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ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Маріуполь

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області в складі: 
головуючого судді Федотової В.М.
за участю секретаря судового засідання - Шишханової К.Р. 
прокурора Я щук О.В.
захисника Єрьоменко А.В.

розглянув під час підготовчого судового засідання в залі суду м. Маріуполя криміналь 
провадження відносно

І ", уродженця С *" г’ -‘««•іи»' __----  .0
району, Харківської області, громадянина України, •

військовослужбовця за контрактом, механіка- 
водія відділення морської піхоти "
роти морської піхоти, 1 батальйону морської піхоти в/ч 
ЛІ275, солдата, раніше не судимого, зареєстрований та 
мешкас за адресою: ...... .....«кий

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4ст.407 КК 
У країни , суд

В с  Т А 11 О II И В:

Солдат 3., будучи військовослужбовцем військової служби за контрас
проходячи військову службу на посаді механіка-водія 2 відділення морської піхоти взводу р 
морської піхоти взводу морської піхоти 1 роти морської піхоти військової частини / і, ді
3 прямим умислом, у порушення вимог ст.ст. 17, 65 Конституції України, ст. 17 Закону Укр 
«Про оборону України», ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову служ 
ст.ст. 9, 11, 12, 14, 16, 49. 199, 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст.с
4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, діючи з прямим умислом, бажаючи тимча 
ухилитися від військової служби та проводити час на власний розсуд, усвідомлюючи суспі. 
небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаю1 
настання, з мотивів небажання переносити труднощі військової служби, через особ 
недисциплінованість та несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, в ум 
особливого періоду 15 листопада 2017 року без поважних причин самовільно залишив війсь 
частину А1275, що розташовувалась за адресою: ,

У ....~"'я», та відправився за адресою: “ ............. ”г,йг,и
—— м л г

час на власний розсуд до квітня 2018 року .
Умисні дії кваліфіковані за ч.4 ст. 407 КК України, як самовільне залишення місця сл} 

вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, військовослужбовцем (крім стро
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