ВИЩИЙ

А Н Т И К О Р У П Ц І ЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, тел.: 044-235-32-14, е -таіі: іпЬох@уак$.§оу.иа,
____________ веб-сайт: ЬКр5://1ісас.соигї.§оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

В их№ : 991/3284/21/14396/2021
Дата: 31.05.2021

Провадження №1-кс/991/3338/21
в справі №991/3284/21
Слідчий суддя: Воронько В. Д.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Вищий анти кору пційний суд викликає Вас як:
Кому: Капітанчук Валерій Володимирович
підозрюваний на 11:30 год., 09.06.2021 р.
с. Лиманка
у справі за клопотанням детектива НАБУ Панова(Мізікевича), Одеська обл., Овідіопольський р-н
В. В., погодженим прокурором САП ОГП 67803
Скибенком О.І., про встановлення стороні
захисту строку ознайомлення з матеріалами Додатково просимо надати паспорт та інші
досудового
розслідування
в
рамках документи, які підтверджують особу та її
кримінального
провадження
№повноваження
52017000000000785 від 10.11.2017
Місцезнаходження суду:
м. Київ, вул. Хрещатик, 42а,
Зала судового засідання 8
Слідчий суддя:
Воронько В. Д.
П оваж н і п р и ч и н и Н еприбуття особи на в и к л и к суду згідн о стат ті 138 К П К У к р аїн и :

1) заірим ання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сіихійні лиха або інші подібні обсіавини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяж ка 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 на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож ливість прибуття до суду.
Н аслідки н еп р и буття за вик лик ом суду

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

Д л я вр уч ен н я в суді

Розписка
Повістку про виклик до суду на ім'я Капітанчук Валерій Володимирович про прибуття до Вищого
антикорупційного суду
на 11:30 год. 09.06.2021 року як підозрюваний
одерж ав"___ " __________________ 20____ року:
1. Особисто_______________________________________________
(підпис одерж увача)

2. Для передання
С екретар________________________________________________________ _ _ _ _
(підпис )

(підпис одерж увача із зазначенням посади або віднош ення до адресата, а також', даних документа, що посвідчують особу)
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