
КОРІНЕЦЬ ПОВІСТКИ
ПРО виклик

Повістку на ім’я гр-на.
ШАПОРТОВА 
Станіслава 
Володимировича, 
16.02.1967 р.н.,
зареєстрованого за
адресою: Автономна
Республіка Крим,
м. Ялта, вул. Щорса, 
буд. 20, кв. 2, про явку 
25.06.2018 року о 14:00 
год. до слідчого судді 
Ларіонової Н.М.
Подільського районного 
суду міста Києва за 
адресою: м. Київ,
вул. Волоська, буд. 16/14 
літера Б, для участі в 
розгляді клопотання про 
здійснення спеціального 
досудового розслідування 
у кримінальному
провадженні
№42015060360000293 від 
21.07.2015 за ознаками 
кримінального 
правопорушення, 
передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України в 
якості підозрюваного

ОТРИМАВ

(розпис особи про отримання повістки 

та ознайомлення зі змістом ст.ст. 138,

139 КПК України)

(інші дані, які підтверджують факт 

вручення або ознайомлення)

Повістку про виклик 
вручив

2018 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянина Шапортова Станіслава

Володимировича, 16.02.1967 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, 
вул. Щорса, буд. 20, кв. 2, на підставі ст. ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитись 25.06.2018 о 
14 год. 00 хв. до слідчого судді Ларіонової Н.М. 
Подільського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Волоська, буд. 16/14 літера Б, для участі в 
розгляді клопотання про здійснення спеціального 
досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№42015060360000293 від 21.07.2015 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України в якості підозрюваного

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
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.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 

цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України 
порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 
шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 
стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної 
заробітної плати -  у випадку неприбуття на виклик слідчого, 
прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати -  у 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.

Прокурор відділу 
військової прокуратур
Центрального регіону [£гжов

.06.2018


