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Київський апеляційний суд згідно ч.П ст.128 Цивільного процесуального 
кодексу України викликає у судове засідання позивача Глущенка Олега Вікторовича, 
відповідачів: Житлово-будівельного кооператив «Нектарний», Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Платформа Можливостей», Щербакова Євгена 
Володимировича, державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного 
нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Гриб Надію Миколаївну, 
державного реєстратора прав на нерухоме майно Комунального підприємства 
Київської обласної ради «Готово» Тимофеева Олександра Анатолійовича, третіх осіб: 
виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, Резніка Ігора 
Йосиповича, Рожок Ігора Володимировича, благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Я люблю Україну», Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Спейс інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Тезоро ЛТД» для участі 
у розгляді справи № 357/859/17 (№22-ц/824/444/2019) за апеляційною скаргою 
представника відповідача Щербакова Євгена Володимировича -  Солдаткіна 
Олександра Сергійовича на рішення Обухівського районного суду Київської області 
від 04 квітня 2018 року, ухвалене під головуванням судді Кравченка М.В., у справі за 
позовом Глущенка Олега Вікторовича до Житлово-будівельного кооперативу 
«Нектарний», Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 
Можливостей», Щербакова Євгена Володимировича, державного реєстратора прав на 
нерухоме майно приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу 
Гриб Надії Миколаївни, державного реєстратора прав на нерухоме майно 
Комунального підприємства Київської обласної ради «Готово», Тимофеева 
Олександра Анатолійовича, треті особиц виконавчий комітет Обухівської міської

§ади Київської 9бласті, Резнік Ігор Йосипович, Рожок Ігор Володимирович, 
лагодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Я люблю Україну», 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спейс інвест», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Тезоро ЛТД» про встановлення юридичного факту, визнання 
довідки незаконною та її скасування, визнання права володіння, визнання дій 
протиправними, визнання незаконним та скасування рішення, зобов’язання вчинити 
Дії .

Судове завдання у даній справі призначене на 12 годину 00 хвилин 21 березня 
2019 року та відбудеться в приміщенні Київського апеляційного суду за адресою: 
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а, (зал №1002, 10 поверх) під головуванням 
судді-доповідача Борисової О.В.

З опублікуванням 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.

Судця О.В. Борисова
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