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Оголошення про виклик до суду
на офіційному веб-сайті судової влади України 
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Київський апеляційний суд згідно ч. 11 ст. 128 Цивільного процесуального кодексу 
України викликає у судове засідання третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 
щодо предмету спору на стороні відповідачів: Корольова Віталія Віталійовича, 
Жидкова Дмитра Володимировича, Кінаш Олега Миколайовича, Лесневську 
Людмилу Петрівну, Долгова Юрія Івановича, Сьомку Наталію Анатоліївну для 
участі у розгляді справи №22-ц/824/2739/2018 за позовом Заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Національного наукового центру «Інститут 
землеробства» Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства 
«Дослідне господарство «Чабани» Національного наукового центру «Інститут 
землеробства» Національної академії аграрних наук України до Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області, Гатненської сільської ради Києво-Святошинського 
району Київської області, Сергієнко Аліни Борисівни, Пилипенко Тамари Юріївни, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Альт-Хаус», треті особи, які не заявляють 
самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів, Корольов Віталій 
Віталійович, Жидков Дмитро Володимирович, Кінаш Олег Миколайович, Лесневська 
Людмила Петрівна, Долгов Юрій Іванович, Сьомка Наталія Анатоліївна про поновлення 
строку звернення до суду, визнання недійсними наказів, рішення сільської ради, договорів 
оренди земельних ділянок, витребування земельних ділянок з незаконного володіння, за 
апеляційної скаргою Першого заступника прокурора Київської області на рішення Києво- 
Святошинського районного суду Київської області від 20 червня 2018 року.

Судове засідання у даній справі призначене на 11 годину 50 хвилин 10 грудня 2018 
року та відбудеться в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: 03110, м. 
Київ, вул. Солом’янська 2-а.

З опублікування оголошення про виклик особа вважається повідомленою про дату, 
час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч.2 ст.372 ЦПК України неявка сторін або інших учасників справи 
належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає 
розгляду справи.

Суддя Київського апеляційного суду —  В.М.Волошина


