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Офіс у Києві 
Вулиця Банкова 1, оф. 5 

01024 Київ, 
 Українa 

 

Київ, 13.04.2015 

«СПИСОК САВЧЕНКО»: перелік осіб, причетних до викрадення, незаконного утримання, 
фабрикації справи та дискредитації делегата ПАРЄ від України, народного депутата Верховної 

Ради України Савченко Надії Вікторівни 

Фундація «Відкритий Діалог» закликає ввести персональні санкції щодо осіб, відповідальних за 
викрадення, взяття під варту та утримання під вартою делегата Парламентської асамблеї Ради 
Європи від України, народного депутата Верховної Ради України, громадянки України Савченко 
Надії Вікторівни. 

Савченко Н. В. - українська військовослужбовиця, в якості добровольця брала участь в 
антитерористичній операції на сході України. Була викрадена бойовиками терористичної 
організації «Луганська Народна Республіка» (ЛНР) і вивезена на територію РФ. Її бездоказово 
звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів на території Східної України та 
утримують під вартою в РФ. 

Ми вважаємо, що уникнення покарання особами, які були співучасниками справи щодо 
викрадення та незаконного утримання Савченко Н. В., є небезпечним прецедентом для 
міжнародного права.   

У зв'язку з тим, що Російська Федерація: 

 є членом Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, 
Ради Європи та Міжнародного валютного фонду; 

 ратифікувала Конвенцію проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність видів поводження і покарання, Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права та Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції; 

  пов'язана юридичними зобов'язаннями, викладеними в Європейській конвенції з прав 
людини. 

Ми звертаємось до: 

 Порошенка Петра Олексійовича, Президента України; 

 Яценюка Арсенія Петровича, Прем’єр-міністра України; 

 депутатів Верховної Ради України; 

 Пан Гі Муна, Генерального секретаря ООН; 

 Анн Брассер, Президента ПАРЄ; 

 Ілкки Канерви, Президента ПА ОБСЄ; 

 Х’ю Бейлі, Голови ПА НАТО; 

 Дональда Туска, Президента Європейської Ради; 

 Жан-Клода Юнкера, голови Єврокомісії; 

 Федеріки Могеріні, Верховного представника ЄС з закордонних справ та безпеки; 

 Мартіна Шульца, Президента Європейського Парламенту; 

 Барака Обами, Президента Сполучених Штатів Америки; 

 делегатів ПАРЄ; 

 делегатів ПА ОБСЄ; 



 

 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

 делегатів ПА НАТО; 

 членів Європейського Парламенту; 

 урядів європейських країн 

Із закликом: 

 обмежити в’їзд до відповідних країн; 

 заблокувати доступ до банківських рахунків та накласти арешт на майно у відповідних 
країнах; 

 сприяти об’єктивному розслідуванню та належному покаранню осіб, відповідальних за 
викрадення, взяття під варту та утримання під вартою Савченко Н. В. 

Нижче наводимо список осіб, причетних до справи Надії Савченко. 

1. Особи, відповідальні за політичні рішення щодо викрадення, вивезення на територію 
Російської Федерації, незаконного утримання та фабрикації справи проти Надії Савченко, а 
також особи, відповідальні за політичну легітимацію в очах міжнародної громадськості дій 
Російської Федерації щодо Савченко Н. В. 

2. Особи, відповідальні за фабрикацію доказів під час досудового розслідування у справі 
Савченко Н. В. 

3. Особи, відповідальні за виклад сфабрикованих доказів проти Савченко Н. В. в ході судового 
розгляду у кримінальній справі та особи, які приймали рішення щодо правомірності 
отримання цих доказів і продовження утримання Савченко Н. В., інші безпосередні 
виконавці злочинних рішень. 
  

N Ім'я Посада  Злочини 

1. Особи, відповідальні за політичні рішення щодо викрадення, вивезення на територію 
Російської Федерації, незаконного утримання та фабрикації справи проти Надії Савченко, а 
також особи, відповідальні за політичну легітимацію в очах міжнародної громадськості дій 
Російської Федерації щодо Савченко Н. В. 

1 Путін Володимир 
Володимирович 

Президент Російської 
Федерації 

Російська федерація – держава з 
міцно утвердженим 
авторитарним режимом. Уся 
повнота влади в країні 
зосереджена в руках 
президента Володимира Путіна. 
Саме він є відповідальним за 
політичне рішення щодо 
утримання під вартою та 
кримінального переслідування 
Савченко Н. В. в Росії. 

2 Бортніков Олександр 
Васильович 

Директор ФСБ Російської 
Федерації 

Відповідальний за втілення 
політичних рішень у справі 
Савченко. 29.01.2015 ФСБ 
відкрила справу проти 
Савченко Н. В. за статтею 
322 КК РФ – «Незаконний 
перетин кордону», хоч докази 
свідчать про викрадення 
Савченко Н. В. терористами.   
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3 Бастрикін Олександр 
Вікторович 

Начальник Слідчого 
комітету Російської 
Федерації (СК РФ) 

Відповідальний за фабрикацію 
кримінальної справи проти 
Савченко Н. В, яку веде СК РФ. 

4 Дриманов Олександр 
Олександрович 

Начальник управління СК РФ 
з розслідування злочинів, 
пов'язаних із застосуванням 
заборонених засобів і 
методів ведення війни. 
09.02.2015 очолив Головне 
слідче управління СК РФ у 
Москві  

Відповідальний за фабрикацію 
кримінальної справи проти 
Савченко Н. В. Подав 
клопотання про арешт 
Савченко Н. В., підписав 
документ про призначення 
слідчого Маньшина Д. С. для 
«розслідування» справи 
Савченко. 

5 Пушков Олексій 
Костянтинович 

Голова делегації РФ в ПАРЄ Озвучив позицію офіційної 
Москви, що імунітет делегата 
ПАРЄ не має для Савченко 
жодних наслідків, тому що вона 
знаходиться в Росії, звинувачена 
в серйозних злочинах, скоєних 
задовго до того, як вона була 
обрана членом Верховної Ради і 
увійшла до складу української 
делегації в ПАРЄ. 

6 Плотницький Ігор 
Венедиктович 

Лідер терористичної 
організації «ЛНР» 

Очолював т. зв. батальйон 
«Заря», бійці якого здійснювали 
затримання та вивезення 
Савченко Н. В. до Росії. Саме 
Плотницького Савченко називає 
організатором її вивозу в Росію. 

2. Особи, відповідальні за фабрикацію доказів під час досудового розслідування у справі 
Савченко Н. В. 

7 Клопов Олександр 
Васильович 

Начальник УФСБ РФ по 
Воронезькій обл., генерал-
майор 

Віддав наказ Почечуєву А. І. 
направити Савченко в Слідче 
управлення СК РФ по 
Воронезькій обл. після того, як її 
незаконно перевезли на 
територію Росії. Надавав 
неправдиву інформацію в СК РФ 
про обставини виявлення 
Савченко Н. В. на території Росії. 

8 Почечуєв А. І.  Старший 
оперуповноважений по 
органах внутрішніх справ 
Управління ФСБ Росії по 
Воронезькій обл. в 
м. Розсош 

Складав рапорт про «перетин» 
Савченко Н. В. кордону з Росією. 
Рапорт було складено на основі 
завідомо неправдивих даних.  

9 Тройніна Оксана 
Олександрівна  

Інспектор відділу в справах 
неповнолітніх відділення 
поліції №1 Управління МВС 

Брала участь у «затриманні» 
Савченко в готелі м. Воронеж, 
зокрема проводила обшук, під 
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Росії по м. Воронеж, капітан 
поліції РФ 

час якого Савченко підкинули 
російські рублі. 

10 Медведєв Олександр 
Вікторович 

Заступник начальника 
другого відділу Слідчого 
управління СК РФ по 
Воронезькій обл., 
підполковник юстиції 

Віддав наказ про поселення 
Савченко в один із готелів 
м. Воронежа після її 
незаконного вивозу на 
територію Росії. В готелі 
Савченко утримувалася під 
примусом. 

11 Щукін Олександр 
В’ячеславович 

Керівник Головного слідчого 
управління СК РФ 

16.01.2015 підписав постанову 
про об’єднання в одне 
кримінальне провадження 
кримінальної справи проти 
Савченко Н. В. та кримінальної 
справи за фактом «здійснення 
силовими відомствами України 
злочинів на території 
самопроголошених республік в 
Східній Україні». 

12 Маньшин Дмитро 
Сергійович 

Слідчий СК РФ, майор 
юстиції 

Слідчий СК РФ у справі 
Савченко Н. В. Виконував 
провідну роль у фабрикуванні 
справи Савченко Н. В. на 
початковому етапі 
розслідування – проводив допит 
Савченко Н. В. та свідків у справі, 
підтримував державне 
обвинувачення в суді. 

13 Бокунович Дмитро В. Старший слідчий другого 
слідчого відділу управління 
з розслідування злочинів, 
пов’язаних з використанням 
заборонених засобів і 
методів ведення війни СК 
РФ 

Слідчий СК РФ у справі 
Савченко Н. В. Видавав 
постанови про відмову у 
призупиненні усіх слідчих дій 
відносно Савченко та відмову у 
припиненні її кримінального 
переслідування. 

14 Грачов Тимофій 
Володимирович 

Старший слідчий слідчого 
відділу управління з 
розслідування злочинів, 
пов’язаних з використанням 
заборонених засобів і 
методів ведення війни СК 
РФ, майор юстиції 

Слідчий СК РФ у справі 
Савченко Н. В. 
Відомий також участю в 
розслідуванні так званої 
«Болотної справи» (кримінальна 
справа проти учасників 
антиурядового протесту 
06.05.2012 у Москві).  

3. Особи, відповідальні за виклад сфабрикованих доказів проти Савченко Н. В. в ході 
судового розгляду у кримінальній справі та особи, які приймали рішення щодо 
правомірності отримання цих доказів та продовження утримання Савченко Н. В. під 
арештом, інші безпосередні виконавці злочинних рішень. 
Прокурори 
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15 Ломанов Андрій 
Вячеславович  

Заступник прокурора 
Новоусманського району 
Воронезької області 

Представляв державне 
обвинувачення на суді 
02.07.2014. 

16 Долгих Сергій 
Вікторович 

Заступник прокурора 
Орловської Області (до 
цього займав посаду 
прокурора Новоусманського 
району Воронезької області) 

Представляв державне 
обвинувачення на суді 
02.07.2014. 

17 Козлов С. А.  Помічник прокурора 
Совєтського району 
м. Воронеж 

Представляв державне 
обвинувачення на суді 
27.08.2014. 

18 Бутирін Євген І.  Прокурор Управління 
прокуратури Воронезької 
області 

Представляв державне 
обвинувачення на суді 
15.09.2014. 

19 Сідоров Віталій 
Леонідович  

Начальник кримінально-
судового відділу 
прокуратури Воронезької 
області, старший радник 
юстиції 

Представляв державне 
обвинувачення на суді 
15.09.2014. 

20 Карасьов Олег Прокурор м. Москви Представляв державне 
обвинувачення на суді 
04.03.2015, клопотав про 
проведення судового засідання 
в закритому режимі. 

Судді 

21 Cорокін Дмитро 
Аркадійович  

Суддя Новоусманського 
районного суду Воронезької 
області  

Суддя на першому засіданні 
(02.07.2014) щодо призначення 
Савченко Н. В. запобіжного 
заходу. Постановив утримувати 
Савченко під арештом до 
30.08.2014.  

22 Літовкіна Тетяна 
Олександрівна 

Суддя Воронезького 
обласного суду 

27.07.2014 головувала на 
засіданні апеляційного суду по 
справі Савченко Н. В. Винесла 
вирок про відхилення апеляції 
адвокатів Савченко Н. В., щодо її 
утримання під арештом до 
30.08.2014. 

23 Салігов Магомед 
Топаєвич 

Суддя Совєтського 
районного суду м. Воронеж 

27.08.2014 постановив 
продовжити термін утримання 
Савченко Н. В. під арештом до 
30.10.2014. Постановив 
провести щодо Савченко Н. В. 
психолого-психіатричну 
експертизу. 

24 Косенков Микола 
Федорович 

Суддя Воронезького 
обласного суду 

15.09.2014 головував на 
засіданні апеляційного суду по 
справі Савченко Н. В. Виніс 
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вирок про відхилення апеляції 
адвокатів Савченко Н. В. щодо її 
утримання під вартою до 
30.10.2014. 

25 Лєвашова Валентина 
Євгенівна 

Суддя Басманного 
районного суду м. Москви 

27.10.2014 продовжила термін 
утримання Савченко Н. В. під 
арештом  до 13.02.2015. 

26 Пасюнін Юрій 
Анатолійович 

Суддя Московського 
міського суду 

22.12.2014 головував на 
засіданні апеляційного суду по 
справі Савченко Н. В. Виніс 
вирок про відхилення апеляції 
адвокатів Савченко Н. В. щодо її 
утримання під вартою до 
13.02.2015. 

27 Карпов Артур 
Геннадійович  

Суддя Басманного 
районного суду м. Москви 

10.02.2015 продовжив 
утримання під арештом 
Савченко Н. В. до 13.05.2015. 
Суддя Карпов є фігурантом 
«списку Магнітського». 

28 Мохов Андрій 
Валерійович 

Суддя Московського 
міського суду 

25.02.2015 головував на 
засіданні апеляційного суду по 
справі Савченко Н. В. Виніс 
вирок про відхилення апеляції 
адвокатів Савченко Н. В. щодо її 
утримання під вартою до 
13.05.2015. 

Інші відповідальні особи 

29 Макаров Микола 
Олександрович 

Начальник СІЗО-3 
м. Воронеж 

Заборонив «внутрішніми 
правилами» передачу книг для 
Савченко Н. В. 

 
«Список Савченко» створений експертами Фундації «Відкритий Діалог» за допомогою 
консультацій з російськими адвокатами Савченко Н. В. та представниками правозахисної 
спільноти. 

 

### 


