
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: іпЬох@уакз.§оу.иа,

веб-сайт: ЬПрз://Ьсас.соигї.§оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/6606/22/414/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: Шелков Михайло Євгенович

Місцезнаходження/ місце проживання:
вул. 1 Тверська-Ямська, буд. 26, м. москва, 125047
е-таіі: Ісі-тґо @ У 8 т р о -а у і$ т а .т

викликає Вас у процесуальному статусі: 
відповідач

на 16:00 17.01.2023

за позовом Міністерства юстиції України до Шелкова 
Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції»

Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заяви 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 ✓ 
тел.: 044-235-32-14 /

Головуючий суддя: Тимур ХАМЗІН
(підпис, ініціали, прізвище) /

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на іншии час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

Вищий антикорупційний суд
ІІІІІІІІІІІІ ІІІІ1 ІІІІІІІІІІІІП ІІІІІІІІІІІІІМ ІІІІІІІІІІІІІІІІІ1 ІІ
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Исх № 991/6606/22/414/2023
Дата: 05.01.2023

Дело № 991/6606/22 
Производство № 2-а/991/8/22 

Председательствующий судья: Хамзин Т. Р.
Судьи: Мойсак С. М. 

Михайленко В. В.

Повестка о вьізове в судебное заседание

Вьісший антикоррупционньїй суд вьізьівает
Шелкова Михаила Евгеньевича, 30.05.1968 г.р„ местожительство: 125047, г. москва, ул. 1 

Тверская-Ямская, дом 26,
в качестве ответчика
в административном деле по исковому заявлению Министерства юстиции Украиньї к 

Шелкову Михаилу Евгеньевичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 
первой статьи 4 Закона Украиньї «О санциях»

в судебньїе заседания, которьіе состоятся 17.01.2023 в 16 часов 00 минут в помещении 
Вьісшего антикоррупционного суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, д. 42-А.

С копией искового заявления возможно ознакомиться на сайте Вьісшего 
антикоррупционного суда по ссьшке: 1ШроУ1ісас.сош1.їзду.иа .

Лица, участвующие в деле, обязаньї уведомить суд о наличии уважительньїх причин 
невозможности прибьітия в суд в случае их возникновєния (пункт 7 части 1 статьи 125 Кодекса 
административного судопроизводства Украиньї).

Неявка в судебное заседание участников дела и/или их представителей не препятствует 
рассмотрению искового заявления по существу и не может бьіть основанием для приостановления 
сроков его рассмотрения, отложения судебного заседания на другое время или дату, обьявления 
перерьіва в судебном заседании (пункт 2 части 5 статьи 283-1 Кодекса административного 
судопроизводства Украиньї).

Пункт 9 части 1 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Украиньї 
обязьівает лиц, полупивших повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности 
вручить ее адресату.

Судья Т.Р. Хамзин
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: іпЬох@уак5.£ОУ.иа,

веб-сайт: Ьйр5:/Лісас.соигІ.§оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №; 991/6606/22/431/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма"

Місцезнаходження/ місце проживання: 
вул. Паркова, 1, м. Верхня Салда, Свердловська обл., 

624760
е-таіі: Іс1-ііті'о@У8тро-а\7іхта.пі. 

іпґо @ ухгпро-ауіята.га

викликає Вас у процесуальному статусі: 
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору

на 16:00 17.01.2023

за позовною заявою центрального органу 
виконавчої влади Міністерство юстиції України до Шелкої 
Михайло Євгенович про стягнення в дохід держави 
активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заяви 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 У  
тел.: 044-235-32-14 / / )  /

Головуючий суддя: ТимУР ХАМЗІН

(підпис, ініціали, прізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

Вищий антикорупційний суд
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
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Исх № 991/6606/22/431/2023
Дата: 05.01.2023

Дело № 991/6606/22 
Производство № 2-а/991/8/22 

Председательствующий судья: Хамзин Т. Р.
Судьи: Мойсак С. М. 

Михайленко В. В.

Повестка о вьізове в судебное заседание

Вьісший антикоррупционньїй суд вьізьівает 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-Ависма» местонахождение: 

624760, российская федерация, свердловская обл., г. верхняя салда, ул. парковая, 1
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельньїх требований на предмет спора, 
в административном деле по исковому заявлению Министерства юстиции Укранньї к 

Шелкову Михаилу Евгеньевичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 
первой статьи 4 Закона Украиньї «О санциях»

в судебное заседание, которое состоится 17.01.2023 в 16 часов 00 минут в помещении 
Вьісшего антикоррупционного суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, д. 42-А.

Лица, участвующие в деле, обязаньї уведомить суд о наличии уважительньїх причин 
невозможности прибьітия в суд в случае их возникновения (пункт 7 части 1 статьи 125 Кодекса 
административного судопроизводства Украиньї).

Неявка в судебное заседание участников дела и/или их представителей не препятствует 
рассмотрению искового заявления по существу и не может бьіть основанием для приостановления 
сроков его рассмотрения, отложения судебного заседания на другое время или дату, обьявления 
перерьіва в судебном заседании (пункт 2 части 5 статьи 283-1 Кодекса административного 
судопроизводства Украиньї).

Пункт 9 части 1 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Украиньї 
обязьівает лиц, получивших повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности 
вручить ее адресату.

Судья /  /  /  /у Т.Р. Хамзин

Виший антикорупційний суд
II НИНІШНІЇ IIIIIІЕ ІІІІІІІII ІІвІІІІ НИНІ 11IIIIIІII ПІННІ III
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: іпЬох@уак$.§оу.иа,

веб-сайт: Ьіф8://Ьсас.соші.£ОУ.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/6606/22/419/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: ТОВ "Торгівельний дім "Корпорація 
В СМПО-Авісма"

викликає Вас у процесуальному статусі: 
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору

Місцезнаходження/ місце проживання: 
вул. Паркова, 1, м. Верхня Салда, Свердловська обл., 

624760
е-таіі: іс і- іп іх » @ у я т р о -а у іт іа .т . 

іп & @ У 8 п тр о -ау І8 та .тна 16:00 17.01.2023

за позовом Міністерства юстиції України до Ш є л к о в е  
Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції» Додатково просимо надати документи, які посвідчують 

особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заяви 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 , 
тел.: 044-235-32-14 Х / 1  /

Головуючий суддя: Ти мур ХАМЗІН
(підпис, ініціа.пи, прізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

Вищий анти корупцінний суд 
і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і
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Исх № 991/6606/22/419/2023
Дата: 05.01.2023

Дело № 991/6606/22 
Производство № 2-а/991/8/22 

Председательствующий судья: Хамзин Т. Р.
Судьи: Мойсак С. М. 

Михайленко В. В.

Повестка о вьізове в судебное заседание

Вьісший антикоррупционньїй суд вьізьівает 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговьій дом «Корпорация ВСМПО- 

Ависма», местонахождение: 624760, российская федерация, свердловская обл., г. верхняя салда, 
ул. парковая, 1

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельньїх требований на предмет спора, 
в административном деле по исковому заявлению Министерства юстиции Украиньї к 

Шелкову Михаилу Евгеньевичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 
первой статьи 4 Закона Украиньї «О санциях»

в судебньїе заседания, которьіе состоятся 17.01.2023 в 16 часов 00 минут в помещении 
Вьісшего антикоррупционного суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, д. 42-А.

Лица, участвующие в деле, обязаньї уведомить суд о наличии уважительньїх причин 
невозможности прибьітия в суд в случае их возникновения (пункт 7 части 1 статьи 125 Кодекса 
административного судопроизводства Украиньї).

Неявка в судебное заседание участников дела и/или их представителей не препятствует 
рассмотрению искового заявления по существу и не может бьіть основанием для приостановления 
сроков его рассмотрения, отложения судебного заседания на другое время или дату, обьявления 
перерьіва в судебном заседании (пункт 2 части 5 статьи 283-1 Кодекса административного 
судопроизводства Украиньї).

Пункт 9 части 1 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Украиньї 
обязьівает лиц, полупивших повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности 
вручить ее адресату.

Судья Т.Р. Хамзин

IIIIIІІІІІІІІІІІВІН  ІІГ ІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІГ ЇІІІІІІІІІІІІІІ III
Вищий антикорупційний суд
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: іпЬох@уак$.§оу.иа,

веб-сайт: ЬйрзУЛісас.сошІ.^оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Справа № 991/6606/22 
Провадження № 2-а/991/8/22 

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: ТОВ "Промислові інвестиції"

Місцезнаходження/ місце проживання: 
вул. Тверська, буд.22А, буд.З, прим.№1, кімн.13, поверх 

3, м. Москва 
е-таіі:

викликає Вас у процесуальному статусі: 
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмеї 
спору

на 16:00 17.01.2023 Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заяви 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

за позовом Міністерства юстиції України до Шелкове 
Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції»

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 . 
тел.: 044-235-32-14 /

Головуючий суддя: Тимур ХАМЗШ

(підпис, ініціали, прізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

*4910* 56016145* 1* 1*

Вих№; 991/6606/22/426/2023 
Дата: 05.01.2023



Исх № 991/6606/22/426/2023 Дело № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Производство № 2-а/991/8/22

Председательствующий судья: Хамзин Т. Р.
Судьи: Мойсак С. М. 

Михайленко В. В.

Повестка о визове в судебное заседание

Вьісший антикоррупционньїй суд вьізьівает 
Общество с ограниченной ответственностью «Промьішленньїе инвестиции» 

местонахождение: российская федерация, г. москва, ул. тверская, д. 22 а, д. З, пом. № 1, комн. 13, 
зтаж З

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельньїх требований на предмет спора.
в административном деле по исковому заявлению Министерства юстиции Украиньї к 

Шелкову Михаплу Евгєньевичу о прнменении санкцин, предусмотренной пунктом 1-1 части 
первой статьи 4 Закона Украиньї «О санциях»

в судебньїе заседания, которьіе состоятся 17.01.2023 в 16 часов 00 минут в помещении 
Вьісшего антикоррупционного суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, д. 42-А.

Лица, участвующие в деле, обязаньї уведомить суд о наличии уважительньїх причин 
невозможности прибьітия в суд в случае их возникновения (пункт 7 части 1 статьи 125 Кодекса 
административного судопроизводства Украиньї).

Неявка в судебное заседание участников дела и/или их представителей не препятствует 
рассмотрению искового заявления по существу и не может бьіть основанием для приостановления 
сроков его рассмотрения, отложения судебного заседания на другое время или дату, обьявления 
перерьіва в судебном заседании (пункт 2 части 5 статьи 283-1 Кодекса административного 
судопроизводства Украиньї).

Пункт 9 части 1 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Украиньї 
обязьівает лиц, полупивших повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности 
вручить ее адресату.

Судья /  / /  Т.Р. Хамзин

Вищий антикорупційний суд 
II І ! І І І І І9 І І І9 І іа і І І І І І І І І І І І І І І І І 1 І І І 1 І І І І І І І і ( і І І І І  ІІВІІІ ( I I I І I I I
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: іпЬох@уак8.§оу.иа,

веб-сайт: Ьйр8:/Лісас.соиі1.§оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/6606/22/433/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: "Лімпієза Лімітед" ("Ілтріега Ьітіїесі")

Місцезнаходження/ місце проживання:
Ф отті Пітта, 9, 4 -й  поверх, оф.402, поштова скринька 

1065, м. Нікосія 
е-шаіі: пґо @ ушіро-ауі$та.га.

викликає Вас у процесуальному статусі: 
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору

на 16:00 17.01.2023 ІМРО @ ВЕМООК.СОМ
. .  .за позовом Міністерства юстиції України до Шелков£ 

Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції»

Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заяви 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 /  
тел.: 044-235-32-14 / / )  /

Головуючий суддя: ТимУР ХАМЗІН

(підпис, ініціали, прізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

Вищий антикорупційний суд
IIІІІІІІІЕ ІІІШ ІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІ
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Исх № 991/6606/22/433/2023 Дело № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Производство № 2-а/991/8/22

Председательствующий судья: Хамзин Т. Р.
Судьи: Мойсак С. М.

Михайленко В. В.

Повестка о вьізове в судебное заседание

Вьісший антикоррупционньїй суд вьізьівает 
Лимпиеза Лимитед (Ьітріега Ьітіїесі), местонахождение: Республика Киир, г.Никосия, 

Фотти Питта, 9, 4-й зтаж, оф. 402, почтовьій ящик 1065
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельньїх требований на предмет спора, 
в административном деле по исковому заявлению Министерства юстиции Украиньї к 

Шелкову Миханлу Евгеньевичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 
первой статьи 4 Закона Украиньї «О санциях»

в судебное заседание, которое состоится 17.01.2023 в 16 часов 00 минут в помещении 
Вьісшего антикоррупционного суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, д. 42-А.

Лица, участвующие в деле, обязаньї уведомить суд о наличии уважительньїх причин 
невозможности прибьітия в суд в случае их возникновения (пункт 7 части 1 статьи 125 Кодекса 
административного судопроизводства Украиньї).

Неявка в судебное заседание участников дела и/или их представителей не препятствует 
рассмотрению искового заявления по существу и не может бьіть основанием для приостановления 
сроков его рассмотрения, отложения судебного заседания на другое время или дату, обьявления 
перерьіва в судебном заседании (пункт 2 части 5 статьи 283-1 Кодекса административного 
судопроизводства Украиньї).

Пункт 9 части 1 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Украиньї 
обязьівает лиц, полупивших повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности 
вручить ее адресату.

Судья / / / / /  Т.Р. Хамзин

Вищий антикорупційний суд
ім ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііідш іїїііім ііііііів ііііі
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: тЬох@уакз.§оу.иа,

веб-сайт: Ьйрзі/Лісас.соигї.^оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/6606/22/434/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: Болатіко Лімітед

Місцезнаходження/ місце проживання:
Пантелі Кателарі, 21 Лібра Хаус, офіс 104, м. Нікосія, 

1097
викликає Вас у процесуальному статусі: 

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору

на 16:00 17.01.2023 Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заяви 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

за позовом Міністерства юстиції України до Шелковг 
Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції»

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 /  
тел.: 044-235-32-14 / /  /  /

Головуючий суддя: -у іу у  Тимур ХАМЗІН

(підпис, ініціали, прізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

* 4910* 56016667* 1* 1*



ВИЩИИ АНТИКОРУПЦІИНИИ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-шаіі: тЬох@уакз.§оу.иа,

веб-сайт: ЬіїркУ/Ьсас.сошІ.доу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №; 991/6606/22/429/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: ТОВ "ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА"

Місцезнаходження/ місце проживання: 
вул. Гагаріна, буд. 26, селище міського типу Солоне , 

Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, 52400 
е-таіі: Іпй-{іїап@1\у-у5тр0ауі5та.с1р.иа 

іп і:о @ 1 : \у - У 5 т р о а у І 8 т а .с о т .и а  

тагке(:@1:\у-у5тр0ауі8та.сір.иа 
36096221 @таі1.§оудіа

викликає Вас у процесуальному статусі: 
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору

на 16:00 17.01.2023

за позовом Міністерства юстиції України до Шелковг 
Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції»

Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заявЕ 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

М іс ц е з н а х о д ж е н н я  с у д у : 

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 /  
тел.: 044-235-32-14 /

Головуючий суддя: . Тимур ХАМЗІН
(піогшс, ініціали/прізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та; 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

Вищий антикорупційний суд
ІІі;іІІІП ІІІ§ ІІ§ [|||ІІІІІІІ9 ІІВ ІҐ ІШ 9ІІІІІІІІІІ1 ІІІІІІІІІІІІ!ІІІІ
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ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, е-таіі: іпЬох@уак8.§оу.иа,

веб-сайт: Ьйр8:/Лісас.сош1.§оу.иа, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/6606/22/423/2023 Справа № 991/6606/22
Дата: 05.01.2023 Провадження № 2-а/991/8/22

Головуючий суддя: Хамзін Т. Р. 
Судді:Михайленко В.В., Мойсак С.М.

Повістка про виклик у судове засідання

Вищий антикорупційний суд
(найменування суду)

Кому: ТОВ "ТАЙ-МШЕРАЛС"

Місцезнаходження/ місце проживання: 
вул. Січових Стрільців, буд. 3-А, офіс 22, м. Дніпро, 

Дніпропетровська обл., 49000 
е-таіі: кЬаІоЬіпа@сІет£ок.сот

викликає Вас у процесуальному статусі: 
третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору

на 16:00 17.01.2023 Додатково просимо надати документи, які посвідчують 
особу та підтверджують повноваження.

У дводенний строк з дня одержання позовної заявк 
особа, щодо якої ставиться питання про застосування 
санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 
ЗУ "Про санкції", має право подати відзив на позовну 
заяву.

за позовом Міністерства юстиції України до Шелкова 
Михайла Євгеновича про застосування санкції, 
передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону 
України «Про санкції»

Місцезнаходження суду: 
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 
Зала судового засіданя № 2 /  
тел.: 044-235-32-14 / /  /  /

Головуючий суддя: Тимур ХАМЗІН
(піотю, ініціалиСпрізвище)

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України, зобов'язує осіб, що беруть участь у справі повідомити суд про 
наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

Наслідки неприбутгя за викликом суду
Пунктом 2 частиною 5, статті 283-1 КАС України, передбачено, що неявка в судове засідання учасників справи та/ 

чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення 
строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні

Пункт 9 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв’язку з відсутністю 
адресата, за першої можливоті вручити її адресату.

Вищий антикорупційний суд 
і і і м і і і і а і і і і і і а і п і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і п і і п і і і і і і і і і і і і Е і і
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