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Головуючий суддя: Задорожна Л. І.
судді: Шкодін Я.В., 

Федоров О.В.
Головному редактору газети «Урядовийкур’єр) 

01008, м. Київ, вул. Садова, 1/1

_____________________Оголошення про виклик до суду__________________
Вищий антикорупційний суд просить опублікувати в газеті «Урядовий кур’єр» 

оголошення наступного змісту:
«У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із 

матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за № 52017000000000016 
від 04 січня 2017 року за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.27, ч.5 ст.191, ч.З ст.209, ч.З ст.212, ч.І 
ст.366, ч.2 ст.15, ч,5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановлено здійснювати 
спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленького 
Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.27, ч.5 
ст.191, ч.З ст.209, ч.З ст.212, ч.І ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено судовий розгляд 
у кримінальному провадженні № 52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим 
викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин 
України, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за адресою: 
м. Київ, вул.Кудрявська, 13-19, кв.31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, 
вул. Кловський узвіз, 6.5, кв.Ю, який обвинувачується у вчиненні кримінальних 
правопорушень передбачених ч.З ст.27, ч.5 ст.191, ч.З ст.209, ч.З ст.212, ч.І ст.366, ч.2 ст.15, 
ч.5 ст.191 КК України, в судове засідання, яке відбудуться 08 червня 2021 року о 08;00 год. 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), 
головуючий суддя: Задорожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

Про виконання опублікування виклику до суду просимо повідомити Вищий 
антикорупційний суд до 28.05.2021. Водночас просимо направити акт виконаних робіт/наданих 
послуг по факту публікації даного оголошення та випуск газети «Урядовий кур’єр» : 
вищевказаним оголошенням на адресу суду: м. Київ, проспект Перемоги, 41 каб., судді 
Задорожній Л.І.

Суддя

Виконавець: ЯрмолюкМ.І.

Л.І. Задорожна

 

 

 
 


