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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                               

                               Шановний Степане Тимофійовичу!                                      

 

 У зв’язку з неодноразовими зверненнями близьких родичів солдата 

вкотре вимушений звернутись до Вас з приводу відновлення справедливості 

за фактом смерті рядового військової частини польова пошта В0095 Негера 

Івана Івановича, 1981 року народження. 

 Так, упродовж майже 2 років батькам зазначеного не призначена 

одноразова грошова допомога у зв’язку з загибеллю сина під час виконання 

обов’язків військової служби в зоні АТО. 

 У відповідях на мої попередні звернення Міністерство оборони 

України повідомляло, що проводиться перевірка на предмет перебування 

Негера І.І. у момент смерті в стані алкогольного сп’яніння  та наявності 

кримінального провадження за фактом смерті солдата. 

 Проте пройшло вже понад півроку, а родичам загиблого нічого 

невідомо про результати цієї перевірки та причини не призначення допомоги.  

 Зважаючи на це вони самі витребували довідку з Дніпропетровського 

обласного бюро СМЕ про відсутність в крові потерпілого алкоголю на 

момент смерті, хоча це обов’язок держави, насамперед  службових осіб 



Міністерства оборони України, які вже майже 2 роки ухиляються від надання 

об’єктивної оцінки цій події. 

 Про те, що це умисне вбивство свідчать матеріали кримінального 

провадження №12014050690002281 від 19.11.2014 року, яке розслідується СВ 

Марїнського РВ ГУМВС України в Донецькій області та самі обставини 

смерті.   

 У матеріалах провадження містяться відомості про підозрюваного у 

вчиненні цього злочину. Матері Негера І. І. неодноразово надходили погрози 

від невідомих осіб з вимогами припинити оскарження порушення розумних 

строків слідства та бездіяльності слідчих і прокурорів у розкритті цього 

злочину. 

 На даний час у рамках провадження проводяться слідчі (розшукові) дії, 

а його хід контролюється прокуратурою Донецької області та мною. 

 Проте ефективність слідчих (розшукових) дій, насамперед з причин 

незаконних, упереджених дій командування військової під час виявлення 

трупу потерпілого і неналежного проведення службового розслідування події 

мають вкрай низьку ефективність. 

Командування військової частини, уповноважене законом на 

забезпечення об’єктивного розслідування злочину з причин особистої 

неприязні до Негера І.І. зробило все можливе з метою укриття злочинців від 

правосуддя та нерозкриття злочину правоохоронними органами.  

 Зауважу, що мої вимоги, висловлені у попередніх зверненнях про 

проведення об’єктивного службового розслідування та покарання 

командування військової частини за фактом грубого порушення закону під 

час виявлення трупу військовослужбовця частини, залишились поза увагою 

Міністерства оборони України.  

  Тому особливо обурливо сприймають батьки, родичі та односельці 

потерпілого від умисного злочину цинічне твердження службових осіб 

Міністерства оборони України про самогубство солдата в стані алкогольного 

сп’яніння та необґрунтовану відмову у призначенні допомоги. 



Насправді батькам відомо, що Негер І.І. був застрелений 

військовослужбовцями військової частини в іншому місці, після чого 

переміщений до бліндажу, де його нібито виявили зранку 19 листопада 2014 

року в районі розташування підрозділу поблизу населеного пункту Березове 

Мар’їнського району Донецької області за обставин, які вказують на 

можливе самогубство.  Саме з цих причин його одяг та особиста зброя нібито 

втрачені за невстановлених обставин, як і інші докази до чого безпосередньо 

причетне командування військової частини. Прикро, що цей факт боїться 

визнати Міністерство оборони України тим самим покриваючи злочинців.   

 Враховуючи викладене, прошу Вас, особисто, об’єктивно розглянути 

питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі  

військовослужбовця батькам рядового військової частини польова пошта 

В0095 Негера Івана Івановича, призваного на військову службу 

Гуляйпільським РВК Запорізької області у жовтні 2014 року. 

Вжити заходи до покарання винних осіб з числа командування 

військової частини польова пошта В0095 за невиконання службових 

обов’язків за фактом виявлення трупу Негера І.І. 

Притягнути до відповідальності службових осіб Міністерства оборони 

України, винних у неналежному виконанні службових обов’язків щодо 

призначення батькам Негера І.І. грошової допомоги у зв’язку з його 

загибеллю під час виконання обов’язків військової служби в зоні АТО. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене та Ливадну Тетяну Іванівну за адресою 70224, Запорізька область, 

Гуляйпільський район, с. Верхня Терса, вул. Леніна, 125, у встановлений 

законодавством термін. 

Додаток: копія довідки СМЕ (на 1 арк.). 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


