П ОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Архіпова Катерина Миколаївна, 17 серпня 1996 року народження, уродженка с. Красне
Поле, Марківського району. Луганської області, останнє відоме місце проживання - Луганська
область, Старобільський район, с. Красне Поле, вул. Гагаріна, 4, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України, викликається в період часу з 15:00 год. до 18.00 год. 25.07.2022, 26.07.2022. з
09:00 год. до 10:00 год. 27.07.2022 до третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному)
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Хмельницькому за адресою: 33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Симона Петлюри, буд. 35,
тел. (0382) 699-820 для допиту як підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а також проведення інших процесуальних дій у межах
кримінального провадження № 42022180000000035 від 13.05.2022,
Відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України, підозрюваний зобов'язаний прибути на
виклик до слідчого, а у разі неможливості прибути на виклик у призначений термін - заздалегідь
повідомити про це слідчого.
Ст. 138 КПК України передбачено поважні причини неприбуття особи на виклик:
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 тош:о;
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.
Ст. 139 КПК України передбачено наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 - якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач,
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 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 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;
ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного,
обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід;
ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду
(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення*ч. 5 ст. 139
КПК України поширюються також на осіб, які понад шість місяців ховаються від органів слідства
та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або щодо яких є фактичні дані, що
вони знаходяться за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі
проведення антитерористичної операції.

Старший прокурор групи прокурорів
у кримінальному провадженні - прокурор
відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях
слідчих територіального управління
Державного бюро розслідувань
Рівненської обласної прокуратури/

Юлія ЖИГАДЛО

