
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

Слідчий відділ
вул. Довженка, 3, м. Ужгород, 88000, тел. (03122) 61-61-31 

www.ssu.gov.ua, e-mail: usbu_zak@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001562

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину)

місто Ужгород « / / у> лютого 2023 року7

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в 
Закарпатській області старший лейтенант юстиції Вагерич Мирослав 
Мирославович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 
22023070000000010 від 18.01.2023, встановивши наявність достатніх доказів для 
повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, 
відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ: ;
Сідуну Василю Івановичу, 22.09.1997 року 
народження, уродженцю с. Великі Лучки, 
Мукачівського району, Закарпатської області, 
громадянину України, зареєстрованому за адресою: 
Закарпатська область, Мукачівський район, 
с. Великі Лучки, вул. Духновича, 21 та 
проживаючому за адресою: російська федерації«:, м. 
Пенза, раніше не судимому, -

про те, що він підозрюється у державній зраді, тобто діяння, умисно 
вчинене громадянином України на шкоду територіальній цілісност* тіа 
недоторканності, державній безпеці, обороноздатності України: перехід на бік 
ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого 
ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України 
Сідун В.І. у грудні 2022 року, перебуваючи на території російської федерації, в 
умовах військового конфлікту та прямої збройної агресії російської федерації 
проти України, усвідомлюючи що він діє в інтересах держави-агресора на шкоду 
інтересам України, вступив на строкову службу до лав збройних сил російської 
федерації.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Сідун В.І., 
будучи громадянином України, в той же час, набувши громадянство російської 
федерації, на початку грудня 2022 року, вступив на строкову службу до лав 
збройних сил російської федерації в період збройної агресії російської федерації 
проти України, всупереч вимогам ст.ст. 4, 65, 68 Конституції України, ст.ст. 1,17 
Закону України «Про оборону України», ст.ст. 1, 2, 3, 6, 8, 23, 24 Закону України
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«Про військову обов’язок та і військову службу» тобто вчинив перехід на бік 
ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного стану.

Згідно матеріалів кримінального провадження, Сідун В.І. будучи 
громадянином України не пізніше 2017 року виїхав на постійне місце проживания 
до російської федерації в м. Пенза, де, в подальшому, одружився на громадянці 
російської федерації та набув російське громадянство. В той же час, Сідун В.І. із 
громадянства України не вийшов та із відповідними заявами до органів 
міграційної служби не звертався.

Поряд з цим, у період до приблизно 05 години 00 ХЬЬЛИН 
24 лютого 2022 року президент російської федерації владімір путін, а також інші 
невстановлені представники військово-політичного керівництва рф, діючи 
всупереч вимогам п.п. 1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з 
приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї .від 
05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в 
Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 
№ 2734 (XXV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), 
спланували, підготували і розв’язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти 
України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів зс рф на територію 
України.

Так, 24 лютого 2022 року о 5 годині президентом російської федерації 
владіміром путіним оголошено рішення розпочати військову операцію в Україні, 
у зв’язку з чим на виконання вищевказаного наказу, під безпосереднім 
керівництвом та контролем представників влади рф, її збройних сил, спецслужб 
та інших осіб, військовослужбовці збройних сил російської федерації, шляхом 
збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію 
Україну через державні кордони України Київської, Чернігівської, Сумської, 
Харківської, Луганської, Донецької та інших областей, в тому числі вийшовши за 
межі адміністративних кордонів Херсонської, Миколаївської, Запорізької 
областей, та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші 
об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також 
окупували частин вказаної території України, чим змінили межі її території та 
державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, що частково продовжується по теперішній час та призводить до загибелі 
людей та інших тяжких наслідків.

24 лютого 2022 року указом Президента України Володимира Зеленського 
№ 64/2022, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, 
на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно 
до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території 
України.

Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року№ 129-VIII, 
відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» 
від 14 грудня 1974 року якою російську федерацію визнано державою-агресором. 
яка здійснює збройну агресію проти України, розв’язала і веде повномасштабну 
агресивну війну проти України та Українського народу з порушенням норм 
міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Поряд з цим, згідно матеріалів досудового розслідування, Сідун В.І. 
перебуваючи на території російської федерації, не пізніше грудня 2022 року,



отримав повістку за місцем роботи з вимогою з’явитися до військового 
комісаріату для подальшого оформлення на проходження строкової військової 
служби в лавах збройних сил російської федерації. Так, Сідун В.І., будучи 
громадянином України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний 
характер свого дій та передбачаючи, що внаслідок його дій буде завдано, шкоду 
державній безпеці України у вигляді заподіяння шкоди територіальній цілісності 
та недоторканності, обороноздатності України, на порушення вимог ст.ст. 4, 65, 
68 Конституції України, ст.ст. 1, 17 Закону України «Про оборону України», 
ст.ст. 1, 2, 3, 6, 8, 23, 24 Закону України «Про військову обов’язок та і військову 
службу», усвідомлюючи те, що на момент його призову російська федерація 
безпосередньо веде військову агресію проти України, проходити строкову 
військову службу у лавах рф не відмовився та виконав вимогу щодо явки до 
військового комісаріату, після чого був призваний на проходження строкової 
служби у лавах збройних сил країни-агресора -  рф.

В подальшому, після проходження підготовки в учбовому центрі для 
подальшого несення строкової служби, 29 січня 2023 року, громадянин України 
Сідун В.І. прийняв присягу на вірність російській федерації та розпочав 
проходження строкової служби в лавах армії країни -агресора.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями Сідун Василь 
Іванович, 22.09.1997 року народження, підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого
ч. 2 ст. 111 КК України а саме державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене 
громадянином України на шкоду територіальній цілісності та 
недоторканності, державній безпеці, обороноздатності України: перехід на 
бік ворога в період збройного конфлікту, вчиненому в умовах воєнного 
стану.

Старший слідчий 1-го відділення 
СВ УСБУ в Закарпатській області 
старший лейтенант юстиції

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор Ужгородської 
окружної прокуратури

Мирослав ВАГЕРЖЧ

Мирослава ГОЛІНКА

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення вручене 
« С '* ^ /  2023 року о « С І Ї » год. « Г / » хв. ( X /  -

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 % 
близьких 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 процесуальній 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); заяв/іяти 
клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо 
себе, членів своєї сім % 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 користуват ися 
послугами перекладача за рахунок держави.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — гг
Для передачі Сідуну В.І. 22.09.1997 р.н. отримав:_____ , с

Підозрюваний: / /

Повідомлення про підозру вручив: 
Старший слідчий 1-го відділення 
СВ УСБУ в Закарпатській області 
старший лейтенант юстиції



ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права та обов’язки підозрюваного

Сідун Василь Іванович
(прізвище, ім’я по батькові підозрюваного)

V
Кримінальний процесуальний кодекс України ^

Стаття 42. Підозрюваний
Підозрюваний, обвинувачений має право:
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, на присутність захисника під час допиту та інших 
процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який' мг пєіії 
кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави 
у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг; V

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

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

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
7) у разі затримання -  на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких 

родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
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 занос^тьбя 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 
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, та 

вимагати відкриття матеріалів;
15) одержувати копії процесуальних документів та письмові

повідомлення; ч - .

ґ ...V
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16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора,
слідчого судді; ..

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;

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, 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'язненні.

Підозрюваний зобов’язаний:
1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за 

викликом у призначений строк -  заздалегідь повідомити про це суд;
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.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має ораво 
примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених 
законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках 
примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

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

Пам’ятку отримав:

« /$  » лютого 2023 року
(підпис)(прізвшце, ініціали підозрюваного)

Пам’ятку вручив:
Старший слідчий 1-го відділення 
СВ УСБУ в Закарпатській області 
старший лейтенант юстиції



КОРІНЕЦЬ ПОВІСТКИ 
ПРО в и к л и к

Повістка на ім’я 
Сідун Василь Іванович 
про явку
""24" лютого 2023 року о 
"Ю " год. "00" хв до 
старшого слідчого 1-го 
відділення СВ УСБУ в 
Закарпатській області 
старшого лейтенанта 
юстиції Вагерича
Мирослава
Мирославовича в
Управління СБУ в 
Закарпатській області за 
адресою: м. Ужгород, вул. 
Довженка, 3, для вручення 
письмового повідомлення 
про підозру, участі у 
допиті підозрюваного та 
інших слідчих та 
процесуальних діях у 
кримінальному 
провадженні №
22023070000000010 в 
якості підозрюваного.

ОТРИМАВ

(розпис особи про отримання повістки

та ознайомлення зі змістом ст.ст. 138,

139 КПК України)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Сідун Василь Іванович,

(прізвище ім’я та по батькові) > ,

що проживає за адресою: російська федерація, м. Пенза, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися. 
"24" лютого 2023 року о "10 " год. "00" хв. до старщого 
слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області 
старшого лейтенанта юстиції Вагерича Мирослава 
Мирославовича в Управління СБУ в Закарпатській області, з? • 
адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для вручення, 
письмового повідомлення про підозру, участі у допиті г 
підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22023070000000010 в якості 
підозрюваного.

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; д І
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, потерпиш»,' ^  

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 ф е  
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, о
привід. У

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть

(інші дані, які підтверджують факт 

вручення або ознайомлення)

Повістку про ВИКЛИК 

вручив Вагерич М.М.
(розпис особи, яка вручила 

повістку про виклик)

"18" лютого 2023 року

відповідальність, встановлену законом.
Про неможливість з'явлення за викликом просимо заздалегідь 

повідомити слідчого за тел. 0951129906.

Ст. слідчий 1-го відділення 
СВ УСБУ в Закарпатській облає 
ст. лейтенант юстиції

'18" лютого 2023 року

ч-

[ирослав ВАГЕРИЧ



КОРІНЕЦЬ ПОВІСТКИ 
ПРО в и к л и к

Повістка на ім’я 
Сідун Василь Іванович 
проявку
""25" лютого 2023 року о 
"10 " год. "00" хв до 
старшого слідчого 1 -го 
відділення СВ УСБУ в 
Закарпатській області 
старшого лейтенанта 
юстиції Вагерича
Мирослава
Мирославовича в
Управління СБУ в 
Закарпатській області за 
адресою: м. Ужгород, вул. 
Довженка, 3, для вручення 
письмового повідомлення 
про підозру, участі у 
допиті підозрюваного та 
інших слідчих та 
процесуальних діях у 
кримінальному 
провадженні №
22023070000000010 в 
якості підозрюваного.

ОТРИМАВ

(розпис особи про отримання повістки 

та ознайомлення зі змістом ст.ст. 138,

139 КПК України)

(інші дані, які підтверджують факт 

вручення або ознайомлення)

Повістку про виклик 
вручив Вагерич М.М.

(розпис особи, яка вручила 

повістку про виклик)

"18" лютого 2023 року

чс

ПОВІСТКА ПРО в и к л и к
Сідун Василь Іванович,

(прізвище ім’я та по батькові)

що проживає за адресою: російська федерація, м. Пенза, ^  
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’яви|нся 
"25" лютого 2023 року о "10 " год. "00" хв. до старшого 
слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області 
старшого лейтенанта юстиції Вагерича Мирослава ] 
Мирославовича в Управління СБУ в Закарпатській області за 
адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для вручення 
письмового повідомлення про підозру, участі у допиті 
підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22023070000000010 в якось! 
підозрюваного.

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; Щ
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'яку
зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад; у
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 інпцш 
шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив діро' 
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 т;у ! 
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статш до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.

Про неможливість з'явлення за викликом /гіросимо заздалегідь 
повідомити слідчого за тел. 0951129906.

Ст. слідчий 1-го відділення 
СВ УСБУ в Закарпатській облас; 
ст. лейтенант юстиції

"18" лютого 2023 року

:г
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йрослав ВАГЕРИЧ
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КОРІНЕЦЬ ПОВІСТКИ
ПРО виклик

Повістка на ім’я 
Сідун Василь Іванович 
про явку
""27" лютого 2023 року о 
"10 " год. "00м хв до 
старшого слідчого 1-го 
відділення СВ УСБУ в 
Закарпатській області 
старшого лейтенанта 
юстиції Вагерича
Мирослава
Мирославовича в
Управління СБУ в 
Закарпатській області за 
адресою: м. Ужгород, вул. 
Довженка, 3, для вручення 
письмового повідомлення 
про підозру, участі у 
допиті підозрюваного та 
інших слідчих та 
процесуальних діях у 
кримінальному 
провадженні №
22023070000000010 в 
якості підозрюваного.

ОТРИМАВ

(розпис особи про отримання повістки

та ознайомлення зі змістом ст.ст. 138,

139 КПК України)

(інші дані, які підтверджують факт 

вручення або ознайомлення)

Повістку про виклик 
вручив Вагерич М.М.

"18" лютого 2023 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Сідун Василь Іванович,

(прізвище ім’я та по батькові)

що проживає за адресою: російська федерація, м. Пенза, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з'явилися 
"27" лютого 2023 року о "10 " год. "00" хв. до старшого ; 
слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області 
старшого лейтенанта юстиції Вагерича Мирослава 
Мирославовича в Управління СБУ в Закарпатській області за 
адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, 3, для вручення 
письмового повідомлення про підозру, участі у допит: ! 
підозрюваного та інших слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22023070000000010 в якості 
підозрюваного.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик'1 
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; д,*
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 отриманні * 
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. ' д

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несусь
відповідальність, встановлену законом. Я . .

Про неможливість з'явлення за викликом просимо заздалегідь 
повідомити слідчого за тел. 0951129906.

От. слідчий 1-го відділення 
СВ УСБУ в Закарпатській обл 
;т. лейтенант юстиції / --

"18" лютого 2023 року

йрослав ВАГЕРИЯ*


