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27	 березня	 2017	 року	 Павлоградський	 міськрайонний	 суд	 Дніпропетровської	 області	
оголосив	 вирок	 у	 справі	 №	 185/12161/15	 щодо	 генерал-майора	 Віктора	 Назарова	 про	
збитий	Іл-76	у	Луганському	аеропорту,	згідно	якого	його	засуджено	до	7	років	позбавлення	
волі.	

Нагадаємо,	 у	 Павлограді	 на	 Дніпропетровщині	 понад	 півроку	 тривав	 суд	 у	 справі	 про	
загибель	у	збитому	озброєними	сепаратистами	літаку	Іл-76	українських	військових.	На	лаві	
підсудних	 одна	 особа,	 генерал-майор	 Віктор	 Назаров,	 який	 на	 момент	 трагедії	 був	
начальником	 штабу	 антитерористичної	 операції.	 Його	 обвинувачують	 у	 вчиненні	 злочину,	
передбаченого	ч.	3	ст.	425	Кримінального	кодексу	України	(недбалому	ставленні	до	служби,	
вчиненому	в	бойовій	обстановці,	що	призвело	до	тяжких	наслідків).		

14	 червня	 2014	 року	 на	 території	 Луганської	 області	 терористами	 з	 переносного	
зенітно-ракетного	 комплексу	 був	 уражений	 літак	 Іл-76МД.	 Він	 загорівся	 і	 впав.	 На	 його	
борту	 перебували	 40	 військовослужбовців	 25-ї	 окремої	 парашутно-десантної	 бригади	 та	
9	членів	екіпажу.	Всі	загинули.		

Згідно	 з	 висновком	 комісійної	 комплексної	 військово-тактичної	 криміналістичної	
експертизи,	 вжити	 заходів	 щодо	 подолання	 протиповітряної	 оборони	 терористів	 і	
забезпечити	 безпеку	 перельоту	 Іл-76	 у	 контрольований	 бойовиками	 Луганськ	 14	 червня	
2014	 року	 зобов’язаний	 був	 безпосередньо	 начальник	 штабу	 АТО,	 тобто	 генерал	 Віктор	
Назаров.	 Військова	 прокуратура	 звинувачує	 генерала	 Назарова,	 який	 на	 момент	 трагедії	
очолював	штаб	АТО,	у	службовій	недбалості,	в	результаті	якої	загинули	49	осіб.	За	версією	
прокуратури,	Назаров	знав	про	можливий	теракт,	але	все	ж	відправив	літак	на	виліт	[8].		

У	рамках	кримінального	провадження	допитані	132	свідки,	проведено	112	експертиз,	в	
тому	 числі	 молекулярно-генетична	 для	 встановлення	 осіб	 загиблих	 воїнів.	 По	 справі	
встановлено	належність	всіх	тіл	загиблих	[9].	

Перше	 ніж	 перейти	 до	 загальної	 теорії	 питання	 зазначимо,	 що	 ні	 в	 теорії	
криміналістики,	ні	в	практиці	проведення	окремих	криміналістичних	та	інших	експертиз,	з	
таким	 видом	 експертних	 досліджень,	 як	 комісійна	 комплексна	 військово-тактична	
криміналістична	 експертиза	 ми	 при	 проведенні	 своїх	 досліджень	 не	 зіштовхувалися.	 Але	
вважаємо	 вірним	 практичний	 підхід	 до	 цієї	 проблеми,	 мабуть,	 у	 зв’язку	 з	 тим,	 що	 іншим	
шляхом	 встановити	 істину	 по	 справі	 слідчому	 та	 його	 процесуальному	 керівнику	 було	 б	
неможливо.		

З	 цього	 привиду	 вважається	 за	 необхідним	 звернутися	 до	 загальної	 теорії	
криміналістичних	експертиз	та	ст.	101,	242–245	КПК	України	[1;	3].	

Криміналістичні	 експертизи	 відповідно	 до	 Інструкції	 про	 призначення	 та	 проведення	
судових	 експертиз	 та	 Науково-методичних	 рекомендацій	 із	 питань	 підготовки	 та	
призначення	 судових	 експертиз,	 затверджених	 наказом	 Міністерства	 юстиції	 України	 у	
редакції	 від	 26.12.2012	 №	1950/5	 поділяються	 на:	 а)	 трасологічна;	 б)	 судово-балістична	
експертиза;	в)	криміналістична	експертиза	з	метою	встановлення	особистості	по	зовнішніх	
ознаках;	г)	експертиза	матеріалів	і	речовин.		

Дійшовши	 висновку	 про	 необхідність	 провадження	 експертизи,	 слідчий	 повинен	
правильно	 визначити	 момент	 її	 призначення.	 При	 цьому	 треба	 мати	 на	 увазі,	 що:	
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а)	одержання	необхідних	для	експертизи	об’єктів,	документів	і	матеріалів	може	потребувати	
самостійних	слідчих	дій,	можливо	в	рамках	ст.	246,	274	КПК;	б)	перевірка	й	оцінка	висновку	
експерта	також	можуть	бути	пов’язані	з	виконанням	додаткових	слідчих	дій	згідно	ст.	101,	
102	КПК.	

Важливе	 значення	 в	 процесі	 підготовки	 має	 вибір	 експертної	 установи	 або	 експерта,	
якому	 доручається	 дослідження.	 Про	 компетентність	 майбутнього	 експерта	 можна	 судити	
за	 даними	 про	 загальну	 і	 спеціальну	 освіту,	 стаж	 науково-дослідної	 роботи	 і	 роботи	 зі	
спеціальності,	 наявності	 наукових	 праць,	 місце	 експерта	 у	 реєстрі	 експертів	 України,	
відзивами	і	характеристиками	його	експертної	діяльності	та	іншими	даними.	

Суттєве	 значення	 також	 має	 визначення	 об’єктів,	 завдань	 і	 обсягу	 дослідження.	
Визначаючи	 об’єкти	 і	 завдання	 дослідження	 та	 формулюючи	 питання	 перед	 експертизою,	
слідчий	і	суд	повинні	керуватися	наступними	вимогами:	а)	з’ясуванням	сутності	обставини,	
що	 підлягає	 встановленню	 в	 справі;	 б)	ознайомленням	 з	 науковими	 можливостями	 і	
методами	 встановлення	 обставини,	 що	 підлягає	 встановленню;	 в)	 чітким	 визначенням	
компетенції	 експертів	 і	 зв’язки	 їх	 висновків	 з	 іншими	 засобами	 встановлення	 суттєвої	 в	
справі	 обставини;	 г)	необхідністю	 правильного	 в	 спеціально-науковому,	 логічному,	
граматичному	 відношенні	 формулюванні	 питань	 перед	 експертизою,	 оскільки	 науково	
обґрунтована	постановка	питань	–	найважливіша	умова	успішного	проведення	експертизи.	

Згідно	 з	 п.	1.	2.11	 вказаної	 Інструкції	 комплексною	 є	 експертиза,	 що	 проводиться	 із	
застосуванням	 спеціальних	 знань	 різних	 галузей	 науки,	 техніки	 або	 інших	 спеціальних	
знань	 (різних	 напрямів	 у	 межах	 однієї	 галузі	 знань)	 для	 вирішення	 одного	 спільного	
(інтеграційного)	 завдання	 (питання).	 До	 проведення	 таких	 експертиз	 у	 разі	 потреби	
залучаються	 як	 експерти	 експертних	 установ,	 так	 і	 фахівці	 установ	 та	 служб	 (підрозділів)	
інших	центральних	органів	виконавчої	влади	або	інші	фахівці,	що	не	працюють	у	державних	
спеціалізованих	експертних	установах	[4].	

Н.	 І.	 Кліменко,	 В.	 І.	 Шиканов	 та	 М.	Г.	 Щербаковський	 стверджують,	 що	 комплексна	
експертиза	 –	 насамперед	 поняття	 процесуальне.	 Це	 самостійний	 вид	 судової	 експертизи,	
процесуальна	 форма	 складного	 за	 своєю	 структурою	 дослідження,	 при	 якому	 окремі,	
відносно	 самостійні	 дослідження,	 здійснювані	 представниками	 різних	 галузей	 знань,	
перебувають	між	собою	в	органічному	зв’язку	[6;	8].		

Розширення	 можливостей	 вказаного	 виду	 судової	 експертизи	 прямо	 пов’язано	 з	
підвищенням	 ефективності	 комплексного	 дослідження	 об’єктів	 експертизи.	 Насущні	
потреби	експертної	практики	настійно	вимагають	законодавчого	вирішення	таких	питань:	
а)	обсяг	компетенції	в	суміжних	галузях	знання	експертів,	які	беруть	участь	у	провадженні	
комплексної	 експертизи;	 б)	порядок	 формування	 висновків	 учасників	 комплексної	
експертизи;	 в)	 порядок	 провадження	 міжвідомчих	 комплексних	 експертиз,	 визначення	 в	
цьому	 випадку	 провідної	 судово-експертної	 установи	 (підрозділу);	 г)	 правовий	 статус	
провідного	 експерта	 як	 організатора	 і	 керівника	 діяльністю	 комісії	 експертів,	 визначення	
його	функцій,	прав	і	обов’язків.	

Оцінка	 висновку	 комплексної	 експертизи,	 вчасно	 призначеної	 і	 проведеної,	 дозволяє	
вже	 в	 початковій	 стадії	 розслідування	 вбивства	 одержати	 досить	 цінну	 інформацію	 про	
обставини	 вчиненого	 злочину.	 Цінність	 цієї	 інформації	 обумовлена	 низкою	 причин.	 По-
перше,	 на	 початку	 розслідування	 слідчий	 найчастіше	 не	 має	 певних	 даних,	 необхідних	 для	
перевірки	версій.	Висновок	комплексної	експертизи	певною	мірою	заповнює	цю	прогалину.	
По-друге,	 деякі	 з	 обставин,	 установлених	 комплексною	 експертизою,	 не	 можуть	 бути	
з’ясовані	 іншими	 шляхами.	 По-третє,	 проведення	 комплексної	 експертизи,	 у	 порівнянні	 з	
роздільними	 і	 послідовними	 експертизами,	 за	 інших	 рівних	 умов	 дозволяє	 скоротити	 час	
дослідження,	що	сприяє	більш	оперативному	розслідуванню	злочинів.	

При	 розслідуванні	 вбивств,	 випадків	 загибелі	 людей,	 терористичних	 актів	 та	 інших,	
вважається	 за	 необхідне	 проводити	 комплексні	 медико-криміналістичні	 експертизи,	 що	
включають	 у	 себе	 медико-балістичні	 і	 медико-трасологічні,	 або	 такі,	 які	 були	 проведені	 у	
вказаному	кримінальному	провадженні	про	загибель	військових.	

Найважливішою	 умовою	 успішного	 провадження	 комплексної	 експертизи	 є	 якісна	 і	
своєчасна	 підготовка	 об’єктів	 дослідження.	 Ці	 об’єкти	 повинні	 бути	 зібрані	 в	 ході	 огляду	
місця	події	 і	при	провадженні	 інших	початкових	слідчих	дій.	При	цьому	варто	забезпечити	
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надання	 об’єктів,	 придатних	 саме	 для	 комплексного,	 а	 не	 роздільного	 дослідження.	
Наприклад,	 у	 випадку	 вбивства	 з	 вогнепальної	 зброї	 не	 слід	 робити	 зіскрібків	 із	 країв	
ушкодження,	 не	 можна	 шукати	 ран	 із	 прилягаючими	 шматочками	 тканини	 і	 вирізувати	
ушкодження	з	мішені.	Одяг	з	усіма	наявними	на	ньому	дефектами	і	слідами	вогнестрільних	
ушкоджень	 подається	 експертам	 і	 досліджується	 комплексною	 медико-балістичною	
експертизою	одночасно	з	вивченням	поранень	на	трупі.	

Комплексні	експертизи,	як	правило,	проводяться	в	спеціалізованих	експертних	установах.	
Тому,	виносячи	постанову	про	призначення	експертизи,	слід	визначити	і	правильно	іменувати	
ту	 установу,	 якій	 доручається	 проведення	 експертизи.	 У	 випадку,	 коли	 провадження	
комплексної	 експертизи	 доручають	 відповідно	 двом	 або	 більше	 установам,	 керівники	 яких	
виділяють	у	комісію	своїх	представників,	то	до	кожної	з	цих	установ	необхідно	направити	по	
примірнику	 постанови	 про	 призначення	 експертизи,	 а	 досліджувані	 об’єкти	 і	 матеріали	
вислати	за	однією	з	названих	адрес,	зробивши	відповідну	оцінку	в	постанові.	

Оцінка	 висновку	 комплексної	 експертизи	 більш	 складна,	 ніж	 оцінка	 висновку	 іншої	
експертизи.	 Зумовлено	 це	 тим,	 що	 комплексна	 експертиза,	 по-перше,	 ґрунтується	 на	 ряді	
досліджень,	у	зв’язку	з	чим	доводиться	аналізувати	значно	більшу	кількість	даних.	По-друге,	
комплексна	 експертиза	 провадиться	 декількома	 фахівцями,	 тому	 оцінюється	 діяльність	
кожного	з	них	окремо	і	всієї	комісії	в	цілому.	

Серйозну	 увагу	 при	 оцінці	 комплексної	 експертизи	 слід	 звертати	 на	 дотримання	
кожним	 експертом	 принципу	 індивідуальної	 відповідальності	 за	 поданий	 висновок.	 У	
зв’язку	 з	 цим	 необхідно	 чітко	 визначити	 конкретну	 і	 загальну	 компетенцію	 членів	
комплексної	 комісії	 експертів,	 переконатися,	 що	 проведені	 дослідження	 ґрунтуються	 на	
їхніх	спеціальних	пізнаннях,	а	комплекс	застосовуваних	методів	необхідний	і	достатній	для	
вирішення	поставлених	питань	[5].	

Висновки.	
Аналіз	 теорії	 та	 практики	 призначення	 та	 проведення	 комплексних	 експертиз	 ще	 не	

знаходиться	 на	 рівні	 можливого	 практичного	 застосування	 вказаного	 типу	 експертних	
досліджень.	Вважається,	що	ці	та	інші	проблеми	призначення	та	використання	комплексних	
експертиз	потребують	наукового	та	практичного	дослідження.	
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