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Пилат: «Що ж робити з Ісусом…?» 
Натовп: «Нехай Його розіпнуть!» 
Пилат: «Чому, яка на Ньому провина?» 
Натовп: «Нехай Його розіпнуть!» 
Пилат: «Я невинний за пролиття крові цієї справедливої Людини…» 
Натовп: «Його кров буде на нас і на наших дітях». 

 

В Америці є стара приказка: «Якщо ваші друзі не кажуть, що ви робите помилку, вони вам НЕ друзі». 

Від початку війни на Донбасі в 2014 р. ми двоє мали унікальну можливість спостерігати за Збройними 
силами України та взаємодіяти з ними. В якості командувача Збройних сил США в Європі в 2014 – 
2017 р., генерал-лейтенант Ходжес здійснював управління американською військовою допомогою у 
навчанні, підтримці та оснащенні українських військових. Пан Карбер, запрошений урядом в якості 
«спостерігача на лінії зіткнення», прибув у країну березні 2014 р. і за час 33 поїздок до України 
загалом провів у зоні бойових дій 180 днів. Попри те, що ми розглядаємо конфлікт з різних 
перспектив, наші спільні спостереження мають високий ступінь збіжності, і ми вважаємо за честь 
бути першими свідками відродження українського війська, загартованого у котлах крові та відваги, та 
появи нового поколінням бойових командирів, які зараз очолюють найбільшу Армію в Європі. 

Тож, попри сум, ми відчуваємо, що повинні сказати нашим друзям у вічі: Зараз, у цей момент ви 
робите жахливу помилку – помилку, яка не лише є несправедливою, але й створить загрози безпеці 
України в майбутньому. 

Заглиблюватись у минуле боляче, однак ще складніше попередити друга про помилку, яку він от-от 
зробить, однак коли починають коїтися тривожні події, які стануть джерелом сумних наслідків у 
майбутньому, чесний спостерігач і правдивий друг не може закривати на них очі і мовчати. 

4 червня 2014 р. над луганським аеропортом був збитий транспортний літак, на борту якого 
перебувало 49 чоловік екіпажу та військовослужбовці. Усі вони загинули. 

Відповідальною стороною була Росія – на жаль, цей очевидний факт дедалі більше втрачається з 
поля зору на тлі інтерналізованої в Україні демонізації власних військових та екзальтованої потреби у 
покаранні «винного». 

Провину поклали і звинуватили в цій трагедії лише одного чоловіка, а зараз, 78 місяців опісля, він 
відбуває семирічний термін ув’язнення. Це – 58-річний генерал-майор у відставці Віктор Назаров, 
колишній заступник начальника Головного оперативного управління штабу АТО. Українське 
суспільство сприймало його як «лиходія», а спрямована проти нього наклепницька кампанія 
тривалістю 7 років стала свого роду медіа-еквівалентом соціального та юридичного розп’яття нашого 
часу. Однак насправді він та Збройні сили України є «жертвами» засадничо помилкової 
прокурорської недбалості в контексті «цивільної криміналізації рішень оперативного командування». 

Це дає загрозливий сигнал кожному офіцеру та командиру в українській армії – і та обережність, 
перекладання відповідальності за прийняття рішень та відсутність рішучості, до яких спонукає цей 
сингал, є одночасно самовбивчими та смертельно небезпечними у сучасній бойовій обстановці. 

Жодні інші збройні сили на Заході не мирилися б з подібною «цивільною криміналізацією рішень 
оперативного командування» і жоден американський або натівський командувач не хотів би, щоб на 
військових під його командуванням падав подібний правовий тягар або, що ще гірше, щоб їх дії на 
полі бою були скомпрометовані партнерами, які потерпають від децидофобії (страху приймати 
рішення). 
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Таким чином, «розпинання» та особиста трагедія Назарова створили в України передумови для 
дедалі більших ведмежих послуг справі її власної безпеки, і хоча хвиля розправ над командирами 
лише розпочалася, якщо її не спинити, прискорення цього руйнівного процесу визначить долю країни 
на тлі ізоляції та поразки. 

 
РОЗПЛАТА ЗА НЕДБАЛІСТЬ 

Українське суспільство не було підготованим до цієї війни. Тимчасовому уряду, який намагався 
підтримувати функціонування країни після краху попереднього режиму, одночасно намагаючись 
впоратися з наростаючою кризою, вдалося провести президентські вибори – досягнення для 
демократії, які Владімір Путін, ворог вільної України, оголосив «такими що не відбулися». 

Більше того, цей уряд змушений був долати наслідки занедбаності армії та безглуздих політичних 
рішень, прийнятих впродовж попередніх десятиліть, які задали передумови для цієї майбутньої 
розправи, зокрема: 
• відмови від Об’єднаного оперативного командування («ООК» – сформоване частково за рахунок 

коштів американських платників податків, ліквідоване у 2020 р.); 
• Розформування військової контррозвідки (суттєво знизило рівень військової безпеки та створило 

бар'єри для швидкого обміну розвідданими); та 
• Перепідпорядкування військового прокурора (з судовою відповідальністю за військові злочини) 

від Міністерства оборони до цивільної Генеральної прокуратури (скасована в 2005 р. за 
ініціативою тодішньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко). 

Стосовно останнього, окремі прихильники «реформ» продовжують повторювати мантру про те, що 
військовим не можна дозволяти «судити» самих себе, оскільки це може призвести до «покривання» 
та «корупції», що має певний сенс, коли стосується дій проти цивільного населення або кримінальних 
дій, які регулюються Цивільним кодексом. Однак ця позиція є принципово помилковою, коли вона 
стосується оцінки командирських рішень, коли виникають ризики для військових підрозділів. 

Зрозуміти, що «створювати ризик для особового складу», є вимогою до роботи в умовах військової 
необхідності, яка ставить оцінку результатів роботи в контекст специфічних тактичних та оперативних 
обставин ситуації, може лише військовий суд з досвідченим складом колегії, яка володіє досвідом та 
відповідними фаховими знаннями. Це передбачає не лише доступ та розуміння оперативних 
розвідданих, але й вищу командну оцінку суперечливих вимог ситуації, допустимих співвідношень 
між ризиками та втратами, складності об’єднаних дій та важливості прийняття рішень в так званому 
«тумані війни», де часто спостерігається високий рівень невизначеності. Ані юристи Генеральної 
прокуратури (включаючи прокурорів з молодшими військовими званнями, які там працюють), ані 
цивільні судді не володіють відповідною професійною кваліфікацією для оцінки цих питань та 
аспектів. Попри те, що інші помилки довоєнного періоду вже були виправлені, ця помилка дотепер 
не отримала відповідної оцінки. 

«Антитерористична операція» (АТО) була поспішно ініційована в Україні навесні 2014 р. як спосіб 
надзвичайного реагування на заколот на Донбасі, за яким стояла Росія. Ситуація «гібридної війни» не 
була врегульована конституцією. Гіпотетично, президент України, діючи в якості 
головнокомандувача, міг би оголосити воєнний стан та відкрито й офіційно визнати російську агресію 
проти України, щоб розгорнути Збройні сили у відповідності до конституції. Указ президента про 
розгортання Збройних сил внаслідок агресії проти України, схвалений парламентом, мав би стати 
базовим, засадничим кроком до визначення правового статусу конфлікту. Саме ця обставина могла б 
слугувати обґрунтуванням принципу, згідно з яким командні рішення на полі бою не можуть 
розглядатися в суді згідно з правилами та процедурами мирного часу. 
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Якщо країна б не перебула на той момент в розпалі внутрішньополітичних потрясінь, коли 
перехідний уряд саме приступив до проведення нових президентських виборів, 
головнокомандуючий міг би продемонструвати підхід на випередження. Однак слід також зазначити, 
що навесні 2014 р. до президентських виборів в Україні та серед її міжнародних союзників, не в 
останню чергу, США, існувала серйозна занепокоєність стосовно провокування Росії. Дехто 
стверджував, що воєнний стан став би рівнозначним «оголошенню війни» – золотою нагодою для 
Путіна розгорнути повномасштабний наступ у міжнародному конфлікті, провина за провокування 
якого лежала б на Україні. Це занепокоєння підігрівалося російським наративом, а весняна 
мобілізація сил уздовж українського кордону, як і докази існування російського плану військового 
вторгнення по Дніпро, свідчили про те, що Путін був готовий вхопитися за будь-яку провокацію. 
Однак ні Україна, ні будь-хто з-поміж її міжнародних союзників не були готовими до цього. Справді, 
Київ зазнавав з боку Заходу сильного тиску з метою мінімізації провокаційних заяв та дій. Фактично 
американська військова допомога в цей період мала підкреслено «нелетальний» характер і була 
зосереджена на речовому забезпеченні сил внутрішньої безпеки, частково тому, що на той момент 
існувало припущення (помилкове), що боротьба залишиться «гібридною» і точитиметься між 
внутрішніми військовими підрозділами та внутрішніми «терористами», а частково, щоб уникнути 
ескалації конфлікту до повномасштабної війни, яку Україна б програла. 

Зрештою, затверджений парламентом (у відповідності до конституції) воєнний стан, який врешті було 
запроваджено 20 лютого 2018 р., коли президент Порошенко змінив статус АТО з 
«антитерористичної» операції» на «вжиття заходів для забезпечення національної безпеки та 
оборони, протидії та стримування збройної агресію Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях», забезпечило б українським військовим повноваження взяти на себе загальне 
командування зоною бойових дій на Донбасі замість Служби внутрішньої безпеки. На жаль, 
чотирирічна затримка залишила статус військових командирів без змін, з розглядом порушених 
проти них справ у суді згідно з правилами та процедурами мирного часу. 

У ранній період конфлікту АТО проводилася спільними силами Міністерства внутрішніх справ, 
Державної прикордонної служби, Служби безпеки, добровольчих та регулярних підрозділів ВПС і 
армії, багато з яких довелося кинути на фронт у вигляді спеціальних батальйонних тактичних груп, 
відокремлених від власних базових бригад в процесі мобілізації. В інформаційному бюлетені НАТО 
«Практична підтримка України» за червень 2015 р. зазначалося, що організація та структура АТО на 
ранніх етапах «закріплюють формальне керівництво оперативними діями не за Міністерством 
оборони або Генеральним штабом, а за СБУ, що часом ускладнює забезпечення єдності командної 
вертикалі», гальмування «функціонування ефективного оперативного командування». У НАТО також 
відзначили, що розформування Об’єднаного оперативного командування ліквідувало «критичний 
оперативний командний ешелон», який у міру загострення конфлікту в 2014 р. був неофіційно 
відновлений на спеціальній основі без законодавчого мандату. Не маючи ні офіційних повноважень, 
ні встановлених розмежувань функцій та обов’язків, офіцери, які діяли у межах цього спеціального 
механізму, були залишені без засобів захисту від подальших  звинувачень у зловживанні службовим 
становищем та відповідальності згідно з цивільними законодавчими нормами, пов’язаними із 
застосуванням сили. Врешті-решт за підсумками аналізу меж відповідальності командування АТО це 
було виправлено шляхом відновлення командування Операції об’єднаних сил на Донбасі 30 квітня 
2018 р. 

Наслідки цих політичних рішень довоєнних часів, безсумнівно, коштували сотень життів, 
відповідальності за втрату яких ніхто так і не поніс. Природно, вони мали вкрай негативний вплив на 
результати діяльності Збройних сил України у 2014 – 2018 рр., а той факт, що з урахуванням цих 
обмежень командири та військові підрозділи на місцях виявилися спроможними вести військові дії і 
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не зазнати поразки – їх заслуга, гідна подиву. Відповідно, нічого дивного в тому, що поєднання цих 
політичних рішень залишило бойових командирів беззахисними перед порушенням кримінальними 
справами, що в подальшому використовувалося юристами, які намагалися стягти з уряду фінансову 
компенсацію. Що викликає справжній шок, так це те, «цивільна криміналізація рішень оперативного 
командування» досі не скасована, і що адвокатам та прокурорам надалі дозволяється зловживати 
цим за рахунок тих, хто виявив мужність за надзвичайних обставин і врятував країну в найтемніші 
часи. 
 

БИТВА ЗА АЕРОПОРТИ 

На початку заколоту в 2014 р. на Донбасі діяло три основних аеропорти – військовий аеродром у 
Краматорську, Міжнародний аеропорт Донецька та Міжнародний аеропорт Луганська – і український 
уряд мав важливі причини не допустити їх зайняття та використання бойовиками та їх російськими 
наставниками: 
По-перше, ці великі аеропорти з довгими злітно-посадковими смугами, призначеними для великих 

літаків, могли бути використані для швидкого постачання ресурсів та перекидання сил 
російськими вертольотами, а також цивільною та військовою транспортною авіацією; 

По-друге, існували фотодокази розміщення російської військової авіації, як штурмовиків СУ-25, так і 
ударних бомбардувальників СУ-24, зі спеціальними знаками розрізнення «сепаратистів», 
нанесеними поверх камуфляжу ВПС Росії на ближніх аеродромах у Росії. Після захоплення 
аеродромів Донбасу бойовиками ці «маленькі зелені літаки» могли бути використані проти 
українських збройних сил під вигаданим приводом, що насправді вони не російські, а літаки ВПС 
України, якими керували українськими військовими, які були дислоковані на Донбасі і перейшли 
на бік противника (цей прийом використовували радянські винищувальні авіаполки ще під час 
війни в Кореї); 

По-третє, як «міжнародні аеропорти» Донецьк і Луганськ могли б забезпечити бойовиків зовнішнім 
авіасполученням з іншими країнами і таким чином створити передумови для визнання їх 
легітимності в якості «держав» у міжнародній системі. 

Отож, не випадково, що для обох сторін ці три аеропорти стали стратегічно важливими цілями. Як і 
не дивно, що після того, як українські війська змогли утримати ці цілі за лінією фронту, вони 
опинилися в оточенні та в облозі, а за контроль над цими цілями точилися чи не найбільш напружені 
бої війни. 

Впродовж попередніх двох десятиліть Збройні сили України зазнавали хронічного недофінансування 
та ігнорування і, як правило, до них ставилися з «доброзичливою недбалістю». На той час готовими 
до бою в Україні були лише 6 000 піхотинців, а найкраще підготовленими та керованими 
підрозділами – були два полки спецназу та п’ять повітряно-десантних бригад (навіть за умови 70% 
укомплектованості). Ці підрозділи також були близько знайомими з умовами аеропортів в якості їх 
базового пункту дислокації, а також проходили навчання із захоплення та оборони аеропортів. 

Битви за аеропорти Донбасу розгорталися в наступній послідовності: 
•  Краматорський військовий аеродром – Після захоплення контролю над Слов’янськом та 

Краматорськом у середині квітня 2014 р. сепаратисти встановили блокаду аеродрому, однак 
контроль над ним повернули силами 8-го полку спецпризначення та частин 25-ї повітряно-
десантної бригади. Аеродром захищався менш ніж 200 військовослужбовцями, був повністю 
відрізаний від можливостей надходження наземних підкріплень і перебував під постійними 
атаками. Починаючи з 15 квітня, наземного обстрілу у районі зазнали 9 літаків, при цьому 
переносні ракетно-зенітні комплекси (ПЗРК) збили 1 винищувач і 5 вертольотів. Втрата 
розвідувального Ан-30 06 червня внаслідок обстрілу ПЗРК дала привід для закликів до 
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розслідування з боку «прокурорів» (однак після подій, пов’язаних зі збиттям Іл-76 у Луганську, 
справа не отримала продовження). Захисники утримували об’єкт 81 день, доки він не був 
розблокований після звільнення Слов'янська завдяки контрнаступу українських військ в перший 
тиждень липня. 

• Міжнародний аеропорт Луганська – Цей аеропорт, розташований за 18 кілометрів на південь від 
міста і лише 30 кілометрів від російського кордону, був найвіддаленішим від підконтрольної 
Україні території та найбільш вразливим до нападу. Контроль аеродрому та 10-кілометрового 
оборонного периметру з квітня по травень 2014 р. забезпечували окремі підрозділи 25-ї 
повітряно-десантної бригади та 80-ї десантно-штурмової бригади. Майже одразу над аеропортом 
з’явилися російські безпілотні літальні апарати (БПЛА) та вертольоти радіоелектронної боротьби 
(РЕБ), а невдовзі сепаратисти перекрили наземний шлях до Луганська. Крім цього, 08 червня 
бойовики незаконних формувань провели потужну атаку з метою захоплення аеропорту, однак 
зазнали поразки, однак ця обставина слугувала моделлю подальшого розвитку ситуації. Зі 
стисканням кільця боїв 11 червня Луганський аеропорт офіційно припинив цивільні 
авіаперевезення. Впродовж цього періоду внаслідок систематичних військових дій вздовж лінії 
державного кордону російські сили захопили численні позиції українських прикордонників, 
внаслідок чого було втрачено контроль над 130-кілометровим відрізком кордону, через який до 
Луганської області почали масово завозити війська та озброєння. Формування, яке взяло 
аеропорт в облогу, отримувало підкріплення, а внаслідок щоденних боїв оборонний периметр 
стискався. За відсутності надійної лінії забезпечення ситуація в Луганському аеропорту почала 
набувати критичного характеру. Єдиною можливістю врятувати виснажених боями військових 
став повітряний транспорт для забезпечення постачання, підвозу підкріплень та медичної 
евакуації. Спроба надіслати транспортний літак, під час якої 14 червня було збито Іл-76, стала 
причиною для припинення поставок транспортною авіацією та призвела до нових закликів 
провести розслідування. На момент чергового наступу важкої бронетехніки, включаючи нові 
російські танки Т-90, луганський аеропорт захищався вже впродовж 145 днів. Після цього вцілілі 
захисники-десантники, більшість з яких зазнали поранень, 01 вересня відступили вглиб території 
на українські позиції шляхом ексфільтрації пересіченою місцевістю. 

• Міжнародний аеропорт Донецька – Найновіший та другий за розмірами аеропорт в Україні був 
захоплений об’єднаними силами сепаратистів та російських/чеченських найманців 26 травня 
2014 р. Уряд відреагував того ж дня. Завдяки силам 3-го окремого полку спецпризначення та 
частин десантно-штурмових військ за підтримки гелікоптерів підтримки Мі-24 аеропорт було 
відбито, а проросійські бойовики, які намагалися контратакувати, зазнали перших значних втрат. 
Аеропорт перебував в облозі та під сильним вогнем противника 242 дні, а в його обороні брали 
участь понад 1 000 військовослужбовців з різних підрозділів, залучених до проведення АТО. 
Внаслідок масованих артилерійських обстрілів злітна смуга стала непридатною для 
використання, а інфраструктура аеропорту була повністю зруйнована. Ця доблесна оборона 
добровольців-«кіборгів» стала національним символом опору, однак після знищення 
диспетчерської вежі 16 січня 2015 р., звідки українські військові спостерігали за наземним 
пересуванням противника, об’єкт значною мірою втратив своє оборонне значення, а під час 
наступу 21 січня 2015 р. його захопили росіяни. 

Варто зазначити, що внаслідок бойових дій, які велися протягом літа 2014 р., було офіційно 
повідомлено про збиття 18 українських літаків (гелікоптерів підтримки, штурмовиків, винищувачів, 
літаків транспортної та розвідувальної авіації), однак предметом розслідування, яке потягло за собою 
кримінальну відповідальність, став лише один з них, а саме, Іл-76, збитий під Луганськом. 

Від часу виникнення десантно-штурмових військ та під час їх розгортання в тилу противника 
використання транспортної авіації для налагодження забезпечення є загальноприйнятою 
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міжнародною практикою. Її використання пов'язане з ризиком та потенційною втратою великих, 
повільних та вразливих транспортних літаків забезпечення, однак є усвідомленою ціною 
забезпечення таких операцій. Однак за умови, що позиція має стратегічне значення, а на кону стоїть 
життя та смерть військових підрозділів у районі бойових дій, такий ризик вважається військовою 
необхідністю. Такі місії, як і потенційні втрати, які з ними пов’язані, не є новим явищем у новітній 
воєнній історії. Можна навести наступні приклади: 
• у 1942 р. військово-транспортна авіація використовувалася для підвезення підкріплень та 

евакуації поранених 6-ї німецької армії, оточеної під Сталінградом, внаслідок чого було втрачено 
488 літаків та загинуло 1 100 військовослужбовців; 

• у 1944 р. під час нідерландської повітряно-десантної операції союзників у тил німцям було 
десантовано три повітряно-десантні дивізії для захоплення ключових річкових переправ та 
розчищення шляху для просування броньованих підрозділів через річку Райн. 1-а Британська 
повітряно-десантна дивізія, яка була закинута на найвіддаленішу позицію у м. Арнем, опинилася 
в цілковитому оточенні, під час якого було втрачено 36 транспортних літаків забезпечення; 

• у 1954 р. під час битви біля Дьєнб'єнфу в оточення потрапили французькі десантники, а 
внаслідок спроб їх ресурсного забезпечення було втрачено 62 та пошкоджено 167 літаків; 

• у 1968 р. у битві біля Ке-Сану американські морські піхотинці в оточенні втратили збитими 
велику кількість гелікоптерів та три літаки транспортної авіації (С-123), два з яких перебували на 
аеродромі, а третій був збитий наземними вогневими засобами на підльоті у ситуації, практично 
ідентичній у Луганську, внаслідок чого загинуло 40 членів екіпажу та військовослужбовців, які 
перебували на борту; 

• у 2003 р. літаки військово-повітряних сил США отримали наказ здійснити посадку в аеропорту 
Багдада попри те, що вони потрапили під обстріл під час підльоту та посадки. 

 
Наведені приклади свідчать, що забезпечення підрозділів в тилу ворога завжди супроводжується 
ризиком, однак є прийнятною практикою у кожній країні, яка використовує підрозділи десантно-
штурмових військ. На додаток, варто зазначити, що у ЖОДНОМУ із перелічених прикладів (чи в інших 
аналогічних ситуаціях у військовій історії) жодного офіцера ніколи не було визнано винним (не 
кажучи вже про засудження) у «злочинній недбалості» за віддання наказу або організацію 
забезпечення оточеного особового складу, що загрожувало або потягло за собою втрату 
транспортного літака, за винятком України. 
 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Станом на цей час обставини збиття під Луганськом літака Іл-76 (бортовий номер 76777) із 9 членами 
екіпажу та 40 десантниками на борту детально задокументовані. 

25-а парашутно-десантна бригада утримувала територію довкола аеропорту. В якості осередку 
бойовиків на східному Донбасі та столиці так званої «Луганської Народної Республіки» Луганськ 
займав стратегічну позицію ще й тому, що був основним шляхом постачання російських озброєнь до 
Донецька. Захисникам луганського аеропорту, представленим легкою піхотою, бракувало тактичної 
мобільності та протитанкових озброєнь, адже саме ці дві складові набули критичного значення в 
ситуації, коли російська бронетехніка почала заходити в Україну через незахищений кордон у перші 
два тижні червня 2014. Командир обложеного підрозділу у Луганську, який просив надати в його 
розпорядження броньовані протитанкові озброєння та додаткові підкріплення, згодом стверджував: 

Ситуація у Луганському аеропорту була вкрай серйозною. Стосовно збитого Іл-76… у той час 
аеропорт вже був повністю оточений. 

Реагування на цей терміновий запит було відповідним і негайним, як і належало. Генерал-майор 
Назаров, який був спеціальним заступником керівника АТО з оперативних питань (неофіційно), 
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отримав доручення організувати заходи реагування, які включали підготовку та детальний польотний 
інструктаж службовців десантно-штурмових військ та повітряних сил. 

До цього трагічного дня у Луганську загалом було виконано 14 рейсів для забезпечення гарнізону 
аеропорту. Таким чином, у відповідь на запит командира з луганського аеропорту на залучення 
бронетехніки, яка може бути доставлена лише великими транспортними літаками, застосування 
транспортної авіації було логічним та єдиним доступним варіантом дій. 

У п’ятницю 13 червня 2014 р. рота у складі 118 елітних десантників з 25 повітряно-десантної бригади 
зібралися на злітній смузі дніпропетровського аеропорту. Впродовж дня вони вантажили 
спорядження і згодом зайняли місця на борту трьох великих транспортних літаків Іл-76, які були 
закріплені за 25-ю бригадою транспортної авіації та прибули зі свого місця постійної дислокації у 
Мелітополі. Усі десантники 25-ї бригади були добровольцями під час виконання цієї місії з метою 
забезпечення підкріплення їх побратимів, оточених у луганському аеропорту, небезпеку якої вони 
усвідомлювали. На додаток до підкріплення особовим складом та боєприпасами, три літаки Іл-76 
повинні були доставити шість бойових машин десанту (БМД-2), обладнаних протитанковими 
ракетними комплексами, для забезпечення мобільності та захисту від броньованої техніки 
противника, нестача яких відчувалася в Луганську особливо гостро. 

Три Іл-76 з десантниками та матеріально-технічним забезпеченням були зосереджені у 
дніпропетровському аеропорту (м. Дніпро), що було логічним вибором, зважаючи на те, що це 
найближчий великий аеродром, придатний для використання великими літаками у радіусі 50 км від 
місця постійної дислокації 25 ПДБР у Гвардійському. До складу польотної групи було додано ще один 
літак (менший Ан-26), який повинен був вирушити з іншої точки. Аеропорт Дніпропетровська суттєвий 
недолік: оскільки він призначався як для цивільних, так і для військових потреб, його злітна смуга та 
вантажні перони були відкритими для загального спостереження, а деякі члени родин та друзі 
десантників, які вирушали на завдання, навіть робили пости в соцмережах перед та після їх відльоту. 

Перший літак Іл-76 безпечно приземлився в 01:00 (пілот доповів, що посадка відбулася без пригод, 
хоча дехто стверджував, що під час посадки в районі аеропорту відбувалися наземні обстріли). 
Другий борт намагався здійснити посадку через 49 хвилина. Через невстановлені причини (як стало 
відомо вже після події), екіпаж цього Іл-76 не дотримувався стандартного протоколу – так званих 
«вимог безпеки під час польотів літаків у зоні проведення АТО» – під час підльоту до зони аеропорту, 
де літак міг потрапити під обстріл: 
• екіпаж слідував польотним маршрутом попереднього літака ЗАМІСТЬ обрати інший напрямок; 
• під час підльоту до аеропорту екіпаж літака не дотримався вимог стосовно максимального 

зменшення градієнту (крутий глибокий схил) для зменшення ризику потрапити під наземний 
обстріл (можливо, через значну завантаженість бронетехнікою); 

• екіпаж літака увімкнув аеронавігаційні вогні на відстані 10 км до злітної смуги, що становило 
чергове порушення необхідних вимог безпеки польотів в зоні АТО, які передбачали, що операції 
в темний час доби повинні проводитися без увімкнення аеронавігаційних вогнів/проблискових 
маячків та в режимі радіотиші. 

За виконання та дотримання цих «вимог» відповідали Військово-повітряні сили та пілот, а не 
оперативне командування АТО, що зрештою підвищило рівень вразливості літака до обстрілу. 

Під час підльоту до луганського аеропорту другий Іл-76 зазнав наземного обстрілу і на висоті 400 
метрів в нього несподівано влучив снаряд переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) 
внаслідок чого літак вибухнув поблизу Новоганнівки – невеликого села за 20 км на південь від 
Луганська. Всі, хто перебували на борту, загинули на місці. Інший Іл-76 та Ан-26 перервали свій політ і 
повернулися до пунктів базування. 
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Росія почала використовувати ПЗРК у квітні 2014 р., однак всі вони були дислоковані в районі 
Слов’янська/Краматорська. Впродовж другого тижня червня в Луганській області ходили чутки про 
те, що місцеві бойовики проходили навчання та навчалися використовувати ПЗРК, але жодних 
випадків їх використання або вагомих доказів на користь цієї версії не існувало. Розвіддані була 
розрізненими, суперечливими, сповненими чутками, 90% з яких виявилися неправдивими або 
перебільшеними, і всі вони потребували часу для оцінки з боку перенавантаженого розвідувального 
персоналу. Вкидання окремих чуток явно було тактикою російської «війни дезінформації», 
спрямованої на залякування, стримування та протидії українським військовим заходам. 

Лідери сепаратистів практично негайно взяли на себе відповідальність за збиття літака. Попри 
початкові заяви про те, що літак був збитий зенітним кулеметним вогнем, пізніше вони змушені були 
визнати факт використання переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). Ця заява згодом 
отримала підтвердження, коли поруч з місцем катастрофи було знайдено трубу пускової установки 
російського виробництва. Згодом стало відомо, що на момент обстрілу два батальйони у складі 
військового командування «Луганської Народної Республіки» проходили навчання з використання 
ПЗРК, а командир одного з батальйонів на ім'я Гуреєв взяв на себе відповідальність за збиття Іл-76 
(Примітка: нещодавно виявлені факти свідчать про те, ракету привезла та обстріл здійснила команда 
найманців з ПВК Вагнера, яка таємно проникла на територію з Росії). Військовий речник «ЛНР» 
Олексій Топоров заявив, що «літак був збитий після відмови українських «окупантів» виконати 
ультиматум залишити луганський аеропорт». 
 

ВИМОГИ РОЗПРАВИ 

Відповідь на збиття літака була блискавичною і викликала реакцію як на міжнародній арені, так і 
всередині країни. Хоча між цими реакціями спостерігалися суттєві розбіжності: у той час як 
американські та європейські лідери, на основі власних точних розвідданих, покладали 
відповідальність на російську сторону, в Україні увага дедалі більше зосереджувалася на пошуку 
винуватців серед своїх. 

Світові лідери негайно «висловили занепокоєння» з приводу збиття Іл-76 і висловили протест проти 
дій Росії з постачання зброї бойовикам на Донбасі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, 
що «для дотримання припинення вогню Росія повинна краще контролювати свій кордон з Україною, 
щоб зупинити потік зброї та бойовиків…» Вона та президент Франції Франсуа Олланд зателефонували 
Володимиру Путіну, щоб висловити своє «розчарування». Володіючи власними розвідданими 
американської розвідки та усвідомлюючи, хто винен, Білий дім «відкинув заяви Росії про те, що вона 
не забезпечує повстанців зброєю», і зробив рішучу офіційну заяву про засудження відповідних дій: 

«Ми засуджуємо збиття українського військового літака і ми надалі глибоко стурбовані 
ситуацією на сході України, враховуючи той факт, що угруповання бойовиків та 
сепаратистів отримали важку зброю з Росії ... що становить суттєву ескалацію 
конфлікту». 

Американський держсекретар Джон Керрі провів переговори безпосередньо з міністром 
закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час яких висловив протест, і негайно після збиття 
літака запевнив прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, що «США та їхні європейські союзники 
готові «збільшити для Росії ціну, яку вона платитиме за власні дії, якщо вона не зупинить потік зброї 
через кордон і не припинить підтримувати сепаратистів». 

Можна дискутувати з приводу того, чи реакція Заходу відповідала його риториці, яка, очевидно, не 
стримала подальшої агресії з боку Росії, однак у всіх офіційних заявах провина за цей інцидент 
покладалася лише на озброєних Росією бойовиків. Якщо б військове керівництво та розвідувальні 
відомства Заходу вважали, що провина за втрату літака була б хоча б частково пов’язана з недбалістю 
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з українського боку, вони зробили б відповідні заяви, а тон офіційного засудження дій Росії був би 
куди стриманішим. 

Збиття літака і чисельність втрат від катастрофи стали для України загальнонаціональним шоком і 
вподовж певного проміжку часу здавалися переломним моментом конфлікту, змусивши кожного 
українця зрозуміти, що з «зеленими чоловічками», бойовиками та найманцями не впоратися 
словами і дипломатією, а ціною крові та життя людей. Впродовж кількох днів, коли натовпи людей 
організовували ходи вулицями Києва до посольства Росії, українське суспільство демонструвало 
згуртованість та розуміння того, хто відповідальний за катастрофу. 

Однак масштаб втрат, особливо серед молодих десантників, які героїчно і добровільно зголосилися 
виконати завдання на ранньому етапі конфлікту, також викликали негайні протести з боку сімей, які 
стали практично центральною темою обговорень у пресі та причиною для закликів з боку 
громадськості «притягнути до відповідальності винних» у трагедії. Мало хто міг уявити, що це було 
лише початком справжньої війни – кривавого протистояння, яке триває досі та вилилося у загибель 
понад 13 000 осіб. Однак на початку літа 2014 р. роль Росії у розпалюванні війни на Донбасі ще була 
не однозначною, її участь ретельно приховувалася за допомогою комплексної кампанії з 
дезінформації. Таким чином, за відсутності однозначного зовнішнього винуватця, гнів українського 
суспільства був скерований всередину – проти власних військових, чия недостатня підготовка та 
початкові оперативні результати вже й так зазнавали критики. Зважаючи на те, що російські 
платформи «Вконтакте» та «Одноклассники», які на той час займали чільні місця серед соціальних 
мереж в Україні, тоді ще не були заборонені, залишається відкритим питання стосовно (потенційної) 
ролі проросійських тролів та агентів впливу в скеруванні звинувачень у бік військових і розпалюванні 
гніву в суспільстві, однак цей випадок давав унікальну можливість для розгортання інформаційної 
війни та заслуговую ретроспективного розслідування. Вразливість цього моменту підкреслюється 
ймовірністю того, що якби літак було збито пізніше, під час великих битв наприкінці літа 2014 р. або 
взимку на початку 2015 р., втрата розглядалася б з перспективи воєнного часу, і звинувачення 
зосередилися б на справжньому винуватці – Росії, на яку покладали б провину за черговий воєнний 
злочин. 

Негайно після катастрофи новий український Верховний Головнокомандувач – президент Петро 
Порошенко, обраний менш ніж за три тижні до інциденту, оголосив «День національної жалоби», 
заявивши: «це величезна втрата не лише для сімей загиблих, а й для всієї країни». Поступово 
політична реакція на обурення в суспільстві змістилася. Порошенко доручив Кабінету Міністрів 
надати допомогу сім’ям загиблих та під час термінової наради, яка транслювалася на телебаченні, 
публічно звинуватив керівника Служби безпеки за «недоліки» в заходах із захисту військової авіації 
та закликав «до ретельного аналізу причин», пообіцявши «покарати винних у трагедії в Луганську», а 
також натякнув на швидкі кадрові зміни. «На час розслідування» інциденту виконуючий обов’язки 
міністра оборони Михайло Коваль відсторонив від посади начальника Генерального штабу Михайла 
Куцина, якого вже через три тижні за дивним збігом обставин відправили у відставку «у зв’язку з 
контузією, отриманою в районі бойових дій». 

Для розслідування інциденту 17 червня 2014 р. було створено парламентську «тимчасову комісію» 
Верховної Ради. Вона дійшла висновку, що у плануванні повітряного підкріплення існувала 
«недбалість». Варто відзначити, що комісія не оцінювала можливих військових альтернатив для 
забезпечення підкріплення оточеному гарнізону в Луганську, не піднімала питання про низьку якість 
розвідданих, заснованих на «чутках», і не знайшла доказів «злочинного» умислу. 

За підсумками аналізу ситуації і фактів, співголова Комісії, народний депутат Олександр 
Чорноволенко з партії «Батьківщина» дав оцінку проблемам військової операції, які стосувалися 
інциденту в Луганську, застерігаючи від спрощеного пошуку цапа-відбувайла: 
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Найкраща ситуація – не відправляти нікого в бій і не давати, щоб когось вбили. Але під час 
війни це неможливо. Питання в тому, чи проводилась ця операція професійно та морально. 
Вам необхідно підсилити війська та захистити кордони. Як ви плануєте перекинути 
підкріплення? Це і є питання забезпечення оборони аеропорту. Під час спроби надіслати 
підкріплення розбився літак. Якби я сказав, що вони не повинні були летіти, то яке 
виправдання ви б мали за втрачені життя наших солдатів, які чекали в аеропорту. 
Простих відповідей на ці питання не існує. 

 

Однак це інформативне, різнобічне та раціональне пояснення реалій війни було проігноровано. 

На початку серпня генеральний прокурор України Віталій Ярема зробив заяву про те, що «незабаром 
буде пред'явлено звинувачення чиновникам Міністерства оборони, які дозволили скоїти цей 
злочин». З цього часу увага суспільства перемкнулася з терористів, які скоїли злочин, обстрілявши 
літак, та їх російських спонсорів, які озброїли терористів смертоносними ракетами, до поспішного 
пошуку внутрішніх «винуватців», які віддали Іл-76 наказ вирушати, попри смертельну небезпеку. 
Адвокати, які прагнули зробити для себе репутацію та заробити грошей, переконували сім'ї загиблих 
у тому, що «кроваві гроші» втамують біль їхньої втрати. У багатьох виступах у ЗМІ представник родин 
загиблих Віталій Погосян, який мав значний досвід у судових справах проти держави, постійно 
пов'язував формальний пошук «злочинних дій» з грошовими виплатами, яку вимагали 68 потерпілих 
у цій справі, та позовом про відшкодування «моральної шкоди в розмірі 500 тис. грн.» за кожного 
загиблого. Адвокати відверто визнавали, що У ВИПАДКУ успішних результатів розгляду справи у них 
з’явилося б більше роботи за рахунок інших інцидентів. 

23 листопада 2014 р. Генеральна прокуратура висунула заступнику начальника Головного 
оперативного управління штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову звинувачення у «недбалому 
ставленні до службових обов'язків». Через два дні Печерський районний суд дав дозвіл на арешт 
Назарова за «підозрою у причетності до збиття Іл-76» і встановив заставу в сумі 365 000 грн. Це 
відкрило шлях до «цивільної криміналізації рішень оперативного командування», що стало одним з 
найбільш шкідливих явищ, яких може зазнати будь-яка військова організація. 

Впродовж подальших 34 місяців цивільний суд тягнув з розглядом справи Назарова, однак весь цей 
час заклики до негайної розправи з боку громадськості не вщухали. Не усвідомлюючи хаотичної та 
неоднозначної ситуації того часу та заплутаної командної структури АТО, багато прихильників 
«реформаторського» руху використали інцидент з Іл-76 як нагоду висунути сумарний обвинувальний 
акт проти Збройних сил, яких звинувачували в поразках під Іловайськом та Дебальцевим, а також в 
інших фактичних й уявних військових втратах під час кампаній влітку 2014 р. та російського наступу 
взимку 2015 р., замість з’ясовувати обставини катастрофи або принаймні встановити добросовісність 
дій Назарова за цих обставин. 

Наприклад, демонструючи ворожість, властиву багатьом реформаторам до недоліків, які вони 
добачали в армії в перші дні війни, Юрій Бутусов, головний редактор censor.NET, назвав це судом не 
над людиною, а над організацією: 

 
«…оцінюватиметься компетентність та досвід командира. Це буде перший подібний 
випадок в радянській та українській військовій історії, тому що у нашій країні життя 
солдата завжди було нічого не варте… і вперше за всю історію діючий генерал, вищий 
чиновник понесе відповідальність за загибель солдатів. Це стандартна цивілізована 
практика для Європи та США, але справжня подія для нас…» 
 

http://censor.net/
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Як можна пересвідчитися на основі фактів, останнє твердження про США є хибним, оскільки у США 
існує тривала практика, відповідно до якої військові офіцери, яким закидають військові 
правопорушення, можуть постати лише перед військовим судом у складі старших офіцерів в якості 
присяжних. Не намагаючись навіть вдавати журналістську об’єктивність, цей редактор робив 
безпідставні нападки на сім’ю обвинуваченого, яка не мала жодного стосунку до звинувачень, і 
неодноразово називав генерала «злочинцем» і «зрадником». Зловживаючи медіа-ресурсом, 
censor.NET розпочав агіткампанію, закликаючи «колег-журналістів і громадськість» надати судовому 
процесу «резонансу». 

Універсальний принцип, згідно з яким обвинувачений «вважається невинним, доки не буде визнаний 
винним», був цілковито проігнорований, а гнівні голоси в соцмережах і на телебаченні розпочали 
цькування Назарова за «вбивство наших хлопців». Жоден політик, колишній міністр оборони або 
вищий офіцер у запасі публічно не виступив проти жодного з гучних та принизливих висловлювань, 
які стосувалися генерала. Змістовний аналіз висвітлення процесу проти Назарова в українських ЗМІ 
свідчить про те, що 80% матеріалів характеризуються ознаками упередженості, 15% – нейтралітетом і 
лише менше 5% представили версію подій самого генерала. 

ПРОЦЕС чи ЦИРК? 

Суд над Назаровим був безпрецедентним для України, тож, за відсутності відповідної моделі, стало 
очевидним, що подія стала радше задоволенням потреби у соціальному катарсису, ніж намаганням 
встановити факти або вчинити справедливість. Цивільний прокурор робив численні упереджені заяви 
для широкої громадськості про те, що він розшукуватиме внутрішніх «злочинців», які «спричинили» 
аварію. За присутності сімей загиблих, які вийшли на протест перед будівлею суду з фотографіями 
загиблих членів родини та вимагали визнання провини Назарова, розгляд справи перетворився у 
«показовий процес». Коли офіцери Східного і Західного оперативних командувань намагалися 
аргументувати, що судовий процес над Назаровим не враховував військових реалій того часу, проти 
них виступали з докорами про те, що «діючим офіцерам» не слід робити публічних заяв, а самі заяви 
були фактично проігноровані ЗМІ. Пріоритет у розподілі місць у залі, де проводилися судові 
засідання, надавався членам сімей позивачів, а не прихильникам Назарова серед 
військовослужбовців, присутність яких на засіданнях обмежували. 

Юридичний процес проводився «coram non judice» («судом невідповідної юрисдикції»), тобто, 
судом, який не володів компетенцією виносити судження стосовно військово-оперативного 
контексту події і не дотримувався відповідних основоположних стандартів судочинства. В міру 
проведення чергових судових сесій було втрачене саме відчуття порядності, практично кожне 
найменше правило поведінки суду і стандарт правосуддя цивілізованого світу були порушені, а 
процес перетворився в цирк: 
• Звичайний кримінальний суд під головуванням цивільного суддя явно потурав позивачам і 

перетворив процес на телевізійне видовище. 
• Тісна зала засідань була вщерть заповнена представниками сімей загиблих солдат, які вигукували 

звинувачення і образи під час судових засідань, включаючи матір з порушеннями душевного 
здоров’я, яка фізично напала на відповідача. 

• Попри те, що прокуратура заявляла про отримання 132 свідчень та проведення 112 експертиз за 
участю екологів, кримінологів, психологів, економістів, технічних інженерів та експертів з питань 
інтелектуальної власності, 95% з яких не містили фактів, які б стосувалися звинувачень по суті. 

• Свідчення на основі чуток толерувалися та трактувалися як «встановлена істина», а докази, які 
випливали із розвідданих про прибуття ПЗРК в район Луганська були суперечливими, при цьому 
одне з двох прийнятих судом свідчень надійшло від джерела, яке спостерігало ПЗРК у місті 15 
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червня – на наступний день після обстрілу. Крім цього, не враховувалася можливість того, що 
особи, які здійснили обстріл літака, згідно з тими ж чутками, не були місцевими жителями. 
Враховуючи, що вся справа, яка стосувалася «недбалості», спиралася на неоднозначних 
твердженнях, які точно не становили «доказів поза сумнівом» і були б відхилені або трактувалися 
б західними судами як пом'якшувальні обставини. 

• Спочатку виконувач обов’язків Міністра оборони на час збиття літака Михайло Коваль дав 
свідчення в якості свідка обвинувачення, однак ні він, ні його свідчення повторно не випливали 
під час процесу, і про них немає жодних офіційних записів. 

• Дозвіл свідчити у суді отримав лише один військовий офіцер, який безпосередньо був 
ознайомлений з наказами і сферою відповідальності Назарова, і зі 100 хвилин, виділених для 
цього ключового свідчення, суддя присвятив 40% часу емоційним перехресним допитам та 
заявам членів сімей у залі суду. 

• Незважаючи на їхні запити, командир з району бойових дій у Луганську і командир спрямованого 
на підкріплення підрозділу, який втратив власних людей, тобто, потенційно найбільш обізнані в 
ситуації свідки, не були допущені свідчити у суді. 

• Той факт, що вирішальний вплив на ланцюг подій мали інші особи, зокрема, представники 
військово-повітряних сил та пілот, який не дотримувався запобіжних заходів, визначених для 
АТО, так і не був врахований. 

• Вердикт не містив жодної згадки про «військову необхідність», яка стояла за виконанням 
завдання. 

• Вердикт не був винесений «колегією рівних», а лише однією суддею-жінкою без жодного 
військового досвіду. 

Показовий характер процесу над Назаровим був настільки явним, що навіть Сталіну було б соромно 
взятися за його організацію. Це нагадувало методи роботи судів Уганди часів Іді Аміна або Північної 
Кореї часів Кім Чен Іра, і українська система судочинства, безперечно, не має особливих причин 
пишатися жодним із цих порівнянь. 

Як сторона обвинувачення, так і суд не враховували порівнянь з іншими професіями, які наражають 
осіб, які в них працюють, на потенційний ризик, аж до загибелі, під час виконання власних обов’язків 
на благо суспільства: 
•  Як засвідчує поточна пандемія COVID-19, лікарі та медсестри у лікарнях наражають своє життя на 

небезпеку кожного разу, коли лікують заражених пацієнтів. 
• Від пожежників очікують, що вони виявляться готовими брати на себе ризик, пов'язаний з 

роботою у небезпечних обставинах, намагаючись врятувати осіб, які опинилися у пастці. 
• Працівники поліції носять зброю, оскільки вони усвідомлюють, що можуть зазнати нападу під час 

виконання обов’язків з підтримання закону та порядку. 
Особи, які очолюють відповідні організації та керують оперативними заходами, зобов’язані 
очікувати, що їх підлеглі наражатимуться на ризик, та мінімізувати його, розуміючи при цьому, що 
«нещасні випадки трапляються». Коли гине член їх команди, їх вкрай рідко звинувачують у цьому, а в 
тих рідкісних випадках, коли їх звинувачують у «злочинній недбалості», справа розглядається у з 
кваліфікацією «недбале ставлення», а не як окремий випадок. 

Кримінальний Кодекс України визнає цю засаду, тому має сенс уточнити, що стаття 425, частина 3, за 
якою проти Назарова висунули обвинувачення, визначає поняття «злочинне» як «недбале ставлення 
до виконання посадових обов’язків під час дії воєнного стану, яке спричинило тяжкі наслідки». В той 
час як у центрі уваги процесу перебували трагічні «наслідки», суд так і не встановив факту «недбалого 
ставлення». Не було наведено жодного доказу або навіть натяку на те, що недбалість, яку закидали 
Назарову, мала повторюваний характер. Фактично, попри те, що закон дозволяє ув’язнення на термін 
до 8 років з позбавленням військового звання (сторона обвинувачення та адвокати позивачів спільно 
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вимагали максимального терміну), вироком суддя дозволила Назарову зберегти звання генерала і 
скоротила термін ув’язнення до 7 років з огляду на: «його позитивну характеристику під час 
[військової] служби і той факт, що він – розумний та талановитий і досвідчений керівник-організатор 
з управлінськими здібностями і нагородами, а також відсутністю попередніх порушень закону». 
Тобто, головуюча суддя однозначно визнала, що жодної «недбалості» не існувало. Однак метою 
цього процесу було не встановити істину або справедливість – натовп хотів крові і він отримав 
розправу, якої вимагав. 

Враховуючи абсурдний характер судового процесу, Назаров подав апеляцію і, таким чином, публічно 
відмовився визнавати себе винним, що дозволило б йому уникнути ув’язнення, але означало б його 
винуватість, за що він заслуговує особливої поваги та честі. Впродовж 33 місяців він перебуває у 
підвішеному становищі, а темп апеляційного провадження сповільнився до стану коми. Варто 
відзначити, що, схоже, апеляційний суд навіть не врахував нещодавно виявлений факт того, що 
обстріл насправді здійснювала спеціалізована команда ПВК Вагнера, яка таємно прибула на 
територію разом з ПЗРК, а не місцеві бойовики, які взяли на себе відповідальність (і слугували 
прикриттям для професійних оперативників-найманців, які збили літак насправді). ЯКЩО ця 
обставина буде підтверджена, це означатиме, що до розвідданих про можливу небезпеку на основі 
«чуток» серед місцевих жителів не ставились недбало – тобто, ні Назаров, ні жоден інший українець 
не повинен нести відповідальність за легковажне ставлення до загрози, про яку вони не знали. Однак 
правда і справедливість не переважили в цій справі, і в грудні 2020 р. апеляційний суд залишив вирок 
Назарову в силі та виніс розпорядження про його повторне ув’язнення для відбування покарання. 

ХТО ВИГРАЄ від ув’язнення Назарова? 
• Перевищення прокуратурою власних повноважень у справі про «цивільну криміналізацію рішень 

оперативного командування» набуло прецедентного характеру. 
• 42 сім’ї, які втратили членів родини, очікують на виплату фінансової компенсації Міністерством 

оборони через те, що його «чиновник» був визнаний винним. 
• Адвокати позивачів тепер мають справжню мисливську ліцензію на висунення звинувачень 

проти кожного військового командира, який наражав підлеглий йому особовий склад на ризик 
впродовж останніх семи років війни, і таким чином забезпечили собі гонорари у вигляді відсотка 
від виплат на десятиліття наперед. 

• Прибічники руху «реформ», які тривалий час шукали нагоди знищити репутацію та взяти 
Генеральний штаб під контроль, отримали свою «сакральну жертву». 

Однак справжнім переможцем виявилася Росія, яка скористалася нагодою вбити черговий клин між 
українськими військом та громадянським суспільством і очікує на знешкодження бойових 
командирів, які зупинили їх агресію. 

ХТО ПРОГРАЄ від «ув’язнення злочинця»? 
• Очевидно, розправа над Віктором Назаровим матиме продовження. Шанований генерал-майор 

ЗСУ, за всіма свідченнями, гідна людина, висококваліфікований експерт з військових операцій, 
мати якого у себе на службі вважала б за привілей будь-яка з країн НАТО, солдат, який присвятив 
40 років свого дорослого життя військовій службі та захисту країни, і який вже сім років є 
предметом публічної екзекуції, засуджений гнити в тюрмі подальших сім років. 

• Однак причин радіти у цивільних противників та впливових гравців зі ЗМІ насправді немає – 
адже програв не лише сам Назаров. Офіцер, який прийняв складне рішення в період воєнного 
часу, зазнав публічної розправи, змушений брати участь у показовому судовому процесі, втратив 
репутацію і кар’єру через безнастанні домагання широкого загалу отримати «цапа-відбувайла», 
роздуті ЗМІ, які зацікавлені у створенні ажіотажу, зазнав обурливої несправедливості і 
приниження на очах у цілої країни. Ця подія підірвала саму суть демократії в Україні, тому що 
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жодного громадянського суспільство не існує там, де невинну людину приносять у жертву 
заради «колективного катарсису». Розправа над Назаровим, яка триває донині, повинна бути 
джерелом постійного сорому для України. 

• Болючі наслідки стосуються не лише нещастя, якого зазнав Назаров, але й ганебної практики 
системи судочинства країни. Його ув’язнення призведе до майбутньої трагедії для Збройних сил 
України та довготермінової безпеки країни, а наслідки шкода, якої завдала ця справа, 
відчуватимуться десятиліттями. 

НАСЛІДКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У МАЙБУТНЬОМУ 

Військова професія унікальним чином відрізняється від цивільних професій тим, що вона пов’язана з 
ризиком за життя людей – це єдиний рід занять, коли від тих, хто ним займається, очікується і навіть 
вимагається присягою державі наражати власних підлеглих на смертельну небезпеку. Тому правила і 
очікування цивільного суспільства не стосуються найбільш нецивілізованої форми людської взаємодії 
– війни. Збройний конфлікт на сучасному полі бою сповнений підступу, насильства і смертельної 
небезпеки і характеризується не лише людськими смертями, але й непередбачуваністю кожної 
варварської сутички. 

Мало хто з представників цивільних кіл, а особливо люди, які ніколи не були в бою, можуть зрозуміти 
величезний тягар, покладений на кожного військового керівника, від генерала, який відповідає за 
всю кампанію, до командира бригади і аж до старшого солдата, який очолює піхотний підрозділ. На 
відміну від інших професій, наражати на ризик власних підлеглих випливає з самої ролі військового 
командира. Впродовж тисячоліть знаної історії у кожній військовій організації світу історії солдатів, які 
відмовлялися брати на себе особистий ризик на полі бою, таврували як «боягузів», а керівників, які 
ухилялися від прийняття рішень, звинувачували у «невиконанні службового обов’язку». 

Люди, які навчені воювати та вести інших в бій, усвідомлюють три принципи: 
• На полі бою наслідки рішень, які стосуються життя і смерті, рідко передбачувані. 
• Інформації або часу для розробки оптимального плану або порядку дій, який дозволить 

мінімізувати втрати, ніколи не достатньо. 
• Найгірше рішення – це рішення, яке не прийняте, оскільки це дає ворогу в руки перевагу 

ініціативи і диктування подій і безумовно призведе до сумних і ще важчих наслідків. 
Рішучі дії в умовах високої ентропії (коли ти не знаєш, чого саме ти не знаєш) не є ні інтуїтивними, ні 
загальноприйнятими у цивільному суспільстві і тому їх легко відкидають та критикують. 

До цього можна додати ще одне спостереження, яке рідко визнається і яке отримало наочне 
підтвердження під час судового процесу над Назаровим: спостерігачі, які мають привілей знати, що 
відбулося після факту, не обмежені тиском часу і обмежених ресурсів, яким не протистоять сили 
противника, що прагне ввести в оману і знищити їх, згодом можуть здійснити деконструкцію 
практично кожного рішення, прийнятого командиром будь-якого рівня у розпалі бою. 
Ретроспективний аналіз минулих операцій важливий, адже попередні помилки повинні стати 
уроками, які необхідно засвоєні для подальшого успіху. Однак зловживання цією ретроспективною 
перспективою для доказування вини, не кажучи вже про криміналізацію дій осіб, які професійно 
діяли в конкретних обставинах, цивільним судом, який не спроможний професійно ж оцінити їх, з 
урахуванням знання, отриманого після факту, – не лише нечесний, а просто таки самовбивчий спосіб 
дій. 

Відколи ми почали безпосередньо займатися темою української безпеки в 2014 р., загальна оцінка 
ситуації полягала в тому, що українські сили були настільки слабкими, непідготовленими та невдало 
розгорнутими, що вони, як видавалося, зможуть протистояти російській агресії лише кілька днів до 
того, як їх захоплять в полон або ж вони здадуться. Всупереч всім прогнозам, українські бойові 
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підрозділи тисячу разів доводили помилковість цих припущень – вони перемогли в окремих битвах, в 
інших зазнали поразки, однак зараз вони сильніші, ніж будь-коли до цього. З нашої спільної 
перспективи, єдиним фактором, який докорінно змінив розклад сил за попередні сім років війни, є 
формування нового покоління фронтових, загартованих у боях командирів, які навчилися робити те, 
що необхідно: керувати на передовій, а не за письмовим столом; перехоплювати ініціативу та брати 
на себе ризики, щоб зірвати плани противника. 

Починаючи з 2014 р., ми познайомилися з багатьма командирами нового покоління, і кожен з них 
був глибоко стривожений вироком цивільного суду. Один журналіст нещодавно стверджував, що 
спілкувався з кількома «неназваними» солдатами, які вважали, що Назарова повинен сидіти за 
ґратами. Може й так – кожен має право на власну думку. Однак станом на час підготовки цієї 
публікації (повністю незалежно від наших зусиль і без попередження до публікації), 19 грудня 2020 р. 
понад 100 офіцерів з суттєвим досвідом командування в польових умовах подали клопотання до 
керівництва України (Президенту України – Верховному головнокомандувачу – Головнокомандувачу 
Збройними силами, голові Верховної Ради, секретарю Ради національної безпеки і оборони, 
генеральному прокурору та голові Верховного суду) з наступними вимогами: 
• Забезпечити неухильне дотримання прав і свобод військовослужбовців у відповідності до 

вимог Конституції та законів України та їх правовий захист правоохоронними органами. 
• Фактично, а не лише на словах втілити законодавчу ініціативу щодо створення 

високопрофесійних військових судів. 
• Уникати упередженого некомпетентного підходу та запобігати політичному тиску та 

маніпуляціям з боку державних службовців при виконанні ними службових обов’язків та 
прийнятті рішень посадовими особами оборонних відомств. 

• Вживати всіх можливих та рішучих правових заходів проти будь-яких осіб, яких підозрюють у 
державній зраді стосовно України, зокрема, в системі судочинства. Розслідування повинні 
керуватися національними інтересами та неупередженим використанням фактів та доказів, 
а не політичними амбіціями та кон’юнктурою. 

• Вичерпати всі можливі заходи та правові засоби для запобігання затримання генерал-майора 
Віктора Назарова та інших посадових осіб оборонних відомств, які захищали територіальну 
цінність України після 2014 р. в умовах, коли існують серйозні сумніви у їх провині. 

Ми переконані, що слово цих офіцерів, які поставили на зверненні власні підписи та на кін власну 
кар'єру, матиме більшу вагу, ніж слово тих, хто ширить анонімні наклепи. 

Чому їм не байдуже? 

Тому що поводження з Назаровим та його ув’язнення викликали жаске відчуття страху у кожного 
воєнного командира, даючи йому зрозуміти, що йому заднім числом можуть пред'явити 
звинувачення за виконання власного обов’язку, який полягає у прийнятті ризику та створення 
небезпеки для життя підлеглих їм військових. Маючи за спиною подібну внутрішню загрозу, 
природною людською реакцією для військових командирів мало б стати утримання від прийняття 
будь-яких рішень, доки вони не отримають «повної інформації»; не віддавати жодного наказу, який 
може створити ризики для підлеглого їм особового складу, незалежно від його важливості, тому що в 
протилежному випадку вони також ризикують стати мішенню для заповзятливих прокурорів, 
адвокатів, які працюють на саморекламу, а, якщо справа набуде несприятливого для них повороту, 
підігрітого ЗМІ гніву громадянського суспільства на чолі з кабінетними реформаторами, які шукають 
чергового приводу для дискредитації Збройних сил України. 

Чому повинно бути небайдуже Україні? 
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Тому що ув'язнення Назарова є прологом до мовчазного згортання всього поступу, досягнутого у 
справі професіоналізації військового командування за час поточного конфлікту. Йдеться не лише про 
загальний моральний дух, а й про набагато більш шкідливий фактор – соціально продиктовану 
заборону військовим командирам приймати своєчасні рішення та знищення їх готовності ризикувати 
в умовах невизначеності. Навіть найбільша армія – лише порожня оболонка, якщо її командири є 
пасивними спостерігачами, які бояться діяти через страх соціального осуду та судового 
переслідування за створення ризику для особового складу. 

Чому повинно бути небайдуже союзникам України? 

У той час, коли командування США і командування НАТО переоцінюють важливість України в обороні 
Заходу, а також оцінюють варіанти надання допомоги у вигляді додаткових летальних озброєнь, 
вирок Назарову ставить під загрозу ці зусилля. Якщо Україна карає, а не винагороджує власних 
військових командирів, які приймають жорсткі рішення в умовах високої невизначеності та у 
складних обставинах, яка інша армія виявиться готовою ризикувати життям власних військових на 
захист країни, яка не розуміє та не спроможна оцінити унікальних вимог, які стоять перед 
фронтовими командирами? 

У 2017 р., саме під час судового процесу над Назаровим, на конференції на Капітолійському пагорбі у 
Вашингтоні у присутності членів Конгресу, представників адміністрації та великої української 
делегації зайшла розмова про його справу. Пана Карбера запитали про Назарова як приклад 
реформування українських Збройних сил, у відповідь на що він зробив наступне зауваження: 

«Жодна армія світу не миритиметься з подібним ставленням до власних офіцерів. Країна, 
яка чинить так з власними військовими, посилає моторошний сигнал військам на лінії 
фронту. Замість того, щоб брати ініціативу у власні руки або надсилати патрулі з 
ризиком втрат, вони сидітимуть в окопах, переховуватимуться і чекатимуть, доки 
противник не прийде і не переріже їм горлянки, і це є метафорою для країни. Нам взагалі 
слід припинити говорити про захист України і американську військову допомогу, доки 
хтось із можновладців не припинить цю сваволю…» 

Існує стародавнє китайське прокляття, яке попереджає: «обережно з власними бажаннями, тому що 
вони можуть справдитися», і в цьому контексті останній рядок біблійного уривку містить зловіще 
попередження для натовпу, який волає про розп’яття: «Його кров буде на нас і на наших дітях». 

Ви можете не погоджуватися з нами, однак ми двоє – на боці України. 
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Генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці Бен Ходжес обіймає посаду завідувача кафедри 
Першинга зі стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики з 2018 р. 
Генерал Ходжес народився в Квінсі (шт. Флорида), закінчив Військову академію США в травні 1980 р. і 
був прийнятий на службу в піхоту. 
Після свого першого призначення піхотним лейтенантом у Гарльштедті (Німеччина) він командував 
піхотними підрозділами у ротах, батальйонах та бригадах 101-ї повітряно-десантної дивізії, в тому 
числі у командуванні тактичної групи «Бастонь» 1-ї бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії 
«СВОБОДА ІРАКУ» (2003 – 04 рр.). 
Він навчався в Командно-штабному коледжі, є випускником Центру перспективних військових 
досліджень та випускником Національного військового коледжу. 
Інші його оперативні завдання включають функцію начальника оперативного управління 
багатонаціонального корпусу в Іраку під час операції «СВОБОДА ІРАКУ» (2005 – 06 рр.) та директора з 
оперативних питань Південного регіонального командування в Кандагарі (Афганістан) (2009 – 10 рр.). 
Генерал Ходжес також працював на різних посадах в об'єднаному та армійському штабах, зокрема, 
на посаді тактичного інструктора; начальника з питань оперативного планування 2-ї піхотної дивізії в 
Кореї; ад’ютанта Верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі; начальника штабу XVIII 
повітряно-десантного корпусу; директора Пакистансько-Афганської координаційної групи в 
об’єднаному штабі; керівника служби зв’язків із законодавчими органами армії США. 
В Європі він був командувачем у Командуванні сухопутних військ НАТО (Ізмір, Туреччина). Його 
останнім військовим призначенням було Командування армією США в Європі (Вісбаден, Німеччина) з 
2014 р. по 2017 р. на посаді командира з’єднання. На цій посаді він очолював американську 
військову допомогу у навчанні, підтримці та оснащенні українських військових. У січні 2018 р. він 
вийшов у відставку з армії США. 
Серед його численних нагород – орден «Легіон пошани», Бронзова зірка, медаль «За зразкову 
службу в Збройних силах США», медаль «Подяка за службу в армії США» та медаль «За службу 
національній обороні». 
 
Д-р Філіп А. Карбер, є президентом Фонду «Потомак» – некомерційного аналітичного центру, який 
він допоміг заснувати в 1968 р., а в 2011 р. став його третім генеральним директором. 
Пан Карбер народився у Лос-Анджелесі (шт. Каліфорнія) і є ветераном Корпусу морської піхоти США. 
Отримав університетську освіту у Коледжі Пеппердайн та докторат в Університеті Джорджтауна (в 
галузі міжнародного права, за спеціальністю «Авіаційна безпека»), а з 1978 р. викладає там в якості 
ад'юнкт-професор стратегії. Він також має сертифікати Гарвардської та Уортонської бізнес-шкіл. 
У Вашингтоні (округ Колумбія) пан Карбер працював співробітниками Комітету Конгресу з атомної 
енергетики, керував міжвідомчою оцінкою можливостей НАТО у порівнянні з Варшавським блоком, 
яка проводилася Радою національної безпеки США, та працював радником з питань стратегії в 
Пентагоні, підпорядковуючись безпосередньо міністру оборони, голові оборонного комітету та 
начальникам об’єднаних штабів. Він був радником генерального секретаря НАТО, прем'єр-міністра 
Великобританії пані Тетчер і давав свідчення перед парламентськими комітетами Великобританії, 
Франції, Німеччини, Нідерландів, Філіппін, Польщі та Південної Кореї. У 1990 – 91 рр. він завербував, 
навчав та скерував Бригаду звільнення Кувейту на службу під час ОПЕРАЦІЇ «БУРЯ в ПУСТЕЛІ». Станом 
на цей час він працює в Науково-консультативній раді Збройних сил США. 
У приватному секторі він був членом керівництва BDM Corp, Ford Motor, членом ради директорів 
Weirten Steel та головою правління оператора JFK-IAT в Аеропорту Кеннеді (Нью-Йорк). 
У березні 2014 р. український уряд звернувся до пана Карбера з проханням допомогти оцінити стан 
безпеки в країні, і з того часу він здійснив 33 поїздки до країни та провів 180 днів у зоні конфлікту на 
Донбасі. Він та генерал Веслі Кларк (кол. Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі та 
кандидат на посаду президента США на виборах 2004 р.) першими звітували перед Конгресом США 
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про оборонні потреби України, першими виступали за надання летальної зброї в рамках військової 
допомоги США, а в 2017 р. вони були першими отримувачами нагороди «Друзі України» за «внесок в 
українсько-американську безпеку» від Українського конґресового комітету Америки, яку їм вручив 
міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Пан Карбер також отримував нагороди від міністра 
внутрішніх справ, медаль св. Георгія за хоробрість від полку поліції «Дніпро-1», медаль розвідки та 
медаль Генерального штабу (за його роботу в якості координатора генерала ЗС США Герберта 
Реймонда Макмастера під час підготовки спільного дослідження «Російська воєнна справа нового 
покоління»). 


