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Головному редактору 
газети "Урядовий кур'єр"
01008, Київ, вул. Садова, 1/14

Вищий антикорупційний суд просить опублікувати в газеті «Урядовий кур'єр» оголошення
наступного змісту: ____________________________________________ ______________________

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання детектива 

Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного 
підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Панова Владислава 
Віталійовича, погоджене прокурором четвертого відділу Управління процесуального 
керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Скибенком 
Олексієм Ігоровичем, про встановлення стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами 
досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 52017000000000785 від
10.11.2017.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.07.2020 постановлено 
здійснювати спеціальне досудове розслідування відносно підозрюваного в даному 
кримінальному провадженні - Капітанчука Валерія Володимировича, 14.06.1972 р.н.

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд у порядку ст. 297-5 КПК 
України викликає в судове засідання на 14 год. 00 хв. 28 травня 2021 року підозрюваного 
Капітанчука Валерія Володимировича, 14.06.1972 р.н., для розгляду вищезазначеного 
клопотання (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

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

Слідчий суддя: Воронько В.Д.

Про виконання виклику до суду просимо повідомити Вищий антикорупційний суд до 
97.05.2021 та направити випуск газети «Урядовий кур'єр» з вищезазначеним оголошенням на 
адресу суду: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а (Слідчий суддя Воронько В.Д.).

Слідчий суддя Вищого 
антикорупційного суду В.Д. Воронько
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