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Строгий І.Л.

Оголошення про виклик до суду

Повіє і ка про виклик обвинувачених в судове засідання та інформація 
про процесуальні документи, шо підлягають врученню їм

В провадженні колегії суддів Витого антикорупційного суду у складі Федорак Л.М. (головуюча), суддів
Строюю І.Л., Маслова В.В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482 стосовно обвинувачення 
Самої кала Едуарла Вікюровича у вчиненні кримінальною правопорушення, передбаченою ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК 
України, Костянецької Світлани Владиславівни у вчиненні кримінальної о правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191 КК України, Косіянецькою Антона Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Дмитренка Юрія Вікторовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченою ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв'язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження: 
обвинувачений - Самоікал Едуард Вікторович, осіаннє відоме місце проживання: вул. Драгомирова, 16 Б, кв. 11, м. Київ, 
обвинувачена - Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце прожинання: м. Київ, просп. Академіка 
Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 
обвинувачений Косіянецький Антон Геннадійович - осіаннє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Академіка 
Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 
обвинувачений Дмиїренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 115/2, 
кв. 65.
Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.

Судове засідання відбудеться о 14 год 00 хв 08 червня 2021 року, 14 год 00 хв 10 червня 2021 року, 14 год 00 хв
08 липня 2021 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:іnboх @ vaks.gov.ua 
Копії процесуальних докуменіів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоікалу Е.В., надсилаються захисникам 
Алієву В.В., Йосипову А.А., Карпенку М.О., Трофименку В.М., Яровому А.Р., Глобі К.В., копії процесуальних 
документів, шо підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С.В., надсилаються захисникам Охріменку В.В., 
Левковцю А.Ю., Алієву В.В., Третяченко О.В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню 
обвинуваченому Костянецькому А.Г., надсилаються захисникам Левковцю А.Ю., Маркевичу В.Я., Третяченко О.В., 
копії процесуальних документів, шо підлягають врученню обвинуваченому Дмитренку Ю.В., надсилаються захиснику 
Алієву В.В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під варюю 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 за місцем проживання протяюм 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 жиі гю;
7) несвоєчасне одержання повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи)за викликом.

Головуюча Л. М. Федорак
L
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