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ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального

правопорушення

місто Ужгород " 2 ̂  ” жовтня 2022 року

Прокурор групи прокурорів -  прокурор Ужгородської окружної 
прокуратури Закарпатської області Голінка Мирослава Іванівна, розглянувши 
матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 за № 42022132600000038 за 
ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 5 ст. 111-1 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для зміни 
підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), згідно 
ст. 36, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Жевнову Анастасію Павлівну, 31.08.1980 року 
народження, уродженку смт. Слов’яносербськ, 
Слов’яносербського району, Луганської 
області, українку, громадянку України, 
зареєстровану та проживаючою за адресою: 
Луганська область, Станично-Луганський 
район, с. Макарове, вулиця Дзержинського 
(Нова), б. 39, раніше не судиму, -

про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме: 
добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій у незаконних 
органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статей 1-3, 6 
Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 
правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна 
є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і 
недоторканною; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка
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відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і 
територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної 
безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського 
народу; на території України забороняються створення і функціонування 
будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; на території України не 
допускається розташування іноземних військових баз; органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України; захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; кожен 
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, 
не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; незнання законів не 
звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», від 12.05.2015 за № 389-УІІІ, органи місцевого самоврядування 
здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими 
законами України.

Частиною 3 статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
від 12.05.2015 за № 389-УІІ, військові адміністрації населених пунктів 
утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в 
яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавці органи не здійснюють 
покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі 
внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх 
повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень 
згідно із законом.

24 лютого 2022 року Російською Федерацію здійснено повномасштабне 
військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення 
агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 
ЗО хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк воєнного 
стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на ЗО діб.

Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента 
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено 
зазначений Указ.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 
року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року



№ 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року N02119-ІХ), 
строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години ЗО хвилин 
25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

У зв'язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти 
України, 26.02.2022 захоплено смт. Станиця Луганська, Щастинського району, 
Луганської області, у зв'язку із чим, на підтвердження контролю над містом, на 
будівлі Станично-Луганської селищної військово - цивільної адміністрації, 
розташованої за адресою: вулиця Центральна, 25 смт. Станиця Луганська, 
Щастинський район, Луганської області незаконними збройними формуваннями 
встановлено прапор так званої «ЛНР».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.03.2022, 
Жевнова Анастасія Павлівна 31.08.1980 року народження, будучи громадянкою 
України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась 
приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим 
вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного 
ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи 
російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих 
інтересів, перебуваючи на території смт. Станиця Луганська, Щастинського 
району, Луганської області, маючи умисел на добровільне зайняття громадянином 
України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та 
адміністративно-господарчих функцій у незаконних органах влади, створених на 
тимчасово окупованій території, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з 
окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої 
«ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади начальника 
відділення № 122 так званого «Держбанку «ЛНР» в смт. Станиця Луганська 
Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України, 
добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, Жевнова Анастасія 
Павлівна, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 
18.03.2022, будучи громадянкою Украйни, перебуваючи на території смт Станиця 
Луганська Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, 
добровільно погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації 
держави-агресора -  Російської Федерації та представників незаконних збройних 
формувань так званої «ЛНР», та умисно, добровільно зайняла посаду начальника 
відділення № 122 так званого «Держбанку «ЛНР» в смт. Станиця Луганська, 
Щастинського району, Луганської області, створеного на тимчасово окупованій 
території України.

Таким чином, Жевнова Анастасія Павлівна, 31.08.1980 р.н.,
підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочин), 
передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України, а саме: добровільне 
зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій у 
незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.



Прокурор групи прокурорів -  
прокурор Ужгородської 
окружної прокуратури 
Закарпатської області
"2у_" жовтня 2022 року

Мирослава ГОЛІНКА

"__ " год."___" хвилин "___" _________ 20__року

>- Підозрюваний:_____________/________________ /

Захисник:______________ /________________ /

Згідно ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений має право: знати, у  
вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 
бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а 
також отримати їх роз ’яснення; на першу вимогу мати захисника і побачення з ним 
до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність 
спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх 
кількості й тривалості; на участь захисника у  проведенні допиту та інших 
процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального 
провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у  
випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 
безоплатної правової допомоги, в тому числі у  зв ’язку з відсутністю коштів на її 
оплату; не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у  будь- 
який момент відмовитися відповідати на запитання; давати пояснення, показання з 
приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати; 
вимагати перевірки обґрунтованості затримання; у  разі затримання або 
застосування запобіжного заходу у  вигляді тримання під вартою - на негайне 
повідомлення членів сім ’ї, близькій родичів чи інших осіб про затримання і місце 
свого перебування згідно з положеннями статті 213 КПК України; 8) збирати і 
подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; брати участь у проведенні 
процесуальних дій; під час проведення процесуальних дій ставити запитання, 
подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які 
заносяться до протоколу; застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу 
технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних 
засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального 
провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що 
охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься 
(постановляється) вмотивована постанова (ухвала); заявляти клопотання про 
проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім ’ї, 
близьких родичів, майна, житла тощо; заявляти відводи; ознайомлюватися з 
матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 КПК 
України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК України; 
одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 
оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в 
порядку, передбаченому цим Кодексом; вимагати відшкодування шкоди, завданої



незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно- 
розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, 
визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення 
не підтвердилися; користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних 
документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 
користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний:____________ І________________/

Захисник:_____________ І________________ І

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри вручив:

Прокурор групи прокурорів -  
прокурор Ужгородської 
окружної прокуратури
Закарпатської області Мирослава ГОЛІНКА



ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кому: Жевнова Анасгасія Павлівна 31.08Л980 року народження
Куди: Луганська область, Щастинський район, с. Макарове вулиця Дзержинського
(Нова), буд. 39
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 27Л0.2022 року о 10 год.
до Управління СБ України в Закарпатській області, каб. № 70 за адресою м. Ужгород, 
вул. Довженка, буд. З, для участі слідчих та процесуальних діях в якості підозрюваної, у 
кримінальному провадженні № 42022132600000038 від 11.04.2022 р. При собі необхідно 
мати паспорт громадянина України або, як виняток, інший документ.

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.

Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ 
УСБУ в Закарпатській області 
старший лейтенант юстиції

21 жовтня 2022 року



ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кому: Жевнова Анастасія Павлівна 31.08Л980 року народження
Куди: Луганська область, Щастинський район, с. Макарове вулиця Дзержинського
(Нова), буд. 39
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 26Л0.2022 року о 10 год.
до Управління СБ України в Закарпатській області, каб. № 70 за адресою м. Ужгород, 
вул. Довженка, буд. З, для участі слідчих та процесуальних діях в якості підозрюваної, у 
кримінальному провадженні № 42022132600000038 від 11.04.2022 р. При собі необхідно 
мати паспорт громадянина України або, як виняток, інший документ.

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.

Слідчий в ОВС 2-го відділення 
УСБУ в Закарпатській області 
старший лейтенант юстиції

21 жовтня 2022 року



ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Кому: Жевнова Анастасія Павлівна 31.08Л980 року народження
Куди: Луганська область, Щастинський район, с. Макарове вулиця Дзержинського
(Нова), буд. 39
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 25.10.2022 року о 10 год.
до Управління СБ України в Закарпатській області, каб. № 70 за адресою м. Ужгород, 
вул. Довженка, буд. З, для участі слідчих та процесуальних діях в якості підозрюваної, у 
кримінальному провадженні № 42022132600000038 від 11.04.2022 р. При собі необхідно 
мати паспорт громадянина України або, як виняток, інший документ.

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.

УСБУ в Закарпатській області 
старший лейтенант юстиції Віталій ТЕР1В

21 жовтня 2022 року



ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 

Жевнової Анастасії Павлівни 31.08.1980 року народження

Підозрюваному роз'яснені його права, передбачені ст. 42 КПК України, а саме:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх 

роз'яснення у разі необхідності;
3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед 

кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність 
спілкування, а також після першого допиту -  мати такі побачення без обмеження їх 
кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших 
процесуальних дій, на відмову від захисника в будь-який момент кримінального 
провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у 
випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 
безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її 
оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у 
будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь- 
який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обгрунтованості затримання;
7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою -  на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб 
про затримання і місце свого перебування згідно статті 213 цього Кодексу;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до 
протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при 
проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні 
окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою 
нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи 
стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) 
вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення 
безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, 

передбаченому статтею 221 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів, згідно зі 
статтею 290 КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого 

судді в порядку, передбаченому КПК України;
17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також 
відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;
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18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів 
рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися 
послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний має також інші процесуальні права , передбачені КПК України.
Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі 

з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому 
зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

В будь-який момент підозрюваний має право примиритися з потерпілим і 
укласти угоду про примирення, а також укласти угоду про визнання винуватості після 
повідомлення про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. 
У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України 
випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Підозрюваний, зобов'язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі 

неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про 
це зазначених осіб;

2) виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, 
необхідну для підготовки досудової доповіді.

Також, підозрюваному роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України, про те, що 
особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 
членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Права мені роз’яснені та зрозумілі. Пам’ятку про процесуальні права та 
обов’язки підозрюваного отримав.

2022 року

Пам’ятку вручив та права роз’яснив:

Прокурор Ужгородської 
окружної прокуратури Мирослава ГОЛІНКА


