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Вищий антикорупційний суд просить опублікувати в газеті «Урядовий кур’єр» оголошення 
наступного змісту:____________________________________________________ ________________

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання детектива 
Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного 
підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Швидкого Ярослава 
Юрійовича, погоджене прокурором четвертого відділу Управління процесуального 
керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Скибенком 
Олексієм Ігоровичем, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо 
Януковича Олександра Вікторовича, 10.07.1973 р.н., в рамках кримінального провадження № 
42015000000002833 від 25.12.2015.

Згідно з ч.8 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України (далі -  КПК 
України), повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що 
така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої 
неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - 
сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

На підставі вшцевикладеного, Вищий антикорупційний суд у порядку ст. 297-5 КПК 
України викликає в судове засідання на 13 год 00 хв. 25 серпня 2021 року підозрюваного 
Януковича Олександра Вікторовича, 10.07.1973 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. ________

Про виконання виклику до суду просимо повідомити Вищий антикорупційний суд до 
23.08.2021 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.).
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