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про підозру
місто Запоріжжя

«03 » червня 2022 року

Слідчий другого слідчого відділу (і диелокацнло у м. Запоріжжі)'
І ериторіал ьного \ правління Держав його (норо розс л іду на **.и потаї іі іошяппт ,у
місті Мелітополі майор Державного бюро розслідувань
^розглянувши матеріали лосудового розс л іду Шшоь пнесейого до
Єдиного рссстру досудовнх розслідувань і а М> 6202208001000001 Звід
1:6.04,2022, за ознаками кримінальної о правопорушення, передбаченого
ч,2 ет, 111 К К України та встановивши наявність достатніх доказів для
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правогтруїііешш,
відповідно до ет.ст. 36, 39, 40, 42, 276, 277, 278КПК України «
П О В І Д О М ІІ В:
Лиеикову Дмитру Едуврдовіїчу, 20.05 J 985
року народження, уродженцю емт, Якимівїси,
Запорізької облас ті, громадянину України» раніше
не .судимому, зареєстрованому та проживаючому
за адресою: Запорізька область. Мелітопольський
район, емт, Якимівка, пул, Космічна, буд. 107
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення* передбаченого
ч» 2 ст. I I I К К України, тобто у де ржа в ній зрадів а саме у дія пні, умисно
вчиненому
громадянином
України
па
шкоду
суверенітетові,
гермторіадьшй цілісності та недоторканності, обороноздатності, державиііі,
економічній та шфоршщ іш іш безпеці України шляхом переходу на бік
ворота в період збройного конфлікту в умовах воєнного етану/
ДосУдовим розслідуванням встановлено, т о згідно з наказом Головного
управління Нашотіадідтої поліції п Запорізькії! облаєм jsl* 20 о<;е від 12.01.2021
старшого сержанта подщіїДиешшва Дмитра Ілдуардовпча призначено на посаду
поліцейської о-водІя відділу поліції Мі І Мед! іонол ьеького районного
управління поліції 1 У ! П І в Запорізькій області

Відповїлпо до ч . І с і - 2
$акоп\ України <<Про державшій плисі
працівників с\ д\ і иравоочороипич оріанів>ч ираиоочориииі органи - цеоріани
прокч|'ніічрік 1Іаціоиадвної поліцій служби безпеки, Військової служби
правопорядку
коронних Силах України. Національне ашикорупцінне бюро
Vкрапни оріини охорони 'ісржаннот кордонч* Ьюро економічної безпеки
. крапни органи \ \сілновн виконання покарань* слідчі поляюрн* органи
державноїо фінансовою коиіролю, рибоохорони* державної лісової охорони,
ннш органи, які здїйеиктмь нравозасюсовпі або правоохоронні функції.
Наказом Д1* 539 о с від 23,05*2022 па підошві їй 6 ч. І ег, 77 Закону
Украйні <<Ііро Паціоиальп> поліцію» Лисикова Д.Н. звільнено зі служби в
поліції,
Іаким чином, Лиснков Д.Н> до 23.05.2022являвся службовою особою ~
праці ві піком і іроіюохорої іного органу.
Згідно зі сі, І 7 Конституції України захист суверенітету і територіальної
цілісності України,- забезпечення її економічної та інформаційної безпеки с
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Відповідно до сі. 18 Закону України «Про Національну поліцію»
под іцейеь ки й зобое"яза 11 ий:
!} неухильно погримуватися положень Коиеі итунії України, законів
України та інших нормаї ивно-правових актів, т о регламентують діяльність
її од Іціи та 11рис я гн иол І цейеь ко го;
2) професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог
нормативно-правових акті», посадових (функціональних) обов'язків, наказів
керівництва;
3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;
4 )надавати невідкладну, зокрема до медичну і медичну, допомогу
особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також
особам; які опинилися в безпорадному спіні або стані, небезпечному для
їхнього життя чи здоров'я;
5} зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у
зв'язку з виконанням службових обовдвків;
6) інформуваги
безпосереднього
керівника
про
обставити
що
унеможливлюю! ь його подальшу службу в поліції або перебування на займаній
посаді.
Поліцейський на всій геригорії України незалежно від посади, яку він
займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до ньог о будь-якої особи
Із заявою чи повідомленням про події, що за і рожу ю п> оеобнеий чи публічній
безпеці, або в разі безпосереднього виявлення іаких подій зобов'язаний вжити
необхідних заходів з меіою рятування людей, надання допомоги особам, які її
погребують, і ноні доми ги про не найближчий орган поліцій
Відповідно до сі' 63 Закону України «Про І іаціональну поліцію»
Лисиков Д.Е. присягнув на вірність Українському народові га зобов'язався,
чевічомлюючи свою високу відповідавше п>. вірно служити Українському
пароаові* дотримуватися Конституції іа законів України* втілювати їх у життя,
поважати і а о х о р о н » ш права і свободи людини, честь держави, з гідністю

нести високе знання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові
обов'язки,
Водночас, Лиси кої* Д.Н. склало мої ним присяги не дотримався та в
умовах, коли Український народ героїчно протистоїть російському агресору, у
порушення вимог civ 1, 2, 17 Конституції України, сі,сіл 2, 63 Закону України
«і іро Націонал ьну полі цію», зрад пв у країнські й державі та всьому
Українському народові, вчинивши злочин проти основ національної безпеки
України та наступних обставши
! etc 24,08,1991 Верховною Радою Української Радянської Соціаліста поїл.
Республіки схвалено «Акт проголошення нсзалежиосі і України», яким
урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної
української держави - України. У преамбулі Декларації про державний
суверенітет України від 16,0?. 1990 вказано, що Верховна Рада Української
Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет,.:
України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади
Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх
зносинах Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих,
кордонах с недоторканною і не може були змінена і а використана без її згоди.
Положеннями статей І та 2 Основного Закону України ~ Конституції.
України визначено, що У країна < суверенною і незалежною, демократичною,
соціальною, правовою, \ пі гарною державою, суверенітег України поширте і вся
на всю її територію, яка в межах існуючого кордону с цілісною ї
недоторканною,
Відповідно до ч. І ет. 17, ч. І ст% 65 Конституції України захист
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою,
всього Українського народу та обов'язком громадян України, а на території
У країн и забороняється створення і фут ікі попуван ия будь-я ких збройних
форму ва и ь, не не редба ч с н их за ко 11ом.
Статтями 132, 133 Конституції України визначено, т о територіальний ,
устрій України грунтуєльея на засадах єдності та цілісності державної території,
поєднай т
централізації і де централ ізації у зд і іісисп иі державної влади,
збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх
Історичних,
економічних, екологічних,
іеографічних
і демографічних •
особливостей, етнічних і культурних І радішій. До с нечеми адміністративнотериторіального устрою України входить АР Крим, област і, зокрема. Запорізька
область, а також райони, міста, райони у містах, селища І села.
Згідно з вимогами сі.сі. 72, 73 Конституції України низання про зміну
території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який
призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно
до їхніх повноважень, вс і оновлених Конетитуціпо, та проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення
референдуму зібрано не менш як у двох і ретинах областей і не менш як по сто
тисяч підписів у кожній област і.

Всупереч
нормам м іжнародного гума ніш рі іо і о права і)резидаі п
російської федерації (далі ~ рф) Володимир Иупп, а також інші нешгг&новлеш
на пси час доеудовим по ісділуванпям нреле гаві пік и влади рф* діючи всупереч
вимогам оді, К2 Меморандуму про і ара т і ї безпеки у зв'язку з приєднанням
V країни до Договору про нерознетстджешш ядернім зброї від 05.12.1994,
принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва н Сиропі віл:
01,1)8,1975 та вимогам ч. 4 ста 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 0QJ2.I9KI № 36/103, від І (>>12,1970
№ 2734 ( X X V ) від 2U 24065 Л<> 2131 ( XX) , від I4 J2 J9 7 4
3314 ( XX I X ) ,
спланували, підготували і розв’язали агресивну війну та воєнний конфлікт;
проти України, а саме відішли наказ на вторгнення підрозділів збройних сил рф
11а терн горі ш У країн и,
Гак, 24.02.2(122 на виконання вшневказапого наказу, військовослужбовці
збройних сил рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її
фактичним застосуванням, незаконно вторгайсь па територію Україну через
державі іі кордо іі и У країн и в А в гоном ній рес иу 6л іці Крим, Донецькі йv
Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській,
інших областях та щШеинлн йройннй напад па державні органи, органи
м іс це boіч) еамовря ду ва иня. нід11риє мсі ва. уста 11о в и„ органЬаі тії, військові
частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне
значення, та здійснили часткову окупацію іери торії України, чим вчинили дії з
метою зміни меж території та державного кордону України па порушення
порядку, встановленого Конетитунк ю України, т о продовжується по
теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та Інших
тяжких наслідків.
Згідно з указом президента Володимира Зеленського Ш 64/2022 від
24.02.2022, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,
на підставі про пози ції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно
до н>нкт) 2(1 части н першої спи іі 100 К о н е ін т и ї України, Закону України
«Про правовий режим воєнного етану» в Україні введено воєнний стан із 05
години ЗО хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб
Указом Президента України Зел енської о В,О від 14.03.2022 Н$ 133/2022
продовжено сірок дії воєнного стану в Україні і 26 оерезия 2022 року строком
на 30 діб.
Згідно з вимогами ео І Закону України «Про правовий режим воєнного
етапу» воєнний стан - цс особливий правовий режим, що вводиться в Україні
або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу,
небезпеки державній нсзалсжносіі України, її територіальній цілісності та
передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому
кома йдува ті іпо,
в і йс ь ко вит
т і м і гіїет ра ці я м
та
орта пам
м іс це ваго
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі
збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози
небезпеки державній незалежності України, її ісриторіальній цілісності а
гакож тимчасове, зумовлене таї ротою, обмеження конституційних прав і

свооод людини і громадянина та прав і законинх інтересів юридичних осіб із
зазначенням сі рику дії цих обмежень,
1їіедя початку агресивної тими проти України з використанням
підпорядкованих підрозділів і війеілшвоелужюовінв збройних сил рф було
тимчасово взято 1і ід контрод ь Мелітопольський район то частину І ні них
населених пунктів на території Запорізької област і з державними ори анаші,
оргаиам и
міс не во і о
са т овряду ван ня,
иідтірисм ст вам и,
устан овами,
орга нпай ія м и. ін ш нм и обУ ктам и* які но дії і ні й 11ас ко ігт[іо; мої от ьс я та
ут рим у штьсіі рос іне ь ки т и в ійс ьт м и,
з метою встановлення і зміцнений окупаційної влади та недопущення
копт рол ю У країнської вл ади на іернторін х масел єн их пуп кгі в Запорізької
області, які на дайий час коїггродюються т а у гримуються російськими
військами, представниками рф з числа своїх громадян та місцевого населення
Запорізької області були сформовані підрозділп силового блоку, які виконують
функції правоохоронних органів* тим самим вчиняють діяння па шкоду
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканнеє і і. оборонозда і ниє і і,
державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
У свою чергу, Лиенков Д .К будучи громадянином України, перебуваючи
на посаді иодіцейського-водія відділу поліції № І Мелітопольського районного
управління поліції І ' УІ І П в Запорізькій області, маючи достатній рівень освіти*
спеціальних знань і жи ітсвого досвіду для розуміння факту захоплення щ;:
подальшого утримання рфіериторІЇ смт. ЯкимІекщ Мелітопольського району.
Запорізької області та інших населених пунктів Запорізької області,
усвідомлення проведення активної підривної діяльності проти України
представниками спецедужб, правоохоронних та інших органів державної вдали
рф, бажаючи допомогти окупаційній адміністрації рф та зробити свій
особистий внесок для утворення та функціонування на території Запорізької .
області та, зокрема, емт. Яісимівки, Мелітопольського району системи органів
державної влади рф, у тому числі правоохоронної, з мстою становлення і
зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю Української влади, в
порушення вимог сі, 65 Конституції України, якою передбачено обов'язок
громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності іа територіальної
цілісності України, в період часу приблизно з 08 кві тня 2022 року до 10 травня
2022 року (більш точного часу в ході проведення доеудового розслідування
встановити не виявилось за можливе) і до іенерішнього часу, в період
проведення військових дій па території Запорізької області використовуючи
теоретичні знання і практичні навики, отримані в Україні, перейшов на бік
ворога, надавши добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою рф,
після чого виконує вказівки І розпорядження керівників окупаційної
адміністрації рф, усвідомлюючи, що в період збройного конфлікту, в умовах
воєнного стану, вказане шкодить суверенітетові, територіальній ц ілісно сті та
недоторкапоеті, обороноздатності, державпій, скопом іч ні й та іиформаційній
безпеці України.
Після цього . Лиенков ДЛЗ. з власної ініціативи добровільно розпочав
«езужбу» в підпорядкуванні окупаційної адміністрації рф* завдаючи шкоду
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суверенне цші. ІЄ|)И Г0рІі11ІЬН.-ІЙ ЦІЛІ СІ ЮСІ і і а иедшоркапоеі К обороноздатності
державши, економічній іа інформаційній безпеці України»
І аким чином. Лиеикив Д.і™. вчинив перехід па бік ворога в період
збройного конфлікту, в умовах воєнного стану, тобто державну зраду,

Гшсим чином, Лнснкон Д.К. пілснр!ОП'ьс$і у державній і рад і, а саме у
дішші, умисно вчиненому громадшпшом України на шкоду суверенітетові,
тс ріі і'оріал ь її і її ц ід іс 11 ості та недото р ш н пості, обо роп о т&' м іості* держа в ні й,
економічній тії інформації!ній безпеці України шляхом переходу на бік
ворога в період збройного конфлікт}- в умовах вопшого стану, тобто у
вчптпш
кри м іиал ьііото
нра вооеру шеші ш,
передбаченого
ч. 2 еіт 111 К К Україні!,
Слідчий др\ гої о слідчого відділу
{* дислокацій ш % м. ІшшрІжжі)
'І ери то р іал ь но го у 11 ра в л і і§иа
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місіі Мелітополі
майор Державного бюро розслідувдісь« 110 Г О Д Ж Е11 о »
ІІроцесуальшііі керівник
У КрІШІШІДЬІІОМ) провадженні
Ііроіч} рор ВГГПЛ}'
Іашірі іької об, іасної нроїл ратури
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! Процесуальні права та обов'язки нідо-фіованоги Лиеиков ДЛі
К тттуш ш У щ т т
L таття ~М, Кожен мас право на повагу до йоготшноеті»
Піхто мс може бути підданий ісоі у вапню. жорстокому, нелюлському або такому, то
принижує його гідність, поводженню ЧИ МОКііраіШІО.
Жодна людина беї її вільної -я оди не може бути піддана медичним« науковим чи
іншим дослідом.
Стаття 29. Кожна людино мас ораво на свободу га особисту недоторканність.

Піхто не може бути заарештований обо гримаїнея під вартою Інакше як за
вмотивованим рішенням суду і н.'іьки на ні де гавах та в порядку* встановлених законом,
У разі нагальної необхідності запобігти злочннові чи його нерепшшти уповноважені
на тс законом органи можуть застосувати гримання особи під вартою як тимчасовий
ШНООІЖННП >амд, ооіруиіощнпсть якою про ИНОМ СІМ.ДССЯ2II двох годин \пи б)"П! перевірена
судом, Затримана особа негайно шільнж іьея. якщо протягом сімдесяти двох годин і
моменту затриманим ЇІІ не врунено вмотивованої о рішення суду про гримання під вартою,
Кожному заарештованому чи затриманому мас бути невідкладно повідомлено про
мошви арешту чи затримання* роз’яснено ного права та надано можливість з моменту
тримання щхигцатн себе особисто та корнету ва гнея правничою допомогою захисника.
Кожний затриманий мас право у будь-який час оскаржити в суді croc затримання.
Про арешт або затримання людини маг бути негайно повідомлено родичів
заарешто ваного ч н за гримано?о>
Стаття $5. Права і свободи людини і громадянина захитаються судом.
Кожному тарані усться право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіял ьності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових І службових осіб.
Кожен мас. право звертатися за шхнеюм своїх прав ло Уповноваженого Верховної
Ради України і прав людини.
Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до
Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку.
вызначепому за коном,
Кожен мас право після використання всіх національних засобів юридичного захисту,
звертатися за ш и є том своїх прав і свобод л.о відповідних міжнародних судових усганов чи
до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких с Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права:
І свободи від порушень і протиправних посягань.
Стаття 56. Кожен мас право на відшкодування за рахунок держави чи органів
місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи оездіядьнісно оріапів державної влади, оріапів місцевого •
самоврядування, їх посадових і службових осіб при иіііеиенні ними своїх повноважень.
Стаття 59. Кожен мас право на професійну правничу доиомогу. У випадках,
передбачених законом. ця допомога надапьея безоплагпо. Кожен г вільним у виборі •
зах неіш т своїх прав.
Стаття 62> Особа вважай ься невинуватою) вчпиеині иочнну і не може бути піддана
кримінальному покаранню, доки її впну не буде ювелено в яжопному порядк> і веюиовдепо
обвинувальним вироком Є)Д}3
^
;
Ніхто не іобов’я пиши ло водній свою нсвпнувансіь у вчнпеииі злочину.
Обвинувачення не може грунгувашея на докашч. одержаних незаконним шляхом, а :
також па припущеннях. Усі сумніви іцоло доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудиого держава відшкодовуй матеріальну і•
моральну шкоду, завдану оезнілсіавиим засудженням.

оомежсиь. які віпішчені законом і встановлені вироком сулу.

Положення про порядок короткочасного іатрнмашш осіб, mjiinpmnmmx у
т т т т ї злочин у
Стаття 10. Права щ обов'язки шришнпх.
Особи, затри мані та підозрінням у вчиненні злочину* мають право:
~знань в чому їх шдозріоіогьі
'• вимагати перевірки прокурором правомірності пнрнмнння: про заявлену вимогу
адмінісі рація місця гримання затриманих негонно новідома ж; прокурора:
~ оскаржити дії особи, яка провадиш дииання. слідчого або прокурора, давати
пояснення і заявляти клопотання;
- звертатися зі скаргами і ш ва ми в державні органи, громадські організації і до:
елужінншх оеіо )' порядку, ве і шнчменомч с і а 11 сю і 3 і и>иі о І кттожсішя;
- користуватися своїм одягом і взупям* а також іншими необхідними предметами і
речами, перелік яких внзначап вся ! Іравиламн внутрішнього розпорядку в .місцях гримання
Особ іг затримані за підозрінням у вчиненні злочину, юбов'язані додержувати вимог
цього Положення І Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих,
З я Ш) і і У щ) ііїі 111 « I I р ö но 11 с fl е. у іс у в *ш 11 е ї ї н її >>
Стаття 9. Права осіб, взят их під варту

Осіі), які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них .
запобіжного заходу у вигляді триманий під партою у зв'язку в Іншим кримінальним; ••
провадженням або в р:лп нрииняпн рішення про іимчаеову аптач> іншій державі, тримають. :!
відповідно до правил. установлених цим Законом, Одержання цими особами посилок і :•
передач* а гак само купівля ними продуктів харчування І прсдме іів першої необхідності;:.':;
здійснюються в порядку, встановленим) ІСрнміпадгчв/мшкопавчпм кодексом України для, •
рівня оезпеки виправної колонії, призначеного їм центральним органам виконавчої владнай
що peajibye державну політику у сфері виконання кримінальних покарань,
Перетік прод>ктів харчування і продме і ім першої необхідності, які заоороняггьсяИ
передавай і особам, в ія іи .м під варту; веіаноіиіосгься цепірадьпим органом виконавчої.!
владі в що реал пуг державну полі піку у сфері виконання кримінальних покарань.;:
Міністерством оборони У країн и.
Стаття Ю> Обов’язки осіб, взятих під варту
Особи, взяті під варту, зобов'язані:
ходержуїшн порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і виконувати,
закон а і вимоги адм ін ic i рації:
дотримувані сапігарноч hit нічних правил. мані охайний зовнішній вигляд. постійно
підтримувати чистоту в камері;
бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а також поміж
собою; не вступати в суперечки з представниками адміністрації* не принижувати їх. гідність.,
не 110ОТЙІІІ ЯТІі ВИKO!!аІНІ 10 HІ ім п евоїх обов :йз кі в:
бережливо сіавнінея до інвепіари. обладнання га іншою майна місим попереднього-;;:.;
ув'язненню
ІСриліііїй д ь мни процесу а д ь ш ш к оі і с ке У к р а її ш

С гатт я 42. ! І ідозрюван 11й
П Îдозрюваї ній. об ви ну вамєн пі! маг прано:
Г) шати» у ичпненні якого кримінальною правопорушення його ні іоірюїоіь:
2} бути чітко І своєчасно повідомленим про свої права, а також* оі ричати їх
роз'яснення у разі необхідності;
3) па першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним .
насіупппм допитом *<дотриманням умов, то забезпечуюіь конфіденційність спілкування, на
присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дні на відмову від послуг
захисника в будь-який момент кримінального провадження, на оіримання послу! захисника;';.'/
за рахунок держави у випадку відсутноеп коштів па оплату таких носдуз і
4) не говорити нічого з приводу підозри Проти нього або у будь-який МОХ!єн 1
в ідмо вн і її ся в іднові; ш пі на запитання;
5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися
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=Ш під час її р<>і5С;іс і111я процесуальних іні стаїнии зшнпашш, івдаваті? свої
мушнкенші і а заперечення щодо порядку цроведеішадін. які шшейгься /ш прочиколу:
* і) .ніс іоеив) паї н і додержанням ьнмев КНІС У країни іехнічпі шсобн нрн проведенні
процесуальних дій. в яких піп оере учисп», Слідчий. прокурор. слідчій! суддя. суд. мають
право .пкюронниі :шетоеовувшпш технічних засобів при проведенні окремої процесуальної
дн чи па певнім еіадії кримінального принадження з меюю перонодршеїпш відомостей, які
МІСТЯТЬ темницю. ІЩ> охороняється И1К0Н0:М. чи СІОС>іОЗЬЄЯ інтимного ЖНГІЯ особи, про що
шжоси і ься вмоіішоеаііа нос швова (ухш ш к
І і ) заяшштн клопоти ня про проведення процесуальних дій. про забезпечення,
оезоекн щодо ееое. членів своєї сім'ї, близьких родичів* манна, житла тощо;
І і ) заявляти відводи:
\4\ ошапомдіоваїпея -і матеріалами лоеудового розслідування, та вимагати відкриття
матері а. іів;
! 5) одерж) ваги копії процесуальних ;ижумеіпів та письмові повідомлення:
16) оскаржувати рінісним. дії іа бездіяльність слідчого. прокурора, слідчог о судді:
17) вимагати відшкодування шкод ік завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльні стіа органу,
що
ьційсіиос онератнвнодххшіукчшу
діяльність, досудове
розслідування, прокуратури або суду, в порядку, вишаченому законом, а також відновлення
ренутащї. якщо підофа. обішп>вапешоі не інлівсрлн.іись:
18) користуватись рідною мовою, отримувані копії
процесуальних документів
рідною або і.никло мовою, якою він володіг. ш в ран необхілносїі кор псі у інш і ся послугами
перекладача за рахунок держави.
Підозрювати!, який с іноземцем і тримається під вартою, .мас право на зустрічі з
представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому
зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.
Підозрюваний юбовзшинй:
Ні шркниншй. кіСпШіїу^кііііп июонУнаннй:
ї ї прибупі за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в розі
неможливості прибути та викликом у призначений сірок - тздадеидь повідомити про це
шначешьх осіб:
2) виконувати обоїбя жн. покладені на ньоіо рішенням про застосування заходів
забез печ еіжя кр пмі надьното нровадже ння:
3) підкорятися законним вимогам га розпорядженням слідчою, прокурора, слідчого
4) ншщт ги досювірн) інформацію представнику персоналу органу проба ц ії,::
необхіди) для нідгогонка досудовиї доповіді.
Про підозр) мені повідомлено, копія новідомдсиня про підозру вручена адвокату,- •
нронеехальш права та обов'я ікн оголошені), вони мені роз'яснені та зрозумілі.
11Ід03рю в а ин н
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