
П О В І С Т К А 
про виклик 

Кому: Фомичевський Анатолій Станіславович 01 ж о в т н я 1970 р.н. 
(ім'я (найменування) особи, яка викликається) 

Куди: Харківська область, м. Ізюм, проспект Незалежності, буд. 48 корп. А, кв. 21 
(адреса особи, яка викликається) 

У відповідності до ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, 
Ви викликаєтесь до Харківської обласної прокуратури, за адресою: 
м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4 

(найменування та адреса установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв'язку) 

на «10» год. «00» хв. «14» квітня 2022 року для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного, а також вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою з додатками до нього 

(процесуальна дія (дії) для участі в якій викликається особа) 

у кримінальному провадженні № 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 від 25 .03 .2022 
(найменування (номер) кримінального провадження, в якому здійснюється виклик) 

в якості підозрюваного 
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа) 

Відповідно до ст. 139 КПК України, 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. Також у даному випадку до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки 
свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. 

Відповідно до ст. 138 КПК України, 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-виклцк. 

Виклик здійснив: / / „ ^ ^ 
Процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні | О й г М А К С Ю К 

(лінія відриву) 1 0 А 

Розписка про отримання п о в і с т і к ^ ^ ; ! ^ ^ 
Повістку про виклик для отримання повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту в якості підозрюваного, а також отримання 
клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з 
додатками до нього_на « » год. «00» хв. « » квітня 2022 року до Харківської 
обласної прокуратуриотримав. 

« » квітня 2022 року ( ) 
(підпис) (прізвище та ініціали) 



П О В І С Т К А 
про виклик 

Кому: Фомичевський Анатолій Станіславович 01 ж о в т н я 1970 р.н. 
(ім'я (найменування) особи, яка викликається) 

Куди: Харківська область, м. Ізюм, проспект Незалежності, буд. 48 корп. А, кв. 21 
(адреса особи, яка викликається) 

У відповідності до ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, 
Ви викликаєтесь до Харківської обласної прокуратури, за адресою: 
м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4 

(найменування та адреса установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв'язку) 

на «10» год. «00» хв. «13» квітня 2022 року для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного, а також вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою з додатками до нього 

(процесуальна дія (дії) для участі в якій викликається особа) 

у кримінальному провадженні № 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 від 25 .03 .2022 
(найменування (номер) кримінального провадження, в якому здійснюється виклик) 

в якості підозрюваного 
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа) 

Відповідно до ст. 139 КПК України, 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. Також у даному випадку до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки 
свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. 

Відповідно до ст. 138 КПК України, 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 виклик. 

Виклик здійснив: 
Процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні Олег М А К С Ю К 

(лінія відрив 

Розписка про отриманая «о^істки 
Повістку про виклик для отримання повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту в якості підозрюваного, а також отримання 
клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з 
додатками до нього_на « » год. «00» хв. « » квітня 2022 року до Харківської 
обласної прокуратури_отримав. 

« » квітня 2022 року ( ) 
(підпис) (прізвище та ініціали) 



П О В І С Т К А 
про виклик 

Кому: Фомичевський Анатолій Станіславович 01 ж о в т н я 1970 р.н. 
(ім'я (найменування) особи, яка викликається) 

Куди: Харківська область, м. Ізюм, проспект Незалежності, буд. 48 корп. А, кв. 21 
(адреса особи, яка викликається) 

У відповідності до ст. ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, 
Ви викликаєтесь до Харківської обласної прокуратури, за адресою: 
м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4 

(найменування та адреса установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв 'язку) 

на «10» год. «00» хв. «15» квітня 2022 року для вручення Вам повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту Вас в якості 
підозрюваного, а також вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою з додатками до нього 

(процесуальна дія (дії) для участі в якій викликається особа) 

у кримінальному провадженні № 22022222000000322 від 25 .03 .2022 
(найменування (номер) кримінального провадження, в якому здійснюється виклик) 

в якості підозрюваного 
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа) 

Відповідно до ст. 139 КПК України, 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. Також у даному випадку до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки 
свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом. 

Відповідно до ст. 138 КПК України, 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-ма виі<лик. 

ЛгоЬПАСа^ 
Виклик здійснив: Ж ^ 
Процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні і і егМАКСЮК 

Розписка про отримання повісрс^д? у 

Повістку про виклик для отримання повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, допиту в якості підозрюваного, а також отримання 
клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з 
додатками до нього_на « » год. «00» хв. « » квітня 2022 року до Харківської 
обласної прокуратури отримав. 

« » квітня 2022 року ( ) 
(підпис) (прізвище та ініціали) 


