
ПОВ1СТКА ПРО виклик
Пщозрюваному Кузьмшу Ренату Равелшовичу, 12.07.1967 р.н. зареестрованому за адресою: м. КиТв, 

вул. Предславинська, буд. 31/11 кв. 16. вщповшно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК УкраТни Вам необхщно 
з’явитися 10.05.2018 о «10» год. «30» хв. у Головне слшче управлшня ГенеральноУ прокуратури УкраТни, т о  за 
адресою: м. КиТв, Кловський узв1з, 36/1 до слшчого групп слщчих слшчого в1дд1лу прокуратури ЧеркаськоУ 
област1 Басюка Р.1. (каб. № 120) для проведения допиту як шдозрюваного у кримшальному провадженж 
№ 42015000000001998 вщ 25.09.2015 за гпдозрою Вас у вчиненж кримшальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (у редакци Закону и зм'шами, внесеними згШно Ь Законом ей) 
15.04.2008 № 270-У1), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (у редакци Закону сад 07.05.2008/. ч. 2 ст. 28. ч. ч. 1.2 
ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 (у редакци Закону ей) 07.05.2008), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 
(у редакци Закону (ид 16.01.2003 № 430-1V з/ зм'шами, внесеними зглдно гз Законом сад 18.05.2010 № 2258-У1). 
ч. 2 ст. 209 (у редакци Закону в!д 16.01.2003 № 430-11' з! зм 'шами, внесеними зг/дно гз Законами ей) 18.05.2010 
№ 2258-VI, ей) 15.11.2011 № 4025-14) КК УкраТни.

Стаття 138. Поважш причини неприбугтя особи на виклик
I. Поважними причинами неприбуття особи на виклик с:
1) затримання, тримання шд вартою або вщбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслшок ди закону або судового рпиення;
3) обставини непереборноТ сили (ешдемп, вшськов! поди, стихшж лиха або шип под|бж обставини);
4) вщсутжсть особи у мIсцI проживания нротягом тривалого часу внаслшок вшрядження, подорожч тощо:
5) тяжка хвороба або перебування в заклад| охорони здоров'я у зв'язку з лшуванням або ваптжстю за умови 
неможливосп тимчасово залишити ней заклад;
6) смерть близьких родич1в, члежв с1м'У чи шших близьких ос 16 або серйозна загроза Ухньому життю;
7) несвосчасне одержания повютки про виклик;
8) шип обставини, яю об'ективно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслщки неприбу гтя на виклик
1. Якщо пщозрюваний, обвинувачений, свток, потерп1лий, цив1льний в!дпов1дач, представник юридичноУ 

особи, щодо якоУ зд|йснюсться ировадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 
(зокрема, наявне шдтвердження отримання ним пов:стки про виклик або ознайомлення з 'ГУ змютом шшим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повщомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладаеться грошове стягнення у розм1р1: в1д 0.25 до 0.5 розм1ру прожиткового м1н1муму для працездатних 
ос1б - у випадку неприбуття на виклик сл1дчого. прокурора; вш 0.5 до 2 розм1р:в прожиткового мж1муму для 
працездатних ос1б - у випадку неприбуття на виклик слщчого судд|, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою ж п  статт;, до п1дозрюваного. обвинуваченого, св1дка 
може бути застосовано прив1д.

3. За зл1сне ухилення в1д явки св1док, потергйлий несе вщповшальжсть, встановлену законом.
{ Частицу четверту с т а т т / 139 выключено на т д с т а в '1 'Закону №  767-1II  т 'д 23.02.20141
5. Ухилення вщ явки на виклик слшчого, прокурора чи судовий виклик слшчого судд|, суду (неприбуття 

на виклик без поважно'У причини белый як два рази) гпдозрюваним. обвито ваченим та оголошення його у 
мгждержавний та/або м1жнародний розшук с гпдетавою для здженення спец1ального досудового розелтдування 
чи спецтального судового ировадження.

{С т а т т ю  139 доповнено частиною п'ятою зг!дно 1з 'Законом Му 1689-УП в!д 07.10.2014: гз з.м/нами. 
внесеними зс/дно гз Законом №  119-У1П в/д / 5.01.20151.

Слщчий групп С Л 1 Д Ч И Х  — 

начальник п’ ятого вшд1лу 
з розелщування крим1нальних проваджень 
управл1нпя з розелщування 
особливо важливнх справ 
Головного слщчого управл1иня 
ГенеральноУ прокуратури УкраТни 
02.05.2019 
( 044) 200- 67-19

(.Т1Н1Я встриву

Р. I. Басюк

КОРМИ ЦБ ПОВ1СТКИ ПРО В И К Л И К
Повютку на 1м’я Кузьмтна Р.Р. про явку на 10.05.2019 о «10» год. «30» хв. у Головне слшче управления 

Генеральное прокуратури УкраТни. т о  за адресою: м. КиТв. Кловський узвгз. 36/1 до сл1дчого групп сл1дчи.\ 
сл1дчого вщдшу прокуратури ЧеркаськоУ областт Басюка Р.1. (каб. № 120) для проведения допиту як 
пщозрюваного у кримшальному провадженж № 42015000000001998 В1д 25.09.2015.

ОТРИ М А В:

(розпис особи про отримання по1исгки га ознайомлення 31 зм1сюм ст.ст. 1 Ж  139 КПК Укр ати )

Пов1стку про виклик вручив

«___ »________20__ року

(розпис особи, яка вручила нов1Стк\ про виклик)



ПОВ1СТКА ПРО виклик
Пюозрюваному Кузьмшу Ренату Равелшовичу, 12.07.1967 р.н. зареестрованому за адресою: м. Ки'Гв. 

вул. Предславинська, буд. 31/11 кв. 16, вюповюно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК УкраТни Вам необхюно 
з’явитися 10.05.2018 о «10» год. «30» хв. у Головне слюче управлшня ГенеральноТ прокуратура УкраТни. шо за 
адресою: м. КиТв, Кловський узв1з, 36/1 до слюною групп слючих слючого вюдюу прокуратура ЧеркаськоТ 
област1 Басюка Р.1. (каб. № 120) для проведения допиту як пщозрюваного у кримшальному провадженш 
№ 42015000000001998 вю 25.09.2015 за пюозрою Васу вчиненш кримшальних правопорушень, передбачених
ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (у редакци Закону з/ зм'тами, внесеними зг!дно /з Законом в1д 
15.04.2008 № 270-У1), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. I ’ст. 366 (у редакци Закону в!д 07.05.2008), ч. 2 ст. 28. ч. ч. 1. 2 
ст. 197-1, ч. 2 ст. 28. ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 (у редакци Закону е/е) 07.05.2008), ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 209 
(у редакци Закону в!д 16.01.2003 № 430-1У з/ з.хинами, внесеними зпдно /з Законом в!д 18.05.2010 № 2258-V I), 
ч. 2 ст. 209 (у редакци Закону в!д 16.01.2003 №  430-1У з! зм'тами, внесеними з.Чдно гз Законами в'и) 18.05.2010 
№ 2258-VI, в1д 15.11.2011 № 4025-У1) КК УкраТни.

Стаття 138. Поважш причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик е:
1) затримання, тримання шд вартою або вюбування покарання:
2) обмеження свободи пересування внаслюок дп закону або судового рпнення;
3) обставини непереборно'Т сили (епюемп. вшськов! поди, стихшш лиха або шип под|бш обставини);
4) вюсутшсть особи у м1сц1 проживания протягом тривалого часу внаслюок вюрядження, подорож; тощо:
5) тяжка хвороба або перебування в заклад1 охорони здоров'я у зв'язку з лшуванням або ваптжстю за умови 
немождивост! тимчасово залишити ней заклад;
6) смерть близьких роди'нв, члешв с1м"Т чи 1нших близьких оаб або серйозна загроза Тхньому життю:
7) несвоечасне одержания пов1стки про виклик;
8) шип обставини, як: об'сктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслшки неприбуття на виклик
1. Якщо п1дозрюваний, обвинувачений, св1док, потерпший, цив1льний в1дпов1дач, представник юридичноТ 

особи, щодо якоТ зд|йснюсться провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 
(зокрема, наявне п1дтвердження отримання ним пов1стки про виклик або ознайомлення з и зм1стом 1ншим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повщомив про причини свою неприбуття. на нього 
накладасться грошове сгягнення у розм1рп вц1 0,25 до 0,5 розм1ру прожиткового мЫмуму для працездатних 
ос1б - у випадку неприбуття на виклик слюною, прокурора; вш 0,5 до 2 розм1р1в прожиткового м1н1муму для 
працездатних оаб - у випадку неприбуття на виклик слючого суддц суду.

2. У  випадку, встановленому части ною першою ц1еТ статтп до гпдозрюваного, обвинуваченого, св1дка 
може бути застосовано прив1д.

3. За злюне ухилення в1д явки св1док, потерпший несе вщповщальжсть, встановлену законом.
/ Частину четверту статна 139 викиочено на тдстав/ Закону N° ~'67-\'П вн) 23.02.20141
5. Ухилення вш явки на виклик слщчого, прокурора чи судовий виклик слюною судд!, суду (неприбуття 

на виклик без поважноТ причини б|льш як два рази) шдозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у 
м1ждержавний та/або м1жнародний розшук с гйдставою для зд|йснення спец1ального досудового розсл1дування 
чи спешального судового провадження.

(Статтю 139 доповнено частиною п'ятою згйдно \з Законом № 1689-УП в!д 07.10.2014; п  зли'нами. 
внесеними зг/дно гз Законом № 119-УП1 в!д 15.01.20151.

Слщчий групп СЛ1ДЧИХ-
начальник п’ ятого вщд1лу
з розслщування крихОналышх проваджень
управ.мння з розслщування
особливо важлпвих справ
Головного сл1дчого управлшня
ГенеральноТ прокуратур!! УкраТни
02.05.2019
( 044) 200- 67-19

Р.1. Басюк

КОР1НЕЦБ ПОВ1СТКИ ПРО В И К Л И К
Пов1стку на 1м’я Кузьм1на Р.Р. про явку на 10.05.2019 о «10» год. «30» хв. у Головне слюне управлшня 

ГенеральноТ прокуратура УкраТни, шо за адресою: м. КиТв, Кловський узв(з. 36/1 до слюною групп слючих 
слючого вюдюу прокуратури ЧеркаськоТ облает! Басюка Р.Г (каб. № 120) для проведения допиту як 
гпдозрюваного у кримшальному провадженш №42015000000001998 вю 25.09.2015.

О ТРИ М АВ :

(розпис особи про отримання повктки та ознайомлення 31 зм!стом ст.ст 138, 139 КПК УкраТни)

Повютку про виклик вручив

«____»_______ _ 20__року

(розпис особи, яка вручила пов!Стк\ про виклик)


