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Дарницький районний суд м. Києва повідомляє Вам, що під головуванням судді
Коляденко П.Л. 30.06.2022 року об 11 год. ЗО хв., буде проводитись підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні № 42015060360000293 за обвинуваченням
Шапортова Станіслава Володимировича, 16.02.1967 р.н., у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 111 КК України.та одночано просимо Вас
відповідно до вимог ч. 8 ст. 135 КПК України опублікувати на офіційному веб-сайті Офісу
Генерального прокурора повістку про виклик в судове засідання призначене на 30.06.2022
року о 11 год. ЗО хв.

Суддя Дарницького
районного суду м. Києва

П.Л. Коляденко

Вик.: 1.1. Буцяк

Дарницький районний суд
міста Києва
24572/22-Вих від 02.06.2022
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П овідомлення про в и к л и к на підготовче судове засідання в крим інальном у провадженні
Кримінальне провадження Я« 1- к п/753/533/22
Дата документу 06.06.2022

Вих.№ 753/і 5315/18

Дарницький районний суд міста Києва

Кому: Шапортов Станіслав Володимирович

(наимену&ання суоу}

М ісцезнаходжекня/ місце проживання:
Щорса. 20, кв. 2 , Я л т а, АР Крим

повідомляє Вас як: обвинувачений
у справі: за обвинуваченням Ш злортова Станіслава
Володимировича, і 6.0 2 .1967 р.н., у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст.
КК України.! :І

Додатково просимо надати такі документи:

Про те, що 30.06.2022 р. о 1 і :30
,:За адресою м. Київ, вул. Севастопольська, 7/ і 3,
і
І
Відбудеться: підготовче судове засідання

Слідчий суддя, суддя:
П. Л. Коляденко

/
/

І

\ і

(підіте, ініціали, прізвище)

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покараная;
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 з'явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

У разі неявки у судове засідання без поважних причин або не повідомлення про причини неприбуття, справа може бути розглянута
у Вашу відсутність.

Для вручення в суді

Розписка
Повідомлення про виклик до суду на ім'я Шапортов Станіслав Володимирович про з'явлення до Дарницького
районного суду м .Києва
( найм енування суду)

на 11:30 год. 30.06.2022 року як обвинувачений
одержав "___” ______ _____ ______ 20____року:
1. Особисто

____________ _____________ __
(тонне одержувача)

2. Для передання
С екретар_____________
(підпис)

(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення оо адресата, а також даних документа, то посвідчують особу)

Б уцЯХ06.06.2022

Дарницький районний суд
кіста Кисел

12:05:0211

Ііі (IIІІ Ш ІЇІ1ІІІІІ1111111 іі 1IIIIІН ІІІІШ ІІ і 1II і і 1ІІІІ іі І1! 111
*2602*33126737*1*!«

