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Вищий антикорупційний суд просить опублікувати в газеті «Урядовий кур'єр» повістку про
виклик до суду наступного змісту:_______ ______________________________________ __ ______

Повістка про виклик підозрюваного до суду 
В провадженні слідчого судді Вищого антикорупційного суду Мойсака С.М. перебуває клопотання 

детектива Національного антикорупційного бюро України Войтюка Р.В. про встановлення стороні захисту 
строку на ознайомлення з матеріалами к р и м ін а л ь н о г о  провадження №52016000000000235 від 11.07.2016 .

Ухвалою від 19.10.2020 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000235 
від 11.07.2016, відносно Корніленкова Ігоря Петровича, 16.10.1965 р.н., уродженця м. Запоріжжя Запорізької 
області, зареєстрованого за адресою: вул. Московська, 41/8, кв. 62, м. Київ, (останнє відоме місце прожиання: 
вул. Європейська, 5, котеджний комплекс "Європа”, с. Сонячне Запорізького району Запорізької області) 
громадянина України, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мосак С.М. викликає в 
судове засідання на 09 год. 00 хв. 27.05.2021 підозрюваного Корніленкова Ігоря Петровича, для розгляду 
вищезазначеного клопотання детектива НАБУ Войтюка Р.В. (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 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом.

Поважні причини неприбуття особи на виклик згідно із ст. 138 КПК України:
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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.
Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені статтею 139 КПК України.

____________________________________________ Слідчий суддя; Мойсак Сергій Мирославович

Про виконання виклику до суду просимо повідомити Вищий антикорупційний суд до 
27.05.2021 та направити випуск газети «Урядовий кур'єр» з вищезазначеним оголошенням на 
адресу суду: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а (Слідчий суддя: Мойсак С.М.).

Суддя Вищого 
антикорупційного суду

*4910* 51095092* 1* 1*


