Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 27.03.2018 року
№ справи

Позивач
(найменування)

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу (найменування)

Відповідач
(найменування)

Предмет позову

806/3001/16 Житомирська
Фізична особаоб'єднана
підприємець Грищук
державна
Віталій Іванович
податкова
інспекція
Головного
управління ДФС
у Житомирській
області

Фізична особапідприємець Грищук
Віталій Іванович

817/1170/17 Арбітражний
Арбітражний керуючий
керуючий
Ткачук Дмитро
Ткачук Дмитро Володимирович
Володимирович

Головне територіальне про визнання
управління юстиції у протиправним та
Рівненській області
скасування припису

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

292/967/17 Приватне
підприємство
"Лібос"

Приватне підприємство
"Лібос"

Соколівська сільська
рада Пулинського
району Житомирської
області

про визнання
протиправним та
скасування рішення
сільської ради

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
ухвалу без змін

806/2599/17 Фомін Юрій
Миколайович

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

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

про визнання
Відкладено на
протиправним та
17.04.2018 о 09.30
скасування податкового
повідомлення-рішення
від 26.06.2015 р. №86117

806/2463/17 Приватне
Приватне підприємство
підприємство
"Миролюбівське"
"Миролюбівське
"

стягнення коштів

Суддя доповідач

Комунальне
про визнання дій
підприємство "Центр протиправними та
реєстрації"
скасування рішення
Сінгурівської сільської
ради Житомирського
району Житомирської
області

Відкладено на
24.04.2018 о 11.00

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову

296/4337/17 Микитенко
Діана Олегівна

Микитенко Діана Олегівна Виконавчий комітет
про скасування
Житомирської міської постанови
ради

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

806/2547/17 Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю
"Попільнянськи
й
комбікормовий
завод"
296/2745/17 Логвиненко
Сергій
Степанович

Головне управління
Державної фіскальної
служби у Житомирській
області

Головне управління
Державної фіскальної
служби у
Житомирській області

про визнання нечинними Відкладено на
податкових повідомлень- 17.04.2018 о 10.00
рішень від 11.07.2017 р.
№0013091405,
№0013081405

Логвиненко Сергій
Степанович

Управління патрульної
поліції у м.Житомирі
Департаменту
патрульної поліції

про визнання
незаконною та
скасування постанови у
справі про
адміністративне
правопорушення

Апеляційну скаргу
задоволено,
постанову
скасовано та
прийнято нову

806/571/17 Архипчук
Приватне
Микола
сільськогосподарське
Володимирович підприємство "Агрофірма
"Світанок"
817/1312/17 Приватне
Головне управління
підприємство
Державної фіскальної
"УКР-КОМ"
служби у Рівненській
області
817/1250/17 Приватне
Головне управління
підприємство
Державної фіскальної
"НАВАРО"
служби у Рівненській
області

Державне
підприємство "Центр
Державного
земельного кадастру"
Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області
Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

про визнання
протиправним та
скасування рішення

Відкладено на
24.04.2018 о 11.30

про визнання
протиправними та
скасування податкових
повідомлень - рішень,
про визнання
протиправними акту та
скасування податкових
повідомлень-рішень

Відкладено на
17.04.2018 о 10.30

806/2204/16 Малинська
об'єднана
державна
податкова
інспекція
Головного
управління ДФС
у Житомирській
області

Публічне акціонерне
товариство
"Радомишльський
машинобудівний завод"

Публічне акціонерне
товариство
"Радомишльський
машинобудівний
завод"

про стягнення коштів

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

277/876/17 Дзядович
Володимир
Миколайович

Управління Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у Житомирській
області

Управління Державної
архітектурнобудівельної інспекції у
Житомирській області

569/8269/17 Рогаль Ігор
Миронович

Головне управління
Національної поліції в
Рівненській області

556/23/17

Волошин Іван
Іванович

569/3852/17 Пачковський
Олександр
Никодимович

про скасування
постанови про
накладення
адміністративного
стягнення та визнання
протиправними дій
щодо складання
Головне управління
про визнання
Національної поліції в протиправними дій та
Рівненській області
зобов'язання вчинити дії

Волошин Іван Іванович

Володимирецьке
об'єднане управління
Пенсійного фонду
України Рівненської
області
Рівненське об'єднане
Рівненське об'єднане
управління Пенсійного
управління Пенсійного
фонду України Рівненської фонду України
області
Рівненської області

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

Відкладено до
22.05.2018 о 10.15

Апеляційну скаргу
задоволено
частково,
постанову
скасовано в
частині

про перерахунок пенсії

Відкладено на
17.04.2018 о 11.30

про визнання дій
неправомірними та
зобов'язання виконати
дії

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

294/464/16-а Вознюк Василь Державна екологічна
Державний інспектор з про визнання дій
Відкладено на
Валерійович
інспекція у Житомирській охорони
протиправними та
17.04.2018 о 12.00
області
навколишнього
зобов'язання вчинити дії
природного
середовища
Житомирської області
Сташков Олексій
Анатолійович
817/1978/16 Закрите
Закрите акціонерне
акціонерне
товариство №8
товариство №8 "Рівнеагроспецмонтаж"
"Рівнеагроспецм
онтаж"

Державна податкова
інспекція у м.Рівному
Головного управління
ДФС у Рівненській
області
Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

про визнання
протиправними дій та
зобов'язання вчинення
певних дій,

Відкладено до
22.05.2018 о 12.00

279/3633/17 Вигівський
Управління праці та
Юрій
соціального захисту
Володимирович населення виконкому
Коростенської міської
ради
817/1506/17 Товариство з
Товариство з обмеженою
обмеженою
відповідальністю
відповідальніст "Торговий дім
ю "Торговий дім "Білоруський льон "Білоруський
Україна"
льон - Україна"

Управління праці та
соціального захисту
населення виконкому
Коростенської міської
ради
Головне управління
Державної фіскальної
служби у Рівненській
області

про визнання
неправомірними дій та
зобов'язання вчинити
певні дії

Відкладено га
17.04.2018 о 12.30

про визнання
протиправним та
скасування наказу

Відкладено до
18.04.2018 о 15.00

817/995/15 Шульга Лілія
Державна податкова
Володимирівна інспекція у м.Рівному
Головного управління
ДФС у Рівненській області

Державна податкова
інспекція у м.Рівному
Головного управління
ДФС у Рівненській
області

про визнання
Відкладено до
протиправним та
22.05.2018 о 11.00
скасування наказу,
поновлення на роботі та
стягнення середнього
заробітку за час
вимушеного прогулу

806/3222/17 Янець
Олександр
Васильович

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

817/1223/17 Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Вирівський
кар'єр"
806/3118/17 Шеремет Ігор
Вікторович

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Вирівський кар'єр"

Головне управління
про визнання дій
Держгеокадастру у
протиправними та
Житомирській області зобов'язання вчинити
певні дії
Головне управління
про визнання
ДФС у Рівненській
протиправними та
області
скасування податкових
повідомлень-рішень

Відкладено на
17.04.2018 о 14.00

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення,
постанову без змін

Головне управління
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
про визнання дій
Відкладено на
Держгеокадастру у
протиправними,
17.04.2018 о 14.30
Житомирській області зобов'язання вчинити дії

806/3001/17 Головієнко Ілля Головне управління
Петрович
Держгеокадастру у
Житомирській області

Головне управління
про зобов"язання надати Відкладено на
Держгеокадастру у
дозвіл на виготовлення 17.04.2018 о 14.50
Житомирській області проекту землеустрою

817/147/18 Публічне
акціонерне
товариство
"РОДОВІД
БАНК"

Публічне акціонерне
товариство "РОДОВІД
БАНК"

Державний виконавець про скасування
Рокитнівського
постанови
районного відділу
державної виконавчої
служби Головного
територіального
управління юстиції у
Рівненській області
Кушнір Віра Василівна

Відкладено на
17.04.2018 о 15.10

Управління праці та
соціального захисту
населення Богунської
районної ради м.
Житомира

Управління державної про визнання
виконавчої служби
незаконними дій
Головного
державного виконавця
територіального
управління юстиції у
Житомирській області

Відкладено на
17.04.2018 о 16.00

Климович Ольга
Олексіївна

Комісія із контролю за
призначенням та
виплатою державних
допомог, субсидій та
ільг Володимирецької
районної державної
адміністрації
Рівненської області

Відкладено на
17.04.2018 о 16.20

281/815/17
Іваненко
Т.В.

Управління
праці та
соціального
захисту
населення
Богунської
районної ради м.
Житомира
556/1739/17 Климович Ольга
Олексіївна

про визнання рішення
незаконним,
зобов'язання до
вчинення дій

