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«11» ___05__  2017 року                                                                                               _____________.                      

 
П О Я С Н Е Н Н Я 

 

 Я_______________________________________ військової комендатури м. Маріуполь 
в приміщені ______________________________________, в період з «__» год. «__» хв. до 
«__» год. «__ » хв., у відповідності зі ст.7 Закону України  «Про Військову службу 
правопорядку у Збройних силах України» отримав письмове пояснення від громадянина: 

  

1. П.І.Б.:  Жарін Максим Борисович   
2. Дата та місце народження:   07.06.1989, м. Рубіжне, Луганської області 
3. Національність:  українець  
4. Громадянство:   України 
5. Освіта:   вища 
6. Сімейний стан: одружений   
7. Судимість: не має 
8. Місце роботи, посада:  командир ОЗСП «Азов»,  
9. Місце проживання:  м. Маріуполь, проспект Перемоги, буд. 73А 
10. Номер телефона:  063-266-95-41 

Гр.  ______________________ повідомлено, що він має право, згідно з вимогами 
ст. 10 Конституції України свої пояснення давати на мові, якою вільно володіє у зв’язку 
з чим гр.  _________________ заявив, що пояснення бажає давати на українській мові.  
                                                                                                                                                         

                                     ( _________________________ ) 
                                                                (підпис)    
 
              Про кримінальну відповідальність за відомо неправдиве повідомлення прокурору, 
слідчому або органу дізнання про вчинення злочину згідно ст.383 КК  України, опитуваний 
повідомлений. 
                                                                                                                                                        

                                     ( _________________________ ) 
           Крім того, роз’яснено, що відповідно до вимог ст.63 Конституції України йому не 

обов’язково давати свідчення проти себе, його сім’ї і близьких родичів. В цьому випадку до 
кримінальної відповідальності за відмову дати свідчення він не притягується. 

                                                                                                                                                        



                                     ( _________________________ ) 
                                                                (підпис)    

Роз’яснено вимоги статті 59 Конституції України, а саме: Кожен має право на 
правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 
безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 
 

Ознайомившись зі своїми правами остання заявив, що правової допомоги не 
потребує 

 
                                     ( _________________________ ) 

                                                                (підпис)    
 

По суті заданих питань можу пояснити наступне: 
1. З якого часу Ви проходите службу в ОЗСП «Азов» на посаді командира загону? 

 
Відповідь: Приблизно з січня 2017 року. До цього був на посаді командира 1 
батальйону особливого призначення ОЗСП «Азов». 
 

2. Чи перебувають в штаті ОЗСП «Азов» гармати БС-3, у яких підрозділах та їх 
кількість? 

 
Відповідь: в штаті не перебувають, за фактом 2. Одна несправна, 2 справна. 
 

3. З якою метою використовуються гармати БС-3? 
 

Відповідь: за час мого командування вони не використовувались, за 
виключенням 09.05.2017 року та 10.05.2017 року. 

 
4. З якого часу в ОЗСП «Азов» знаходяться гармати БС-3 та звідки вони були 

отримані? 
 

Відповідь: не знаю. З часу мого перебування на посаді командира загону вони 
вже були. 
 

5. Де зберігаються в ОЗСП «Азов» гармати БС-3? 
 

Відповідь: під навісом на території порту, де дислокується військова частина. 
 

6. Чи віддавали Ви усний наказ підлеглим посадовим особам 09.05.2017 року про 
застосування гармати БС-3 по населеному пункту Водяне та з якою метою? 

 
Відповідь: по н.п. Водяне наказ на відкриття вогню по н.п. Водяне не давав. 
 

7. Поясніть з якою метою надавали вказівку на висування гармати і в який район? 
 



Відповідь: дав вказівку на висування гармати в район н.п. Лебединське. З 
метою її розгортання для можливого застосування. 
 

8. Вкажіть посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи кому ви 
09.05.2017 року віддали усний наказ про висування гармати БС-3 в район н.п. 
Лебединське? 

 
Відповідь: я дав усний наказ на висування гармати БС-3 старший геодезист 
взводу управління гаубичного дивізіону сержанту Іванцову (позивний «ЯР»). 
Виконує обов’язки командиру розрахунку. 
 

9. Скільки в/сл. входило до складу розрахунку? 
 

Відповідь: 6 в/сл. Прізвище в/сл. не пам’ятаю. 
 

10. Чи знаєте ви про те, що заборонено використовувати гармати калібром 100мм 
по позиціям НЗФ? 

 
Відповідь: ні, про це я не знав. Мені доводили тільки про те, що заборонено 
використовувати калібр більше 100мм. 
 

11.  Вкажіть конкретно район з якого 09.05.2017 року розрахунок гармати БС-3 
ввів вогонь по н.п. Безіменне? 

 
Відповідь: не знаю. 
 

12.  Вкажіть району в якій було переміщено гармату БС-3 після виконання 
завдання 09.05.2017 року? 

 
Відповідь: з н.п. Лебединське в район н.п. Гнутове.  
 

13. Чи доповідав Вам командир  розрахунку про те, що ним було відкрито вогонь 
по н.п. Безіменне? 

 
Відповідь: я такого не пам’ятаю. 
 

14. З якою метою Ви віддали наказ на зміну позицію гармати БС-3? 
 

Відповідь: я вважаю що там було безпечніше. 
 

15. Чому ви не віддали вказівку повернути гармату БС-3 в парк? 
 

Відповідь: не вважав за доцільне. 
 



16. Вкажіть посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи з ким Ви 
погоджували питання про висування гармати БС-3 в н.п. Лебединське.? 

 
Відповідь: Такої особи не має, рішення прийняв самостійно. 
 

17. Чому Ви скривали від представників ВСП та посадових осіб військової частини 
А2802 інформацію про те, що гармата БС-3 належить ОЗСП «Азов», а також 
те, що 09.05.2017 року розрахунок БС-3 висувався в район н.п. Лебединське 
для виконання завдання? 

 
Відповідь: вважав необхідним доповідати. 
 

18. Ви боялися відповідальності за вчинення Вашими підлеглими? 
 

Відповідь: ні не боявся. 
 

19. Коли Ви дізналися про те, що розрахунок гармати БС-3 був відкритий вогонь 
по н.п. Безіменне? 

 
Відповідь: я не пам’ятаю про те, що до мене надходила така інформація. 
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