
10.07.2019 року
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні

Кримінальне провадження №11 -кн/824/828/2019

Київський апеляційний суд

(найменування суду)

викликає Вас як обвинуваченого
на 10 год. ЗО хв. «25» вересня 2019 року.

для участі у розгляді апеляційного провадження 
за апеляційною скаргою заступника прокурора м. 
Києва Коржа A.C. на вирок Солом’янського 
районного суду м. Києва від 13.04.2017 року, 
яким Стеценка Андрія Миколайовича визнано 
винним у вчиненні ^^рймінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 
185 КК України.

Місцезнаходження/
03110, м. Київ, в^тЛЖ том’янська, 2-а

Суддя: Кияі

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Стеценко А.М. 

Місцезнаходження/місце проживання:

04074 м. Київ, вул. Попова, 4/2, кв. 49.

04107 м. Київ, пров. Квітневий, 10, кв. 46. 

Додатково просимо подати такі документи: 

що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в судове 
засідання є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь 
повідомити про неможливість з’явлення до 
суду.

Тел../факс (044) 284-15-77; (044) 284-14-66 
e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
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 за місцем 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 за викликом.
Нагадуємо про обов ’язок заздалегідь повідомити про неможливість з ’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача 
передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтею 323 КПК України, прокурора та захисника - статтею 324 КПК України, потерпілого - 
статтею 325 КПК України,цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників - 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта - статтею 327 КПК 
України.__________________ ______________ ____________________________________________________
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