола
Сергійович

569/15166/1 Сокол Валерій
7
Костянтинович

Управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в
Житомирській області
Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

Управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в
Житомирській області
Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
фонду України
Рівненської області

про визнання
протиправною
бездіяльності,
зобов'язання
вчинити певні дії
про визнання
неправомірною
відмови та
зобов'язання
вчинити дії

Відкладено на
23.05.2018 о 09.20

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

