
і
К И Ї В С ЬК ИЙ  А П Е Л Я Ц І Й Н И Й  СУД  

03110, м. Київ, вул. Солом’яиська, 2-а 
факс: (044) 284-13-97, e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

20.05.2019 року № 11 кп/824/1356/2019

До Київського апеляційного суду надійшло кримінальне провадження 
№ 42016000000001594 з апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., 
Горошинського О.О., Байдика O.A., Сердюка В.А. і Федоренка І.Л., 
Віденка Б.В. і Фозекош A.A., які діють в інтересах Януковича В.Ф. на вирок 
Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким 
Януковича В.Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З 
ст. 110 КК України у зв'язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є 
склад кримінального правопорушення.

02 квітня 2019 року ухвалою Київського апеляційного суду прийнято 
рішення про залишення апеляційних скарг захисників Рябовола Ю.ГІ., 
Горошинського О.О., Байдика O.A., Сердюка В.А. і Федоренка I.JL, 
Біленка Б.В. і Фозекош A.A., Овсяннікова В.В. на вирок Оболонського 
районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким Януковича В.Ф. 
визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 
ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 110 КК 
України у зв'язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад 
кримінального правопорушення та апеляційних скарг захисників Байдика O.A. 
та Фозекош A.A. на ухвали Оболонського районного суду міста Києва від 20 
березня 2019 року без руху.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 07 травня 2019 року за 
апеляційними скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського О.О., 
Байдика O.A., Сердюка В.А. і Федоренка I.JL, Біленка Б.В. і Фозекош A.A. на 
вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким 
Януковича В.Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З 
ст. 110 КК України у зв'язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є 
склад кримінального правопорушення та за апеляційними скаргами захисників 
Байдика O.A. та Фозекош A.A. на ухвали Оболонського районного суду міста 
Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика O.A. про 
виправлення описки та заяви Байдика O.A. та Фозекош A.A. про роз’яснення 
вироку суду першої інстанції відмовлено, відкрите апеляційне провадження.

Київський апеляційний суд 07 травня 2019 року повернув апеляційну 
скаргу захиснику Овсяннікову В.В., який діє в інтересах Януковича В.Ф.,
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вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким 
Януковича В.Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 
110 КК України у зв'язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад 
кримінального правопорушення.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 травня 2019 року 
відмовлено в задоволенні клопотань захисників Горошинського О.О., 
Байдика O.A., Біленка Б.В. і Фозекош A.A., які діють в інтересах 
Януковича В.Ф. про продовження строку підготовки до апеляційного розгляду 
відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 травня 2019 року 
відмовлено в задоволенні клопотань захисників Горошинського О.О. та 
Байдика O.A., які діють в інтересах Януковича В.Ф. про повернення 
кримінального провадження до суду першої інстанції для розгляду заяви про 
роз’яснення вироку та для розгляду зауважень на журнали судових засідань 
відмовити.

Київський апеляційний суд 17 травня 2019 року відмовив в задоволенні 
клопотання захисника Овсяннікова В.В., який діє в інтересах Януковича В.Ф. 
про поновлення строку для усунення недоліків.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 травня 2019 року 
закінчено підготовку та призначено апеляційний розгляд за апеляційними 
скаргами захисників Рябовола Ю.П., Горошинського О.О., Байдика O.A., 
Сердюка В.А. і Федоренка I.JL, Біленка Б.В. і Фозекош A.A. на вирок 
Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким 
Януковича В.Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 
111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України та виправдано за ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 110 
КК України у зв'язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад 
кримінального правопорушення та за апеляційними скаргами захисників 
Байдика O.A. та Фозекош A.A. на ухвали Оболонського районного суду міста 
Києва від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви Байдика O.A. про 
виправлення описки та заяви Байдика O.A. та Фозекош A.A. про роз’яснення 
вироку суду першої інстанції відмовлено, на 10 год. 00 хв. 13 червня 2019 
року у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного 
суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Виконав помічник судді 
Довганич В.В. 
тел. (044-284-14-70)

Суддя Ю.Р.Трясун


