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КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД 
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 2а 

факс 284-15-77, e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Оголошення про виклик до суду
На офіційному веб-сайті судової влади України 

Ырря .-//court.gov. иа

Київський апеляційний суд згідно ч. 11 ст. 128 Цивільного процесуального кодексу 
України викликає у судове засідання як позивача об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Мир», як відповідача Бочарова Сергія Володимировича, як 
третіх осіб Кочуру Любов Григорівну, Костіну Антоніну Петрівну, приватного нотаріуса 
Київського міського нотаріального округу Парфеньонок Тетяну Євгеніївну, приватного 
нотаріуса Київського міського нотаріального округу Федоришина Олега Петровича, 
комунальне підприємство «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права 
власності на об’єкти нерухомого майна», товариство з обмеженою відповідальність 
інформаційно-консалтингова фірма «Реноме», комунальний концерн «Центр комунального 
сервісу», Київська міська рада, Козлову Ірину Володимирівну, Службу у справах дітей та 
сім’ї Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації для участі у розгляді 
справи № 22-ц/824/8648/2019 за апеляційною скаргою об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Мир» на рішення Дніпровського районного суду міста Києва 
від 02 квітня 2019 року у справі за позовом об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Мир» до Бочарова Сергія Володимировича, треті особи: Кочура Любов 
Григорівна, Костіна Антоніна Петрівна, приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Парфеньонок Тетяна Євгеніївна, приватний нотаріус Київського 
міського нотаріального округу Федоришин Олег Петрович, комунальне підприємство 
«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти 
нерухомого майна», товариство з обмеженою відповідальність інформаційно-консалтингова 
фірма «Реноме», комунальний концерн «Центр комунального сервісу», Київська міська рада, 
Козлова Ірина Володимирівна, Служба у справах дітей та сім’ї Дніпровської районної у місті 
Києві державної адміністрації про витребування майна з незаконного володіння та визнання 
права власності.

Судове засідання відбудеться 12 вересня 2019 року об 11 годині 00 хвилин 
в приміщенні Київського апеляційного суду (м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, зал № 0908, 
09 поверх; головуючий суддя -  Журба С.О.).

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 р о з г л я ^  /Справи не перешкоджає 
розгляду справи.

Суддя
Київського апеляційного суду *  /  Журба С.О.
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