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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                        Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

       До мене, як до народного депутата України, вкотре, на особистому прийомі  

у селі Верхня Терса Гулійпільського району звернулись громадянка Ливадна 

Тетяна Іванівна та її мати зі скаргою на неефективне досудове розслідування 

СВ Мар’їнського РВ ГУМВС України в Донецькій області кримінального 

провадження № 12014050690002281 від 19.11.2014 за фактом смерті її брата і 

сина – рядового військової частини польова пошта В0095  Негера Івана 

Івановича, 1981 року народження. 

 Вони скаржиться на порушення розумних строків розслідування, 

внаслідок чого, винні особи і надалі уникають притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

 Так, незважаючи на свідчення матері потерпілого, щодо безпосередньої 

причетності до вбивства її сина 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 не притягнуті.  

Більш того, є всі підстави вважати, що кримінальне провадження, яке 

набуло умовного статусу «злочини минулих років» практично не розслідується. 



 Наскільки відомо заявникам, 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.  

Також, встановлено контроль за розслідуванням провадження, проте 

результати розслідування свідчать про його неефективність, наслідком чого є 

порушення конституційних прав громадян. 

 У зв’язку з викладеним, прошу Вас, Юрію Віталійовичу, вжити заходів до 

забезпечення повного, всебічного, об’єктивного досудового розслідування 

обставин смерті рядового військової частини польова пошта В0095 Мегера І. І. 

та закінчення кримінального провадження у максимально стислі терміни.  

         Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та 

заявниць за їх адресою: 70224, Запорізька область, Гуляйпільський район, с. 

Верхня Терса, вул. Леніна, 125 в термін, встановлений чинним законодавством 

України. 

          

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 

 


