
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 11 кп/824/1356/2019

Київський апеляційний суд Кому: Януковичу В.Ф.

викликає Вас як обвинуваченого 
на 10 год. 00 хв."13" червня 2019 року

Місцезнаходження/місце проживання:

за апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю .ІІ 
Горошинського О.О., Байдика O .A ., Сердю ка В. А. і 
Федоренка І . Л Б і л е н к а  Б.В. і Ф озекош  A.A. на вирок 
Оболонського районного суду м іста Києва від 24 січня 2019 
року стосовно Януковича В .Ф  та за апеляційними скаргами 
захисників Байдика O.A. та Ф озекош  A.A. на ухвали 
Оболонського районного суду м іста Києва від 20 березня 
2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика O.A. про 
виправлення описки та заяви Байдика O.A. та Ф озекош  A.A.

04210. м. Київ, вул. Оболонська набережна, 
буд. 15, корпус 5, кв. 13

про роз яснення вироку суду перш ої інстанції відмовлено 
М ісцезнаходження суду: м. Київ, вул. С олом ’янська, 2 - А . Додатково просимо подати такі документи: 

Документ, що посвідчує особу ( паспорт )

Пом.судді: Довганич В.В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КІ1К України:

1) затримання, тримання під вартою  або відбування покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок д ії закону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4)  відсутність особи за м ісцем 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 залиш ити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім 'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю:

7) несвоечасне одержання повістки про виклик:

8)  інші обставини, які об'єктивно унемож ливлю ю ть з'явлення особи за викликом.

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

Згідно положенням ст. 139 КПК України, якщо підозрю ваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, представник ю ридичної особи, щодо якої здійсню ється провадження, який був у 
встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердж ення отримання ним 
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або 
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грош ове стягнення у розмірі:

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, 
суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка 
може бути застосовано прпвід.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду 
(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею  323 КПК України.


