
Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документу 15.04.2021 Кримінальне провадження : 1 l-cc/991/l 13/21

Вихідний номер: 757/1872/21-к/3009/2021 Справа № 757/1872/21-к

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кому: Мальцев Денис Костянтинович

(найменування суду) Місцезнаходження/ місце проживання:

викликає Вас як: підозрюваний

на 11:00 год., 27.04.2021 р.
Додатково просимо надати такі документи:

у справі: за апеляційною скаргою прокурора шостого 
відділу управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та 
представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури Подгорця Сергія Васильовича на ухвалу 
слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 
від «21» січня 2021 року, якою частково задоволено скаргу 
адвоката Суткевича О.О. в інтересах Бахматюка О.Р., 
Василюк Н.Р. та Мальцева Д.К. на бездіяльність 
Генерального прокурора у кримінальних провадженнях № 
№ 12014000000000496, 52019000000001195, 
52019000000001196, 52019000000001197 від 16.01.2021 та 
зобов'язано Генерального прокурора розглянути 
клопотання адвоката Суткевича О.О. в інтересах 
Бахматюка О.Р., Василюк Н.Р. та Мальцева Д.К. про 
вирішення спору про підслідність у кримінальних 
провадженнях № № 12014000000000496, 
52019000000001195,52019000000001196, 
52019000000001197.

Документи, які посвідчують особу та повноваження

Місцезнаходження суду: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання З

Суддя:
С. Б. Боднар

(підпис, ініціали, прізвище)

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обоє ’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КП 
України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статте 
324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників 

статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
757/1872/21-К/3009/2021 від 15.04.2021
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Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документу 15.04.2021 Кримінальне провадження : 1 l-cc/991/l 13/21

Вихідний номер: 757/1872/21-к/3008/2021 Справа №757/1872/21-к

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кому: Василюк Наталія Романівна

(найменування суду) Місцезнаходження/ місце проживання:

викликає Вас як: підозрюваний

на 11:00 год., 27.04.2021 р.
Додатково просимо надати такі документи:

у справі: за апеляційною скаргою прокурора шостого 
відділу управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та 
представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури Подгорця Сергія Васильовича на ухвалу 
слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 
від «21» січня 2021 року, якою частково задоволено скаргу 
адвоката Суткевича О.О. в інтересах Бахматюка О.Р., 
Василюк Н.Р. та Мальцева Д.К. на бездіяльність 
Генерального прокурора у кримінальних провадженнях № 
№ 12014000000000496, 52019000000001195, 
52019000000001196, 52019000000001197 від 16.01.2021 та 
зобов'язано Генерального прокурора розглянути 
клопотання адвоката Суткевича О.О. в інтересах 
Бахматюка О.Р., Василюк Н.Р. та Мальцева Д.К. про 
вирішення спору про підслідність у кримінальних 
провадженнях № № 12014000000000496, 
52019000000001195,52019000000001196, 
52019000000001197.

Документи, які посвідчують особу та повноваження

Місцезнаходження суду: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання З

Суддя:
С. Б. Боднар

(підпис, ініціали, прізвище)

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обоє ’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПБ 
України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтек 
324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - 

статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
757/1872/21-К/3008/2021 від 15.04.2021

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИ
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Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документу 15.04.2021 Кримінальне провадження : ll-cc/991/l 13/21

Вихідний номер: 757/1872/21-к/3007/2021 Справа № 757/1872/21-к

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кому: Бахматюк Олег Романович

(найменування суду) Місцезнаходження/ місце проживання:

викликає Вас як: підозрюваний

на 11:00 год., 27.04.2021 р.
Додатково просимо надати такі документи:

у справі: за апеляційною скаргою прокурора шостого 
відділу управління процесуального керівництва, 
підтримання державного обвинувачення та 
представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури Подгорця Сергія Васильовича на ухвалу 
слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 
від «21» січня 2021 року, якою частково задоволено скаргу 
адвоката Суткевича О.О. в інтересах Бахматюка О.Р., 
Василюк Н.Р. та Мальцева Д.К. на бездіяльність 
Генерального прокурора у кримінальних провадженнях № 
№ 12014000000000496,52019000000001195,  
52019000000001196, 52019000000001197 від 16.01.2021 та 
зобов'язано Генерального прокурора розглянути 
клопотання адвоката Суткевича О.О. в інтересах 
Бахматюка О.Р., Василюк Н.Р. та Мальцева Д.К. про 
вирішення спору про підслідність у кримінальних 
провадженнях № № 12014000000000496, 
52019000000001195,52019000000001196, 
52019000000001197.

Документи, які посвідчують особу та повноваження

Місцезнаходження суду: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання З

Суддя:
С. Б. Боднар

(підпис, ініціали, прізвище)

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КГ 
України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статте 
324 КПК України, потерпілого - статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представники 

статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
757/1872/21-к/3007/2021 від 15.04.2021

ІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
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