СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области
Следственный отдел
ул. Александровская, 62, г. Запорожье, 69011, тел./факс (061) 225-26-98
__________ www.ssu.gov.ua, e-mail: usbu zap sv@sbu.gov.ua Код СГРПОУ 20001556__________

___ № _______________

На №_______________ вщ _
ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ

Кому: Зуську Михаилу Степановичу, 24.05.1972 г.р.
Куда: в Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области (г. Запорожье,
ул. Александровская, 62)
в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо появиться 07.06.2022 на
10 час. 00 мин. к следственному отделу УСБУ в Запорожской области по адресу: г. Запорожье,
ул. Александровская, 62, для вручения оригинала сообщения о подозрении, а также для допроса в качестве
подозреваемого в уголовном производстве №22022080000000020 от 28.02.2022
Статья 138. Уважительные причины неявки лица на вызов
1. Уважительными причинами неявки лица на вызов являются:
1) задержания, содержания под стражей или отбывания наказания;
2) ограничение свободы передвижения вследствие действия закона или судебного решения;
3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные события, стихийные бедствия или другие
подобные обстоятельства);
4) отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени вследствие командировки,
путешествия и др.;
5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью
при невозможности временно покинуть это заведение;
6) смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;
7) несвоевременное получение повестки;
8) другие обстоятельства, которые объективно невозможным появление человека на вызов.
Статья 139. Последствия неприбытия на вызов
1. Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, который был в
установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, явное свидетельство получения им
повестки или ознакомления с содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не
сообщил о причины своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере: от 0,25 до 0,5
размера минимальной заработной платы - в случае неприбытия на вызов следователя, прокурора; от 0,5 до
2 размеров минимальной заработной платы - в случае неприбытия на вызов следственного судьи, суда.
2. В случае, установленном частью первой настоящей статьи, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля
может быть применен привод.
3. За злостное уклонение от явки свидетель, потерпевший несет ответственность, установленную законом.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, который удостоверяет лицо.
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2022 года, о последствиях неявки предупрежден.
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ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ

Кому: Зуську Михаилу Степановичу, 24.05.1972 г.р.
Куда: в Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области (г. Запорожье,
ул. Александровская, 62)
в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо появиться 08.06.2022 на
10 час. 00 мин. к следственному отделу УСБУ в Запорожской области по адресу: г. Запорожье,
ул. Александровская, 62, для вручения оригинала сообщения о подозрении, а также для допроса в качестве
подозреваемого в уголовном производстве №22022080000000020 от 28.02.2022
Статья 138. Уважительные причины неявки лица на вызов
1. Уважительными причинами неявки лица на вызов являются:
1) задержания, содержания под стражей или отбывания наказания;
2) ограничение свободы передвижения вследствие действия закона или судебного решения;
3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные события, стихийные бедствия или другие
подобные обстоятельства);
4) отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени вследствие командировки,
путешествия и др.;
5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью
при невозможности временно покинуть это заведение;
6) смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;
7) несвоевременное получение повестки;
8) другие обстоятельства, которые объективно невозможным появление человека на вызов.
Статья 139. Последствия неприбытия на вызов
1. Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, который был в
установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, явное свидетельство получения им
повестки или ознакомления с содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не
сообщил о причины своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере: от 0,25 до 0,5
размера минимальной заработной платы - в случае неприбытия на вызов следователя, прокурора; от 0,5 до
2 размеров минимальной заработной платы - в случае неприбытия на вызов следственного судьи, суда.
2. В случае, установленном частью первой настоящей статьи, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля
может быть применен привод.
3. За злостное уклонение от явки свидетель, потерпевший несет ответственность, установленную законом.
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про виклик Зуська М.С.
Зусько М ихайло Степанович, 24.05.1972 р.н. на підставі ст.ст. 133,
135, 276, 278 КП К У країни, Вам необхідно з ’явитися 07.06.2022 у період
часу з 10:00 до 14:00, до служ бового кабінету № 108 слідчого відділу
У правління Служ би безпеки У країни в Запорізькій області, до старш ого
слідчого 1-го відділення слідчого відділу
У правління Служ би безпеки
У країни в Запорізькій області капітана ю стиції Іню хіна А ндрія В ікторовича,
за адресою : м. Запоріжж я, вул. О лександрівська, 62, для здійснення слідчих
дій за
участю
підозрю ваного
у
кримінальному
провадж енні
№
22022080000000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 28.02.2022, за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК У країни.
Стаття 138. П оваж ні причини неприбуття особи на виклик
1. Поваж ними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеж ення 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 тощ о;
5) тяж ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв ’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залиш ити цей заклад;
6) см ерть близьких родичів, членів сім ’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза
їхньому життю ;
7)
8)

несвоєчасне одержання повістки про виклик;
інші обставини, які об ’єктивно унемож ливлю ю ть з ’явлення особи на виклик.

С таття 139. Н аслідки неприбуття на виклик
1. Я кщ о підозрю ваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач,
представник ю ридичної особи, щодо якої здійсню ється провадження, який був у встановленому
цим К одексом 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 грош ове стягнення у розмірі:
від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 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 несе відповідальність, встановлену
4. У хилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого сумі, суду
(неприбуття на виклик без поваж ної причини більш як д ва рази) підозрю ваним, обвинуваченим,
який оголош ений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово
окупованій території У країни, території держ ави, визнаної В ерховною Радою України державою агресором, є підставою для здійснення спеціального досУдЬвого розслідування чи спеціального
судового провадження.

С тарш ий слідчий 1-го відділення
СВ У С Б У в Запорізькій області
капітан ю стиції

А ндрій ІН Ю Х ІН

ПОВІСТКА
про виклик Зуська М.С.
Зусько М ихайло С тепанович, 24.05.1972 р.н. на підставі ст.ст. 133,
135, 276, 278 КПК У країни, Вам необхідно з ’явитися 08.06.2022 у період
часу з 10:00 до 14:00, до служ бового кабінету № 108 слідчого відділу
У правління Служби безпеки У країни в Запорізькій області, до старш ого
слідчого 1-го відділення слідчого відділу
У правління Служби безпеки
У країни в Запорізькій області капітана ю стиції Іню хіна А ндрія Вікторовича,
за адресою : м. Запоріж ж я, вул. О лександрівська, 62, для здійснення слідчих
дій за
участю
підозрю ваного
у
крим інальному
провадженні
№
22022080000000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 28.02.2022, за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України.
Стаття 138. П оваж ні причини неприбуття особи на виклик
1. П оваж ними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеж ення 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 тощ о;
5) тяж ка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв ’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залиш ити цей заклад;
6) см ерть близьких родичів, членів сім ’ї чи інш их близьких осіб або серйозна загроза
їхньому життю ;
7)
8)

несвоєчасне одержання повістки про виклик;
інші обставини, які о б ’єктивно унемож ливлю ю ть з ’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Н аслідки неприбуття на виклик
1. Якщ о підозрю ваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач,
представник ю ридичної особи, щодо якої здійсню ється провадження, який був у встановленому
цим Кодексом 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 грош ове стягнення у розмірі:
від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 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 несе відповідальність, встановлену
4. У хилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого сумі, суду
(неприбуття на виклик без поваж ної причини більш як два рази) підозрю ваним, обвинуваченим,
який оголош ений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово
окупованій території України, території держ ави, визнаної Верховною Радою України державою агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального
судового провадження.

С тарш ий слідчий 1-го відділення
СВ У С Б У в Запорізькій області
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капітан ю стиції
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