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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
*

Шановний Анатолію Васильовичу!
До мене, як до народного депутата України неодноразово звертались
близькі родичі рядового військової частини польова пошта В0095 Негера Івана
Івановича,

1981

року

народження,

народженого

в

с.

Верхня

Терса

Гуляйпільського району Запорізької області з приводу порушення розумних
строків розслідування та розкриття СВ Мар’їнського ВП ГУНП в Донецькій
області

кримінального

провадження

№12014050690002281

за

ознаками

злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, ще від 19.11.2014 року.
Зранку 19 листопада 2014 року, тобто ще 2 роки назад, тіло рядового
військової частини польова пошта В0095 Негера І.І. було виявлено
військовослужбовцями військової частини В0095 Плахіним Р.О., Федоренком
В.В. та Новіковим А.В. у бліндажі без ознак життя, в районі розташування
військової частини поблизу населеного пункту Березове Мар’їнського району
Донецької області.
Негер І.І. помер від вогнепального поранення. Куля пройшла серце та
вийшла у поперековій

частині

тулуба, що

свідчить про

здійснення

смертельного пострілу із вогнепальної зброї, яка прикладалась до тіла
практично вертикально (тому куля і пройшла через тіло майже зверху вниз).

До того ж, обставини виявлення трупу, подальші дії командування
військової частини польова пошта В0095 та співслужбовців Негера І.І.,
зникнення доказів щодо обставин вчинення злочину - свідчать про умисне
вбивство потерпілого та намагання командування військової частини польова
пошта

В0095

укрити

його

вчинення,

що

необґрунтовано

заперечує

командування частини та Міністерство оборони України.
Так, про виявлення трупу негайно було поінформовано командування
військової частини, у тому числі командира роти капітана Байкова М.В.,
командира батальйону Мішанчука А.В., командира військової частини
полковника Ліщинського В.В.
Після цього труп Негера І.І. безпосередньо на місці події в бліндажі
оглядався військовим лікарем – начальником медичної служби батальйону
молодшим лейтенантом медичної служби Нужним Ю.П.
Проте Нужним Ю.П., при огляді в бліндажі, не було виявлено вогнепальне
наскрізне поранення Негера І.І. від якого він помер. За версією військових, те,
що солдат загинув від кулі, Нужний Ю.П. побачив лише під час
транспортування тіла до моргу в медичному автомобілі.
Це цілком вписується в загальну схему укриття злочинів командуванням
частини та невжиття заходів з метою їх об’єктивного кримінального
розслідування, оскільки зважаючи на характер смертельного поранення Негера
І.І., важко було не помітити калюжу крові, що мала вилитись із вихідного
отвору на тілі потерпілого, яке, в порівнянні з вхідним, зазвичай, у рази більше.
Тим більше, що Плахін Р.О., Федоренко В.В. та Новіков А.В., які
завантажували труп у машину, нібито чули постріл у бліндажі та бачили
автомат біля тіла, і після цього нібито не сказали про це нікому і Нужному
Ю.П. в тому сислі.
Водночас незважаючи на намагання командування військової частини
перекласти всю провину за невжиття заходів до розслідування злочину на
неналежне ставлення до виконання своїх службових обов’язків начальником
медичної служби батальйону, є всі підстави вважати, що ним порушено вимоги

ст.ст. 59, 66 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України та інших
нормативно-правових документів.
Зокрема, командуванням частини не було вчинено жодних дій,
спрямованих

на

виклик

уповноважених

на

проведення

досудового

розслідування працівників правоохоронних органів, збереження доказів та
обстановки

на

місці

події,

надання

можливості

допитати

свідків

правоохоронцями, вилучення речових доказів, насамперед автомата, внаслідок
застосування якого загинув потерпілий тощо. Такі дії службових осіб
управління частини на сьогоднішній день потягли без зворотну втрату доказів
та неможливість їх отримання в установленому Кримінальним процесуальним
кодексом України порядку, а отже і встановлення істини у кримінальному
провадженні №12014050690002281 від 19.11.2014.
Щонайменше внаслідок несвоєчасного та неправомірного вилучення
автомата з місця події в обхід порядку, встановленого Кримінальним
процесуальним кодексом України, зберігання його у місці, яке не виключає
доступу сторонніх осіб, назавжди втрачена можливість дослідження зброї на
предмет справності (придатності до стрільби) на час загибелі Негера І.І., а
також проведення інших необхідних криміналістичних досліджень.
Залишилась не вилученою з місця події і куля від якої помер потерпілий,
тому ідентифікувати автомат з якого був застрелений Негер І.І. на сьогодні,
також неможливо. Тим більше, що за версією свідків особисту зброю – автомат
Калашникова Негер І.І. втратив за декілька днів до смерті.
За невстановлених обставин зник і формений одяг потерпілого, який був
на ньому під час виявлення у бліндажі мертвим.
Враховуючи викладене версія командування військової частини щодо
загибелі Негера І.І. внаслідок самогубства виглядає неправдивою, оскільки ним
зроблено все можливе, щоб не було встановлено дійсних обставин загибелі
потерпілого, а також свідчить про наявність умислу у командування частини на
укриття цього злочину та спотворення дійсних обставин смерті солдата.
Тобто командуванням частини, вчинено злочин - бездіяльність військової
влади, який прямо передбачений статтею 426 Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, прошу Вас, розглянути питання про притягнення
командування військової частини В0095 до кримінальної відповідальності в
частині бездіяльності військової влади за фактом смерті рядового Негера І. І.
Згідно відповіді прокурора Донецької області від 19.10.2016 №04/2/8-21-15
у кримінальному провадженні №12014050690002281 від 19.11.2014 за ч.1 ст.
115

КК

України

30.09.2016

визначено

місце

проведення

досудового

розслідування цього провадження – військову прокуратуру Донецького
гарнізону.
Прошу також звернути увагу, що на сьогоднішній день має місце
порушення розумних строків розслідування та розкриття вбивства Негера І.І.,
внаслідок чого, винні особи і надалі уникають притягнення до кримінальної
відповідальності.
Так, незважаючи на свідчення матері потерпілого, щодо безпосередньої
причетності до вбивства її сина конкретних військовослужбовців військової
частини В0095, наявності у провадженні інших доказів з цього приводу, винні
особи, за більш ніж піврічний термін розслідування з часу, коли це стало
відомо, до кримінальної відповідальності так і не притягнуті.
Більш того, є всі підстави вважати, що провадження, яке набуло умовного
статусу «злочини минулих років» практично не розслідується.
Наскільки відомо родичам загиблого, у ньому призначено чергову судову
експертизу, після чого проведення слідчих (розшукових) дій практично
згорнуто.
Прокуратурою Донецької області (про що свідчить відповідь прокурора
області на моє звернення від 26.06.2016 №04/7/8-21-15) проводилась
оперативна нарада з приводу розслідування цього провадження, надавались
відповідні вказівки.
Нею, також, встановлено контроль за розслідуванням провадження.
Проте його результати свідчать про вкрай низьку ефективність такого
контролю.
На сьогоднішній день матері загиблого систематично погрожують
позбавленням життя та здоров’я, що зайвий раз свідчить про умисне вбивство

Негера І.І. та зацікавленість військових у невстановленні істини у справі, а
Міністерство оборони України необґрунтовано відмовляє їй у виплаті
одноразової грошової допомоги у зв’язку з загибеллю сина в зоні АТО.
У зв’язку з викладеним, прошу Вас, Анатолію Васильовичу, вжити
заходів до забезпечення повного, всебічного, об’єктивного досудового
розслідування обставин смерті рядового військової частини польова пошта
В0095 Негера І. І. та закінчення кримінального провадження у максимально
стислі терміни.
Забезпечити безпеку потерпілих, а саме матері загиблого та інших
близьких родичів.
Розглянути питання притягнення до кримінальної відповідальності
командування військової частини польова пошта В0095 за вчинення злочину,
передбаченого статтею 426 Кримінального кодексу України.
Прошу Вашого сприяння

у виплаті Міністерством оборони України

матері Негера І.І. одноразової грошової допомоги у зв’язку з загибеллю сина в
зоні АТО, здійсненні, за необхідності, заходів представницького характеру з
указаного питання.
Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та
заявницю Негер Анастасію Олександрівну за її адресою: Запорізька область,
Гуляйпільський район, с. Верхня Терса, вул. Леніна, 125, у термін,
встановлений чинним законодавством України.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

