Результати розгляду справ призначених до розгляду
Житомирським апеляційним адміністративним судом на 31.01.2018 року
№ справи

Позивач

Орган або особа, яка
подала апеляційну
скаргу

Предмет позову

Результат

про визнання
бездіяльності
протиправною та
зобов'язання
вчинення певних
дій
Бердичівське об'єднане Бердичівське об'єднане про визнання
управління Пенсійного управління Пенсійного протиправним та
фонду України в
фонду України в
скасування
Житомирській області Житомирській області рішення та
зобов'язання
вчинити дії
Національна поліція
Національна поліція
про визнання
України
України
протиправним та
скасування
рішення

Відкладено на
14.02.2018 р. о
11:30.

Міністерство екології та Міністерство екології та про визнання
природних ресурсів
природних ресурсів
протиправними та
України
України
скасування наказів,
рішення та
зобов'язання
вчинення певних
дій

Апеляційну скаргу
Міністерства
екології та
природних
ресурсів України
залишено без
задоволення,
апеляційну скаргу
Державної служби
геології та надр
України
задоволено
частково,
постанову
скасовано.

817/1428/17 Самарський Михайло Самарський Михайло
Андрійович
Андрійович

294/1340/16- Гребенюк Микола
а
Михайлович

806/2672/17 Войтович Наталія
Федорівна

817/995/17 Товариство з
додатковою
відповідальністю
"Рівненський завод
будівельних
матеріалів"

Відповідач
Білоус Н.В., керівник
апарату
Здолбунівського
районного суду
Рівненської області

Відкладено на
07.02.2018 р. о
09:15.

Апеляційну скаргу
залишено без
задоволення, а
постанову без змін.

Державна служба
Державна служба
геології та надр України геології та надр України
278/3142/16- Журило Олександр
а
Іванович

Станишівська сільська
рада Житомирського
району

Станишівська сільська
рада Житомирського
району

про визнання
Відкладено на
нечинним рішення 14.02.2018 р. о
та зобов'язання
12:40.
вчинити певні дій

Зарічанська сільська
рада Житомирського
району Житомирської
області
806/3175/17 Приватне акціонерне
товариство
"Технологічна
Аграрна Компанія
Об'єднана"

Приватне акціонерне
товариство
"Технологічна Аграрна
Компанія Об'єднана"

Приватний нотаріус
Брусилівського
районного
нотаріального округу
Житомирської області
Бородавко Борис
Борисович

про визнання
Апеляційну скаргу
протиправними та залишено без
скасування рішень задоволення, а
ухвалу без змін.

285/2831/16- Чижівська сільська
а
рада НовоградВолинського району
Житомирської області

806/2886/17 Кравчук Микола
Петрович

284/771/16-а Кондратюк Анатолій
Дмитрович

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Свободна Енергія"

Новоград-Волинська
районна державна
адміністрація
Житомирської області

Чижівська сільська рада
Новоград-Волинського
району Житомирської
області
Кремез Олег
Відділ державної
Васильовичвиконавчої служби
представник позивача
Малинського районного
управління юстиції
Житомирської області

Кондратюк Анатолій
Дмитрович

про визнання
бездіяльності
протиправною,
зобов'язання
вчинити певні дії,
визнання
протиправними та
скасування
розпоряджень

про визнання дій
протиправними,
скасування
постанови та акту

Апеляційну скаргу
Чижівської
сільської ради
НовоградВолинського
району
Житомирської
області залишено
без задоволення,
апеляційну скаргу
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"Свободна
Енергія"
задоволено,
постанову
скасовано.

Апеляційну
задоволено
частково,
постанову
скасовано та
закрито
провадження у
справі.
Управління Пенсійного про визнання
Відкладено на
фонду України в
протиправними дій 14.02.2018 р. о
м.Коростені та
14:30.
Коростенському районі
Житомирської області

