
ПОВ1СТКА ПРО в и к л и к
Пщозрюваному Кузьмшу Ренату Равелшовичу, 12.07.1967 р.н. зареестрованому за адресою: м. КиУв, 

вул. Предславинська, буд. 31/11 кв. 16, вщповщно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК УкраУни Вам необх1дно 
з’явитися 29.05.2019 о «10» год. «30» хв. у Головне слщче управлшня Генеральной прокуратура Украши, що за 
адресою: м. КиУв, Кловський узвв, 36/1 до сл1дчого групп слщчих сл1дчого в1дд1лу прокуратура ЧеркаськоУ 
област1 Басюка P.I. для проведения допиту як шдозрюваного у крим1нальному провадженш 
№ 42015000000001998 в1д 25.09.2015 за шдозрою Вас у вчиненн1 кримшальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (у редакци Закону з/ з.ышаыи, внесенный зглдно из Законом в id 
15.04.2008 № 270-VI), ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (у редакци Закону aid 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 в id 07.05.2008), ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 209 
(у редакци' Закону eid 16.01.2003 № 430-1V з/ змшами, внесенный зглдно /з Законом eid 18.05.2010 № 2258-V1), 
ч. 2 ст. 209 (у редакци Закону eid 16.01.2003 № 430-IV з/ змшами, внесенный зглдно ¡з Законами eid 18.05.2010 
№ 2258-VI, eid 15.11.2011 № 4025-VI) КК Украши.

Стаття 138. Поважш причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик е:
1) затримання, тримання гид вартою або вшбування покарання:
2) обмеження свобода пересування внаслщок дн закону або судового ршення;
3) обставини непереборно'У сили (ешдеми, вшськов1 поди, стихшш лиха або шип лод1бж обставини);
4) вщсутшсть особи у м¡его проживания протягом тривалого часу внаслщок вщрядження, подорож1 тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в заклад1 охорони здоров'я у зв'язку з лшуванням або ваптшстю за умови 
неможливосН тимчасово залишити ней заклад;
6) смерть близьких родичш, члешв сiм'ï чи шших близьких oci6 або серйозна загроза Ухньому життю;
7) несвосчасне одержания повютки про виклик;
8) iншi обставини, як1 об'ективно унеможливлюють ¡'явления особи на виклик.

Стаття 139. Наслщки неприбуття на виклик
1. Якщо п1дозрюваний, обвинувачений, св1док, потерп1лий, цив1льний в1дпов1дач, представник юридичноУ 

особи, щодо якоУ здшснюеться провадження, який був у встановленому ним Кодексом порядку викликаний 
(зокрема, наявне пщтвердження отримання ним повютки про виклик або ознайомлення з УУ зм1стом ¡ншим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повщомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладаеться грошове стягнення у розмфк в1д 0,25 до 0,5 розмфу прожиткового мшшуму для прапездатних 
oci6 - у випадку неприбуття на виклик слщчого, прокурора; в1д 0,5 до 2 розмфш прожиткового м1н1муму для 
працездатних oci6 - у випадку неприбуття на виклик слщчого судд1, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою nieï статт1, до шдозрюваного, обвинуваченого, св1дка 
може бути застосовано привщ.

3. За зл1сне ухилення в1д явки св1док, потерп1лий несе вшповщальшсть, встановлену законом.
{Частину четверту cmammi 139 виключено на nidcmaei Закону № 767-VU eid 23.02.20141
5. Ухилення в1д явки на виклик слщчого, прокурора чи судовий виклик слщчого суддк суду (неприбуття 

на виклик без поважноУ причини бшьш як два рази) шдозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у 
м1ждержавний та/або м1жнародний розшук с шдставою для зд1йснення спешального досудового розсл1дування 
чи спен1ального судового провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п'ятою ¡г id но ¡з Законом № 1689-УП eid 07.10.2014: ¡з зм'шаыи, 
внесенный зг'1дно /з Законом № 119-VIII eid 15.01.2015!.

О пдчий групп СЛ1ДЧИХ -  

начальник п ’ ято ю  вщд1лу 
з розслшування крпхинальних проваджень 
управ.1пння з розслшування 
особливо важливнх справ 
Головного слщчого управл1ння 
ГенеральноУ прокуратур!! УкраУни 
22.05.2019 
(044) 200-67-19

Р.1. Басюк

(лппя В1дриву)

КОР1НЕЦБ ПОВ1СТКИ ПРО В И К Л И К
Пов1стку на ¡м’я Кузьмжа Р.Р. про явку на 29.05.2019 о «10» год. «30» хв. у Головне слшче управлшня 

ГенеральноУ прокуратури УкраУни, що за адресою: м. КиУв, Кловський узв1з, 36/1 до сл1дчого групи слшчих -  
начальника в1дд1лу з розсл1дування крим1нальних проваджень Басюка P.I. для проведения допиту як 
шдозрюваного у кримшальному провадженш №42015000000001998 вщ 25.09.2015.

О ТРИ М АВ :

(розпис особи про отримання попытки та ознайомлення ii змк'том ст.ст. 138. 139 КПК Украши)

П овктку  про виклик вручив

«____»________ 20__ року

(розпис особи, яка вручила пов1стку про виклик)


