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РАПОРТ 

 
Дійсним доповідаю, що 13.06.2014 я в складі спецпідрозділу «Азов» 

МВС України приймав безпосередню участь у антитерористичній операції по 
припиненню злочинної діяльності терористичного угруповання, що діяло на 
території м.Маріуполя Донецької області. 

Так, по прибутті 13.06.2014 до місця ймовірного знаходження 
вищезазначеного терористичного угруповання – по вулиці Грецькій м. 
Маріуполя Донецької області (в районі між проспектом Леніна та вулицею 
Георгіївською) виявлено, що в даній місцевості на проїжджій частині даної 
вулиці встановлений умовний блокпост, облаштований для ведення з нього 
вогню на ураження живої сили, оснащений інженерними засобами для 
запобігання переміщенню важкої військової техніки, та в якому перебувала 
невизначена кількість осіб, що мали при собі вогнепальну зброю та були 
одягнені в одяг з елементами камуфляжу. 

При наближенні до вказаного блокпосту спецпідрозділу «Азов» МВС 
України вищезазначені особи відкрили вогонь на ураження вбік 
військовослужбовців зазначеного спецпідрозділу. При цьому членами 
терористичного банд-формування робились прицільні постріли вбік 
військовослужбовців МВС України з вогнепальної зброї – автоматів, 
кулеметів, пістолетів, гвинтівок а також метання гранат. Крім того, на 
зазначеному блокпосту терористами була розміщена бойова розвідувально-
дозорна машина, з якої члени терористичного угруповання також робили 
прицільні постріли вбік військовослужбовців МВС України. 

При цьому активними учасниками з боку членів терористичного 
угруповання, яке розміщувалось 13.06.2014 на території в районі 
вищеописаного блокпосту по вулиці Грецькій м. Маріуполя Донецької 
області та які відкрили та вели вогонь на ураження вбік військовослужбовців 
МВС України, були наступні: 

- Каранда Сергій Олександрович, 07.03.1967 р.н.; 
- Рязов Олександр Євгенович, 26.12.1986 р.н.; 
- Золотарєв Леонід Леонідович, 04.02.1984р.н.; 
- Петрашкевич Василь Іванович, 21.10.1971 р.н.; 
- Микешкин Артем Геннадійович, 01.11.1986р.н.; 
- Чібісов Ігор Володимирович, 14.09.1983р.н.; 
- Тума Олексій Вікторович, 07.03.1987р.н.; 
- Колбаса Євгеній Володимирович, 13.08.1952р.н.; 
- Усенко Євген Анатолійович, 18.05.1982р.н.; 
- Розінков Вадим Володимирович, 31.05.1977р.н.; 
- Соляник Андрій Юрійович, 24.08.1982р.н.; 



- Білоцерковський Валерій Сергійович, 19.03.1985 р.н.; 
- Палеха Сергій Валентинович, 25.02.1984р.н.; 
- ФіногеновЄвген Анатолійович, 01.06.1974р.н.; 
- Терновой Олексій Анатолійович, 12.11.1997р.н.; 
- Дубченко Павло Сергійович, 15.07.1981 р.н.; 
- Ярощук Сергій Борисович, 21.02.1986р.н.; 
- Мейснер Сергій Сергійович, 11.09.1997р.н.; 
- Непейпиво Едуард Анатолійович, 25.03.1972р.н.; 
- Клименко Валентин Олександрович, 01.02.1961р.н.; 
- Цеханович Андрій Олександрович, 07.09.1981 р.н.; 
- Стадник Володимир Федорович, 07.07.1987р.н.; 
- Малюта Олександр Федорович, 30.12.1993р.н. 
У ході вищезазначеної спецоперації спецпідрозділом «Азов» МВС 

України всі вищезазначені особи були фактично затримані. При затриманні 
чинили фізичний та збройний спротив. 

Доповідаю на Ваш розгляд. 
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