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Відповідно до наказу першого заступника керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей) від 11.05.2017 № 198 ог “Про 
призначення службового розслідування” комісією у складі – голова комісії 
заступник керівника Антитерористичної операції на території Донецької та 
Луганської областей – начальник відділу морально-психологічного забезпечення 
генерал-майора Розмазніна О.П., та членів комісії: керівника оперативної групи 
Національної гвардії України штабу Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей генерал-майора Лебідь Ю.А., начальника відділу 
Військової служби правопорядку штабу Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей полковника Пельц О.Р., офіцера відділу 
Військової служби правопорядку штабу Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей полковника Ращенка О.В., керівника 
угрупування “М” Національної гвардії України полковник Тимчишин І.М., 
керівника оперативної групи Головного управління військової контррозвідки 
Департаменту контррозвідки в оперативно-тактичному угрупуванні “Маріуполь” 
полковника Сєрого О.І., помічника керівника Антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей з правової роботи полковника юстиції 
Сидорова Д.Ю. у порядку передбаченому вимогами Дисциплінарного статуту 
Збройних Сил України, Інструкції про порядок проведення службового 
розслідування у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони 
України від 15.03.2004 № 82 (зі змінами), проведено службове розслідування  
з метою з’ясування причин та умов, що призвели до несанкціонованого 
застосування артилерійського озброєння підрозділом військової частини 3057 
Національної гвардії України (далі – НГУ), та встановлення ступеня вини 
посадових осіб. 

Підставою для призначення службового розслідування була доповідь 
командира оперативно-тактичного угрупування “Маріуполь” від 10.05.2017 
№ 777/3/8140дск. 

Службовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2017 близько 09.40  
з доповіді чергового КСП 1 бмп військової частини А2802 та командира 2 бмп 
військової частини А2802 майора Сікози О.В тимчасово виконуючому обов’язки 
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командира військової частини А2802 полковнику Гнатову А.В. стало відомо, що  
у районі перехрестя доріг близько 2,5-3 км західніше н.п Лебединське чути  
звук 8 вибухів. Характер вибухів схожий на звук при пострілі артилерійської 
системи імовірно калібру 122 мм, спалахів при цьому не спостерігається.  

За рішенням полковника Гнатова А.В. командиру 1 бмп військової частини 
А2802 майору Сухаревську В.О., який в той час рухався на автомобілі на ОКП 
військової частини А2802, було визначено завдання негайно висунутись до району 
роботи артилерійської системи, з’ясувати обставини та доповідати про все помічене 
безпосередньо йому.  

За матеріалами радіоперехоплення підрозділів НЗФ (9 ошпмп 1 АК ДНР) 
близько 09.46 з’ясовано, що починаючи близько з 09.46 до 10.07 здійснюється 
обстріл по околиці н.п. Безіменне зі сторони ЗС України із невідомої артилерійської 
системи (систем). 

Довідково. 
Зміст перехоплення 1. Близько 9.46 09.05.2017. 
“Прямо сюда ложат, вот опять упало, уже четвертая, прямо сюда в Безыменно ложат. 
- Позвони хай их накормят что ли, охуели вообще блядь. 
- Опять выход смотри.» 
 
Зміст перехоплення 2. Близьео 9.50 09.05.2017. 
“Фанат, засеките, от куда миномёт работает. Короче работает по тому месту где я 

сейчас сижу, но я тебе по телефону не говорю. В общем, засеките, дайте координаты. 
- Ну, послушайте от куда выхлоп, от куда летит”. 
 
Зміст перехоплення 3 Близько 09.57 09.05.2017. 
“Доцент, заткните еб..ть Широкино. Закидайте вы нах..й Широкино. Он по Александрии 

еб..шит, уже 12 выстрелов. Давай нах..й заткните его”. 
Зі змісту перехоплень можливо зробити висновок, що вони пов’язані  

з роботою невідомої артилерійської системи (систем), про які здійснено доповідь.  
Враховуючи пояснення військовослужбовців військової частини А2802 слід 

прийти до висновку, що інформація з перехоплень НЗФ є дійсною та вогневе 
ураження відбувається по цілям у районі пансіонату “Александрія” (н.п. Безіменне), 
а відстань між імовірним районом вогневих позицій та цілей складає  
близько 16-17 км.  

Про випадок роботи невідомої артилерійської системи (систем)  
полковник Гнатов А.В. здійснив доповідь командуванню ОТУ “Маріуполь”.  
Після прийняття доповіді командиром ОТУ “Маріуполь” близько 09.57 командиру 
військової частини А2802 було визначено завдання на негайне висування до району 
роботи невідомої артилерійської системи (систем) можливих сил та засобів для 
проведення її пошуку та блокування.  

На виконання даного завдання було вирішено задіяти підрозділ військової 
частини А2802 під керівництвом помічника начальника розвідки військової 
частини А2802 капітана Грибського Є.П.  

При цьому, полковник Гнатов А.В. звернувся з клопотанням до 
командування ОТУ “Маріуполь” щодо блокування руху транспортних засобів 
(військовий вантажний транспорт з гарматою) через блокпости НГУ № М-19, 20, 
розташовані на східній околиці Маріуполь та блокпосту М-18 на східній околиці 
н.п. Сартана. Блокування виїзду через перехрестя доріг н.п. Талаківка було 
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вирішено здійснити силами підрозділів 1 бмп військової частини А2802, які 
розташовані в базовому таборі в районі н.п. Талаківка. 

У подальшому, 09.05.2017 близько 10.10 майором Сухаревським В.О.  
у районі 2 км західніше н.п. Лебединське було виявлено вантажний автомобіль 
типу “КрАЗ” з причепленою до нього артилерійською гарматою невстановленого, 
на той час, зразка та камуфльований позашляховик, що рухалися на північ  
вздовж лісосмуги в напрямку дороги Маріуполь- Пікузи. У той же час, 
фарбування вантажного автомобіля та позашляховика відрізнялися від тих, які 
застосовуються у ЗС України. 

Так, у своїх письмових поясненнях майор Сухаревський В.О. зазначив, що 
перетнувши лісосмугу близько 10.10 він виявив попереду приблизно за 200 м 
вантажний автомобіль типу “КрАЗ” з причепленою артилерійською системою 
невідомого йому зразка та озброєними людьми в формі, які перебували  
в тентованому кузові даного автомобіля. Неподалік стояв камуфльований 
позашляховик. 

Наближаючись до автомобілів на відстані близько 40-50 м майор 
Сухаревський В.О. побачив на автомобілях номерний знак чорного коміру, а саме 
букву “Ф-4”, також він побачив камуфльований позашляховик з розміченим на 
передніх правих дверцятах номером “0016”. При цьому, до автомобіля рухався 
озброєний, добре екіпірований чоловік у засобах захисту та камуфльованій формі 
британського зразка “MTP”. Побачивши майора Сухаревського В.О. він вигукнув: 
“Поздравили!”, після чого сів до автомобіля, який почав рухатись слідом за 
вантажним автомобілем з гарматою. Автомобіль почав рухався на північ вздовж 
лісосмуги в напрямку виїзду на асфальтовану дорогу Маріуполь – Пікузи. 
(пояснення додаються). 

Про дані обставини майор Сухаревський В.О. доповів полковнику  
Гнатову А.В. зазначивши, що імовірніше за все виявлений ним підрозділ рухається 
в напрямку н.п. Талаківка та отримав завдання попередньо оглянути місцевість  
з метою виявлення ознак роботи артилерійської системи та негайно висуватись  
до ОКП військової частини А2802 для здійснення детальної доповіді.  

При цьому майор Сухаревський В.О. також повідомив, що невідома йому 
артилерійська система може бути польовою гарматою зразку 1944 року 
радянського виробництва БС-3, а також те, що фарбування вантажного автомобіля 
та позашляховика характерне за кольорами тим, які використовуються для 
фарбування ОВТ оз СпП “Азов”. 

Крім того майор Сухаревський В.О. зазначив, що чоловіка який знаходився  
біля позашляховика та вигукнув: “Поздравили!”, він бачив на відео з назвою 
“ЛЕГЕНДАРНА ГАРМАТА АЗОВу “БАБУШКА”” в мережі Інтернет на ресурсі 
YouTube де люди в військовій формі, що позиціонують себе, як військовослужбовці 
підрозділу озСпП “Азов”, розповідають що вони використовували польову 
гармату зразку 1944 року радянського виробництва БС-3. 

У подальшому, у ході проведення перевірки місцевості в районі імовірної 
вогневої позиції було знайдено обладнану вогневу позицію для гармати та 42 гільзи 
від артилерійських снарядів калібром 100 мм для гармати типу МТ-12, БС-3 
(серії № 221-80-721).Залишені на місцевості сліди техніки вивели групу на дорогу в 
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районі західної околиці Лебединське, далі сліди не фіксувались. Подальші пошуки 
у визначеному районі результатів не дали. 

У ході перевірки було встановлено, що маркування та тип боєприпасів 
(серії № 221-80-721), який був виявлений представниками Військової службою 
правопорядку у Збройних Сил України на місці стрільби з гармати, перебувають  
на обліку у військовій частині 3057, яка входить до складу НГУ. 

Відповідно довідки від 12.05.2017 № 10 командира військової частини 3057 
за результатами проведеної перевірки нестача боєприпасів становить 112 шт. 

Відповідно до проведеної розшукових заходів підрозділами ОТУ 
“Маріупольˮ станом на 09.05.2017 переміщення артилерійського озброєння через 
блокпости не зафіксовано, місць укриття або ознак застосування гармат типу БС-3 
ЗС України та інших військових формувань не виявлено.  

За доповіддю командира військового частини 3057 полковника Крячка О.І. 
з 6 гармат Д-30, що перебувають на обліку в загоні, 4 од. у наявності, а 2 од. 
знаходиться на ремонті у м. Шепетівка. Гармата БС-3 разом із 5 од. гармат Д-30 
зосереджені в парку бойових машин пункту постійної дислокації озСпП “Азов” у 
районі н.п. Юріївка, за даними журналів обліку виходу машин не переміщалося. 

Протягом 10.05.2017 керівником ОТУ “Маріуполь” було продовжено пошук 
артилерійського підрозділу озСпП “Азов”, який імовірно був причетний до 
артилерійського обстрілу району н.п. Безіменне у період з 09.30 по 10.50 09.05.2017.  

Довідково. 
Для здійснення пошуку артилерійського підрозділу було визначено район пошуку: 

Бердянське, Павлопіль, Сартана, Віноградне, в який вибуло три мобільні групи військової частини 
А2802, оперативно-чергова група відділення ВСП військової комендатури м. Маріуполь та 
відділення СпП ВСП ОТУ “Маріуполь”.  

З метою перевірки оперативної інформації в район 2 км сх. Гнутове було 
направлено заступника командира ОТУ “Маріуполь” з контрдиверсійної боротьби, 
начальника розвідки ОТУ “Маріуполь” з протидиверсійним резервом зі складу 
розвідувальної роти угруповання НГУ “М” та визначено завдання у взаємодії  
з підрозділами військової частини А2802 здійснити пошук і затримання 
артилерійського підрозділу озСпП “Азов”.  

У результаті пошуків, 10.05.2017 близько 22.25, мобільними групами 
військової частини А2802 було заблоковано артилерійський підрозділ озСпП 
“Азов” в районі південної околиці н.п. Гнутово. 

Старшим виявленого підрозділу був командир озСпП “Азов” старший 
лейтенант Жорін М.Б.  

Довідково. 
Командир озСпП “Азов” військової частини 3057 НГУ, старший лейтенант Жорін 

Максим Борисович, 07.06.1989 року народження, освіта вища, на військової службі 3 роки  
9 місяців,на займаній посаді 1 рік 3 місяці. 

У подальшому за наказом керівника ОТУ “Маріуполь”, вказаний 
артилерійський підрозділ озСпП “Азов” у супроводі пошукової групи вибув  
до базового табору ОТУ “Маріуполь”.  

Помічник оперативного чергового відділу бойового управління ОТУ 
“Маріупольˮ капітан Грибський Є.П. у своїх письмових поясненнях зазначає, що 
приблизно о 20.00 10.05, перебуваючи на східній околиці н.п. Гнутове, він почув 
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постріл, ймовірно артилерійської гармати, про що зробив доповідь полковнику 
Гнатову А.В., близько о 22.00 пролунав другий постріл. У подальшому після 
доповіді отримав завдання на затримання артилерійського розрахунку. Прибувши в 
район, було виявлено автомобіль “Кразˮ з гарматою БС-З заводський номер № 8011 
1946 року та три легкових автомобіля, які намагалися залишити місце. Під час 
перевірки було встановлено, що зазначений підрозділ належить до озСпП “Азовˮ.  

Начальником розвідки ОТУ “Маріуполь” та заступником командира  
з контрдиверсійної боротьби було проведено переговори з військовослужбовцями 
озСпП “Азов” та запропоновано прослідувати до штабу ОТУ “Маріуполь”.  
У подальшому разом з резервною групою здійснював супроводження колони  
до м. Маріуполь (пояснення додаються). 

Проїжджаючи по проспекту Перемоги, біля базового табору оз СпП “Азов” 
один з автомобілів Мітцубісі Л-200 заблокував групу супроводу, з автомобіля 
вийшли військовослужбовці озСпП “Азов”, направили зброю на групу супроводу 
та здійснили заряджання зброї. У той же час, праворуч відкрились металеві ворота, 
які вели на територію базового табору оз СпП “Азов”. З розташування загону 
вийшла група в кількості 5-6 чоловік зі зброєю направленою також на групу 
супроводу, після чого, вантажний автомобіль з гарматою БС-3, автомобіль 
Мітсубісі Л-200 заїхали на територію базового табору озСпП “Азов”.  
У подальшому, всі військовослужбовці озСпП “Азов” перевели зброю на 
запобіжник.  

Наділі за наказом керівника ОТУ “Маріуполь” група супроводу та група 
озСпП “Азов” у складі двох автомобілів Мітцубісі Л-200 на чолі з старшим 
лейтенантом Жоріним М.Б. супроводжено до базового табору ОТУ “Маріуполь”. 
По прибуттю пошукових груп в штаб ОТУ “Маріуполь” було організовано 
з’ясування обставин пошуку і супроводження артилерійського підрозділу озСпП 
“Азов” та відбір пояснень. 

У своїх письмових поясненнях старший лейтенант Жорін М.Б. зазначив,  
що в штаті військової частини гармати БС-3 не перебувають, але фактично  
існують 2 гармати (одна з них несправна, друга справна), які постійно перебувають 
на території парку озСпП “Азов”. Водночас старший лейтенант Жорін М.Б. 
пояснив, що за час його командування озСпП “Азов” зазначена гармата 
не застосовувалися за виключенням 9 та 10 травня 2017 року. При цьому, 
походження гармат старший лейтенант Жорін М.Б. пояснити не може, оскільки 
гармати вже були у підрозділі до його призначення. 

У своїх поясненнях старший лейтенант Жорін М.Б. зазначив, що наказ на 
висування в район Лебединське з метою розгортання для можливого застосування 
Він відав 09.05 старшому геодезисту взводу управління гаубичного дивізіону 
сержанту Іванцову М.М. позивний “Яр”– виконує обов’язки командира розрахунку. 
При цьому повідомив, що наказ на відкриття вогню по н.п. Водяне 
із застосуванням гармати БС-3 не давав. Про заборону використання гармати 
калібром 100 мм не знав. Оскільки доводили тільки про заборону використання 
калібру більше 100мм. 
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Також старший лейтенант Жорін М.Б. пояснив, що після виконання завдання 
09.05 гармата БС-3 була переміщена з н.п. Лебединського в район н.п. Гнутове. 
Рішення на переміщення гармати БС-3 до н.п. Лебединське приймав особисто.  

При цьому старший лейтенант Жорін М.Б. зазначив, що інформацію 
представникам Військової служби правопорядку та військової частини А2802 про 
те, що гармата БС-3 належить озСпП “Азов”, а також про те, що 09.05.2017 
розрахунок БС-3 відряджався в район н.п. Лебединське для виконання завдань,  
не надавав оскільки не вважав необхідності доповідати.  

У той же час, відповідно до наданих пояснень старшого лейтенанта 
Жоріна М.Б. встановлено, що старший лейтенант Жорін М.Б. віддав 09.05.2017 
усний наказ командиру гаубичного дивізіону відвинути гармату БС-3 у район  
н.п. Лебединське для відпрацювання по ворожих позиціях в район н.п. Безіменне. 
Приблизно о 9.30 командир гаубичного дивізіону під позивним “ЯР” доповів про 
готовність відпрацювати по цілі. У подальшому близько за пів години старший 
лейтенант Жорін М.Б. отримав доповідь про припинення вогню, після чого 
старший лейтенант Жорін М.Б. наказав змінити позицію в район н.п. Гнутове.  

Таким чином командир озСпП “Азов” старший лейтенант Жорін М.Б.  своїми 
діями перевищив свої службові повноваження та віддав явно злочинний наказ 
сержанту Іванцову М.М. на висування артилерійського розрахунку гармати БС-3  
у район н.п. Лебединське та здійснення обстрілу території контрольованої НЗФ 
(н.п. Безіменне), чим порушив вимоги статей 16, 36, 59 Статуту внутрішньої 
служби ЗС України у частині, зобов’язання виконувати службові обов’язки, що 
визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою які визначаються 
статутами Збройних Сил України відповідними посібниками, порадниками, 
положеннями, інструкціями, відповідності законодавству відданого наказу та 
встановлення у підрозділі такого внутрішнього порядку, який гарантував би 
неухильне виконання законів України і положень статутів Збройних Сил України, 
неухильно виконувати вимоги законодавства, наказів і розпоряджень командирів 
(начальників), вимоги статі 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у 
частині дотримування Конституції та законів України, неухильного виконання 
вимог військових статутів, наказів командирів, не допущення самому і стримування 
інших від негідних вчинків, як наслідок порушив вимоги Мінських домовленості. 
ураховуючи зазначене в діях старшого лейтенанта Жоріна М.Б. містіться склад 
злочину передбачений статтею 426-1 Кримінального кодексу України. 

Довідково. 
Стаття 426-1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 

повноважень. 
1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто 

умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, крім 
передбачених частиною другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, – карається 
обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Діяння, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені із застосуванням зброї, а 
також діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили 
тяжкі наслідки, –караються позбавленням волі на строк від п’яти до дев’яти років. 

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в 
умовах особливого періоду, крім воєнного стану, – караються позбавленням волі на строк від семи 
до десяти років. 
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Розрахунок гармати БС-3 заводський № 8011 1946 року випуску складався  
з 6 військовослужбовців озСпП “Азов” а саме: 

командир розрахунку – командир гаубичного артилерійського дивізіону 
сержант Іванцов М.М.; 

навідник – навідник 2-го розрахунку 1-го гаубичного артилерійського 
дивізіону старший солдат Шевчук Д.П. ; 

заряджаючий –солдат Кукуруза А.А.; 
номер обслуги – номер обслуги 3-го орудія 1-го гаубичного артилерійського 

відділення 2 – гаубичного артилерійського батальйону 1-го гаубичного 
артилерійського дивізіону солдат Кучин П.С.; 

бусоліст – старший радіо телефоніст ВУКБ взводу управління 2 гаубичного 
артилерійського дивізіону старший солдат Бензарук І.В.; 

водій – командир відділення тяг та підвозу гаубичного артилерійського 
дивізіону сержант Сумбатян С.Р.. 

Довідково. 
Командиром відділення управління – старшим топогеодезістом взводу управління 2 

гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону озСпП“Азов” військової 
частини 3057 Національної гвардії України сержантом Іванцовим М.М., 29.12.1971 року 
народження, освіта середньо технічна, на військової службі 2 роки 4 місяці, на займаній посаді 1 
рік 3 місяці. 

У своїх письмових поясненнях старший солдат Шевчук Д.П. оз СпП 
“Азовˮ(старший солдат Шевчук Дмитро Романович навідник 2 розрахунку 2ГАБ 
ГАБ ГАД ОЗСП “Азов”військової частини 3057 НГУ, у НГУ з лютого 2016 в посаді 
з серпня 2016) зазначив, що близько о 04.20 старший солдат Шевчук Д.П. отримав 
від командира  дивізіону сержанта Іванцова М.М. наказ про виїзд, у 
подальшому,після отримання та навантаження боєприпасів зі складу РАО 
приблизно 20 ящиків, група виїхала у визначений район. Після прибуття у 
визначений район, військовослужбовці, що перебували в кунзі привели гармату в 
бойове положення. При цьому, старший солдат Шевчук Д.П. пояснив, що надавати 
пояснення відносно застосування зброї відмовляється.  

Також, старший солдат Шевчук Д.П. повідомив, що підрозділ в подальшому 
вибув до нового місця розташування при цьому, ящиків із боєприпасами в кузові 
автомобіля вже не було. 

Військовослужбовець озСпП “Азов” солдат Кукуруза А.А. (солдат Кукуруза 
Артем Андрійович, 2ГАБ ГАД ОЗСП “Азов” військової частини3057 НГУ, у НГУ  
з листопад 2015 в посаді з серпня 2016) у своїх поясненнях зазначив, що наказ на 
висування на місце стрільби віддав сержант Іванцов М.М. водночас надавати 
відповідь на питання “хто віддавав наказ на стрільбу, скільки відстріляли 
боєприпасівˮ відмовився.  

Солдат Кучин П.О. (солдат Кучин Павло Олександрович, номер обслуги  
3 орудія 2габгадозСпП “Азов” військової частини3057 НГУ, у НГУ  
з лютого 2016 року в посаді з лютого 2016 року) у своїх поясненнях зазначив, що 
близько о 04.25 від командира дивізіону позивний “Ярˮ отримав наказ 
підготуватися до бойового виїзду, після отримання та завантаження боєприпасів зі 
складу РАО до 30 ящиків (по два снаряда в кожному) до БС-3 калібру 100 мм. Краз 
з гарматою та виїхав у невідомому напрямку. У подальшому, прибувши у 
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визначений район, “Ярˮ віддав наказ “до боюˮ після чого було проведено 
розвантаження Кразу, під ящики викопані капоніри, гармата БС-3 зорієнтована. У 
подальшому від командира дивізіону було отримано наказ на зміну позиції, Після 
чого здійснено переміщення в інший район, де підрозділ перебував до 21.30 
10.05.2017. 

Старший солдат Бензерук І.В. (старший солдат Бензорук Ігор Валерійович, 
старший радіо телефоніст взводу управління 2габ гадозСпП “Азов” військової 
частини 3057 НГУ, у НГУ з серпня 2016 рокув посаді з серпня 2016 року) зазначив, 
що близько о 04.30 від командира дивізіону сержанта Іванцова М.М. отримав  
наказ підготуватися до виїзду. В подальшому, після отримання боєприпасів, Краз  
з гарматою та ящиками виїхав у напрямку м. Маріуполь. Прибувши у визначений 
район, після переведення гармати з похідного в бойове положення, Бензерук І.В. 
відповідно до наказу сержанта Іванцова М.М. здійснив прив’язку місцевості за 
допомогою бусолі. При цьому старший солдат Бензерук І.В. пояснив, що весь 
інший час він відпочивав. 

У своїх письмових поясненнях сержант Сумбатян С.Р.(сержант Сумбатян 
Сергій Радлович командир 1 відділення 2габгадвійськової частини 3057 НГУ, у НГУ 
з травня 2015 року в посаді з серпня 2016 року) зазначив, що близько о 04.00  
від командира дивізіону з позивним “Ярˮ він отримав наказ підготувати 
транспортний засіб – Краз військовий номер 37-35 Ф4.  

У подальшому, зачепивши гармату БС-3,сержант Сумбатян С.Р. приїхав  
на склад боєприпасів озСпП “Азов”, де в Краз завантажили ящики із снарядами.  

Під час слідування- напрямок руху вказував сержант Іванцов М.М.  
Прибувши у визначений район військовослужбовці, що перебували в кузові 
автомобіля від’єднали гармату, а сержант Сумбатян С.Р. від’їхав неподалік та 
замаскував Краз.  

Після того, як сержант Сумбатян С.Р. отримав наказ на виїзд, гармата  
була зачеплена за Краз та здійснено її переміщення в інший район, де підрозділ 
перебував до 10.05.2017. 

У своїх письмових поясненнях командир відділення – топогеодезіст 
відділення управління взводу управління гаубичного артилерійського дивізіону 
сержант Іванцов М.М. зазначив, що обов’язки командира гаубичного 
артилерійського дивізіону виконує з лютого 2016 року. На даний час в підрозділі 
перебуває 66 військовослужбовців, на озброєнні батареї знаходиться 6 гармат Д-30, 
4 з яких в розташуванні у підрозділу, 2 гармати знаходяться в м. Шепетівка 
Житомирської області. 

Звідки з’явились гармата БС-3 заводський № 8011 1946 року, у підрозділі 
сержант Іванцов М.М. не знає. Вперше він побачив їх коли прибув у підрозділ  
з курсів підготовки артилеристів у листопаді 2014року. 

До виконання бойових завдань справна була 1 гармата БС-3,  
інша використовувалась як донор. Використовуватись гармату почали  
з березня 2015 року. Артилерійські постріли на гармату почали находити  
у підрозділ в червні 2015 року.  

Як пояснив сержант Іванцов М.М. 08.05.2017 йому було дане усне 
розпорядження старшим лейтенантом Жаріним М.Б. про прибуття до 09.00 09.05.17 
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на позицію поблизу н.п. Лебединське та чекати наказу.  Взяти з собою 1 розрахунок 
та гармату БС-3, що мною й було зроблено. Також було завантажено 44 постріли. 

09.05.2017 близько 08.45 ми прибули на позицію, я відправив СМС  
по службовому телефону Жаріну М.Б.та став чекати подальших розпоряджень. 

О 10.15 09.05.17 за командою сержанта Іванцова М.М. розрахунок склав 
гармату та висунулись на іншу позицію в район н.п. Гнутово. 

Щодо заданого питання чи відкривала вогонь гармата БС-3 по н.п. Безіменне 
сержант Іванцов М.М. відмовився надавати письмову відповідь на це питання 
посилаючись на статтю 63 Конституції України. 

Разом з цим сержант Іванцов М.М. не зміг пояснити куди дів 44 постріли  
до гармати БС-3.  

При цьому, в присутності голови комісії генерал-майора Розмазніна О.П., 
члена комісії полковника Ращенка О.В., офіцера відділення Військової служби 
правопорядку м. Маріуполь лейтенанта Ященко Є.Л., заступника Військового 
коменданта м. Маріуполь майора Діденко О.В., командир розрахунку сержант 
Іванцов М.М., під час бесіди про технічні властивості гармати БС-3, на запитання 
полковника Ращенко О.В. чому 09.05.2017 стрільба з гармати велась чергами 
по 8 пострілів, нащо сержант Іванцов М.М. усно відповів, що це неправда,  
а постріли здійснював перші дві серії по 3 постріли, далі були 3 серії по 5 пострілів, 
потім 2 серії по 10 пострілів. При цьому, коли полковник Ращенко О.В. та  
генерал-майор Розмазнін О.П. знову запитали у сержанта Іванцова М.М.,  
чому постріли з гармати БС-3 було зроблено саме у такій послідовності, сержант 
Іванцов М.М. відповів, що гармата стара тому потребує, після кожних 3-5 пострілів, 
перевірці правильність показників наведення на ціль та їх коригування тому їм було 
зроблені постріли у відповідної черговості.  

Враховуючи вище викладене слід дійти до висновку, що своїми усними 
поясненнями сержант Іванцов М.М. підтвердив факт здійснення обстрілу 
09.05.2017 н.п. Безіменне, з прийняттям до уваги інформацію радіоперехоплення 
підрозділів НЗФ (9 ошпмп 1 АК ДНР) які повідомляли, що обстріл здійснюється  
з великою точністю ураження на відстані 18 км, при цьому без інформації точного 
розміщення об’єктів противника сержант Іванцов М.М. не міг самостійно здійснити 
даний обстріл, це черговий раз підтверджує, що наказ на обстріл та визначення 
цілій ураження надав командир озСпП “Азов” старший лейтенант Жорін М.Б. 

Таким чином, сержант Іванцов М.М. здійснивши обстріл 09.05.2017  
н.п. Безіменне своїми діями порушив вимоги статей 16, 20, 30, 59 Статуту 
внутрішньої служби ЗС України у частині, зобов’язання виконувати службові 
обов’язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, 
які визначаються статутами ЗС України, відповідними посібниками, порадниками, 
положеннями, інструкціями, застосування зброї порядку встановленим 
законодавством, не виконання явного злочинного наказу, неухильне виконання 
законів України і положень статутів ЗС України, статті 4 Дисциплінарного статуту 
Збройних Сил України у частині дотримування Конституції та законів України, 
щодо неухильного виконання вимог військових статутів ЗС України,  
наказів командирів, не допущення самому і стримування інших від негідних 
вчинків, додатку № 2 Доповнення до Комплексу заходів з виконання  
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Мінських домовленостей від 12.02.2015 у частині, що стосується відведення танків, 
а також артилерійських гармат калібром до 100мм і мінометів калібром до 120мм 
(включно) та безпідставно застосував зброю калібром 100, чим перевищив  
свої службові повноваження, щодо застосування зброї, ураховуючи зазначене  
в діях сержанта Іванцова М.М. містіться склад злочину передбачений  
статтею 426-1 Кримінального кодексу України. 

 
ВИСНОВКИ: 
Службовим розслідуванням встановлено, що у період з 09.30 до 10.50 

09.05.2017 артилерійським розрахунком озСпП “Азов” з району лісосмуги,  
2 км західніше н.п. Лебединське (23034) здійснено 42 постріли з гармати БС-3 
заводський номер № 8011 1946 року випуску в напрямку н.п. Безіменне 
Новоазовського району Донецької області. В той же час, 10.05.2017 артилерійським 
розрахунком озСпП “Азов” з району на східній околиці н.п. Гнутове здійснено  
2 постріли з гармати БС-3 заводський номер № 8011 1946 року випуску в напрямку 
н.п. Безіменне Новоазовського району Донецької області. 

Причинами та умовами, що призвели до несанкціонованого застосування 
артилерійським розрахунком озСпП “Азов” у період 09.05.2017 та 10.05.2017  
у напрямку н.п. Безіменне Новоазовського району Донецької області стало: 

віддання злочинного наказу сержанту Іванцову М.М. на висування 
артилерійського розрахунку гармати БС-3 у район н.п. Лебединське та здійснення 
обстрілу по території контрольованої НЗФ (н.п. Безіменне) командиром озСпП 
“Азов” старшим лейтенантом Жоріним М.Б. та порушення ним вимог статті 16, 36, 
59 Статуту внутрішньої служби ЗС України у частині, зобов’язання виконувати 
службові обов’язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за 
посадою, які визначаються статутами ЗС України, відповідними посібниками, 
порадниками, положеннями, інструкціями, відповідності законодавству відданого 
наказу та встановлення у підрозділі такого внутрішнього порядку, який гарантував 
би неухильне виконання законів України і положень статутів ЗС України, 
неухильно виконувати вимоги законодавства, наказів і розпоряджень командирів 
(начальників), вимог статі 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у 
частині дотримування Конституції та законів України, неухильного виконання 
вимог військових статутів ЗС України, накази командирів, не допущення самому і 
стримування інших від негідних вчинків, додатку № 2 Доповнення до Комплексу 
заходів з виконання Мінських домовленостей від 12.02.2015 у частині, що 
стосується відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 мм і 
мінометів калібром до 120мм (включно) та безпідставного застосування зброї 
калібром 100, чим останній перевищив свої службові повноваження,  
щодо застосування зброї, зазначені дії старшого лейтенанта Жоріна М.Б. містять 
склад злочину передбачений статтею 426-1 Кримінального кодексу України. 

виконання злочинного наказу командиром відділення управління – старшим 
топогеодезістом взводу управління 2 гаубичної артилерійської батареї гаубичного 
артилерійського дивізіону озСпП“Азов” військової частини 3057 Національної 
гвардії України сержантом Іванцовим М.М., який на той час тимчасово виконував 
обов’язки командира гаубичного артилерійського дивізіону озСпП “Азов” 
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військової частини 3057 Національної гвардії України та порушення ним вимог 
статей 16, 20, 30, 59 Статуту внутрішньої служби ЗС України у частині, 
зобов’язання виконувати службові обов’язки, що визначають обсяг виконання 
завдань, доручених йому за посадою, які визначаються статутами ЗС України, 
відповідними посібниками, порадниками, положеннями, інструкціями, 
застосування зброї порядку встановленим законодавством, не виконання явного 
злочинного наказу, неухильне виконання законів України і положень статутів ЗС 
України, статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у частині 
дотримування Конституції та законів України, щодо неухильного виконання вимог 
військових статутів ЗС України, наказів командирів, не допущення самому і 
стримування інших від негідних вчинків, додатку № 2 Доповнення до Комплексу 
заходів з виконання Мінських домовленостей від 12.02.2015 у частині, що 
стосується відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 мм і 
мінометів калібром до 120мм (включно) та безпідставного застосування  
зброї калібром 100, перевищення своїх службових повноважень, щодо  
застосування зброї, зазначені дії містять ознаки складу злочину передбаченого 
статтею 426-1 Кримінального кодексу України. 

Враховуючи те, що Військовим прокурором Маріупольського гарнізону  
відносно військовослужбовців озСпП “Азов”, внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 
статті 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами” та частини 3 статті 402 КК України “Непокора” комісія 

 
ПРОПОНУЄ: 
 
1. Службове розслідування вважати закінченим. 
 
2. Запропонувати Командувачу Національної гвардії України розглянути 

питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своєю владою: 
За порушення вимог статей 16, 36, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних 

Сил України статі 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України,  
вимог додатку № 2 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських 
домовленостей від 12.02.2015командира озСпП “Азов” військової частини 3057 
Національної гвардії України старшого лейтенанта Жоріна М.Б.; 

за порушення вимог статей 16, 20, 30, 59 Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України, статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, 
вимог додатку № 2 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських 
домовленостей від 12.02.2015командира відділення управління – старшого 
топогеодезіста взводу управління 2 гаубичної артилерійської батареї гаубичного 
артилерійського дивізіону озСпП “Азов” військової частини 3057 Національної 
гвардії України сержанта Іванцова М.М., який цей час тимчасово виконує обов’язки 
командира гаубичного артилерійського дивізіону озСпП “Азов” військової  
частини 3057 Національної гвардії України. 

3. Порушити клопотання перед керівником Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України щодо вилучення зі складу сил і засобів, які беруть 
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безпосередню участь в антитерористичний операції на території  
Донецької та Луганської областей озСпП“Азов” військової частини 3057 
Національної гвардії України. 

 
4. Матеріали службового розслідування передати до Військової прокурори 

Маріупольського гарнізону протягом 10 діб з дня розгляду акту службового 
розслідування Першим заступником керівника Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України (керівником Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей). 

 
Голова комісії: 
 
Заступник керівника Антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей – начальник 
відділу морально-психологічного забезпечення 
генерал-майор         О.П. РОЗМАЗНІН  
 
члени комісії: 
 
Керівник оперативної групи Національної гвардії України 
штабу Антитерористичної операції на території Донецької 
та Луганської областей 
генерал-майор         Ю.А.ЛЕБІДЬ  
 
Керівник угрупування “М” Національної гвардії України 
полковник          І.М.ТИМЧИШИН  
 
Начальник відділу Військової служби правопорядку штабу 
Антитерористичної операції на території Донецької та 
Луганської областей 
полковник          О.Р. ПЕЛЬЦ 
 
Офіцер відділу Військової служби правопорядку штабу 
Антитерористичної операції на території Донецької та 
Луганської областей 
полковник          О.В.РАЩЕНКО 
 
Керівник оперативної групи Головного управління військової 
контррозвідки Департаменту контррозвідки в оперативно-
тактичному угрупуванні “Маріуполь” 
полковник          О.І.СЄРИЙ 
 
Помічник керівника Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей з правової роботи 
полковник юстиції        Д.Ю.СИДОРОВ 


