
Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документу 20.04.2022 Кримінальне провадження : 11 -сс/991/2/22

Вихідний номер: 991/2608/20/1724/2022 Справа № 991/2608/20

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кому: Мальцев Денис Костянтинович

(найменування суду) Місцезнаходження/ місце проживання: 
садівницьке товариство "Боровик", вул. Соснова, 15 , с. 
Новосілки, Київська обл., Вишгородський р-н , 07362викликає Вас як: підозрюваний

на 10:00 год., 05.05.2022 р. Додатково просимо надати такі документи:

Документи, які посвідчують особу та повноваженняу справі: за апеляційними скаргами адвоката Левковця 
Андрія Юрійовича, який діє в інтересах Мальцева Дениса 
Костянтиновича, начальника шостого відділу управління 
процесуального керівництва, підтримання державного 
обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої 
прокуратури Козачини С.С., старшого групи прокурорів у 
провадженні - прокурора шостого відділу управління 
процесуального керівництва, підтримання державного 
обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Подгорця С.В. на ухвалу 
слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 
червня 2020 року, якою залишено без задоволення 
клопотання старшого детектива Національного бюро 
П’ятого відділу детективів Національного 
антикорупційного бюро України Пачевського Володимира 
Віталійовича від 28.02.2020 про обрання запобіжного 
заходу у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№52019000000001196 від 21.12.2019, щодо Мальцева 
Дениса Костянтиновича, підозрюваного у вчиненні 
злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.З ст.209 КК України.

Місцезнаходження суду: 
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання: 3

Слідчий суддя, суддя:
С. Б. Боднар

(підпис, ініціали, прізвище)

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 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 у місці 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 на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття 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.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
991/2608/20/1724/2022 від 20.04.2022
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Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Дата документу 20.04.2022 Кримінальне провадження : 11-сс/991/2/22

Вихідний номер: 991/2608/20/1755/2022 Справа № 991/2608/20

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кому: Мальцев Денис Костянтинович

(найменування суду) Місцезнаходження/ місце проживання:
вул. Смілянська,буд.94/3, кв.9, м. Черкаси, 18007

викликає Вас як: підозрюваний
Додатково просимо надати такі документи:

Документи, які посвідчують особу та повноваження
на 10:0 год., 05.05.2022 р.

у справі: за апеляційними скаргами адвоката Левковця 
Андрія Юрійовича, який діє в інтересах Мальцева Дениса 
Костянтиновича, начальника шостого відділу управління 
процесуального керівництва, підтримання державного 
обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої 
прокуратури Козачини С.С., старшого групи прокурорів у 
провадженні - прокурора шостого відділу управління 
процесуального керівництва, підтримання державного 
обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Подгорця С.В. на ухвалу 
слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 
червня 2020 року, якою залишено без задоволення 
клопотання старшого детектива Національного бюро 
П’ятого відділу детективів Національного 
антикорупційного бюро України Пачевського Володимира 
Віталійовича від 28.02.2020 про обрання запобіжного 
заходу у кримінальному провадженні, внесеному до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№52019000000001196 від 21.12.2019, щодо Мальцева 
Дениса Костянтиновича, підозрюваного у вчиненні 
злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.З ст.209 КК України.

Місцезнаходження суду: 
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, 
Зала судового засідання: 3

Слідчий суддя, суддя:
С. Б. Боднар

(підпис, ініціали, прізвище)

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 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 у місці 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 на виклик.

Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття 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.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 
991/2608/20/1755/2022 від 20.04.2022
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