


Ув’язнену Надію Савченко обрали депутатом українського парламенту та делегували до 
Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутати ПАРЄ мають міжнародний імунітет, який 
не дозволяє їх ув’язнювати без вироку суду. І ПАРЄ підтвердила цей імунітет щодо Савченко. Однак 
Росія, яка є членом ПАРЄ, не виконує вимоги регламенту цієї організації.
З проханням до Росії випустити Надію Савченко зверталися голови держав і урядів, 14 міністрів закордонних 
справ Європейського Союзу, це питання підіймала в ООН представник США Саманта Пауер, звільнення Савченко 
добивається Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. На підтримку Надії Савченко оголосили голодування низка 
депутатів Європейського парламенту. Президент Росії Володимир Путін відмовляється її звільнити, бо каже, 
що це має вирішити суд. Але до суду справа не передається, бо Слідчий комітет Росії не має жодних доказів 
провини Савченко. І навіть залежний від влади російський суд змушений буде визнати її невинною.

Росіяни цинічно чекають, доки вона помре, аби не визнавати, що стільки часу 
тримали за ґратами невинну людину.

Наша остання надія – на звичайних людей. Може 
тоді, коли Президент Росії побачить, що у всьому 
світі почався масовий рух звичайних людей з 
вимогою звільнення Надії Савченко, він буде 
змушений звільнити її.

Ми просимо усіх небайдужих людей поширювати у ваших країнах ці 
листівки, щоденно змінюючи кількість днів, які голодує Надія Савченко. 
Макет листівки різними мовами можна взяти тут: https://bitly.com/1DJp8iQ

Також ми просимо всіх надсилати електронні та паперові листи Президенту 
Росії Володимиру Путіну з вимогою звільнити Надію Савченко.

Адреса для електронного листа: 
http://eng.letters.kremlin.ru/, 
http://letters.kremlin.ru/

Адреса для паперового листа:
Президенту Російської 
Федерації
Володимиру Путіну
23, Ilyinka Street, 
Moscow, 103132, Russia.

У російській в’язниці помирає 
від голоду молода жінка 
– делегат Парламентської 
Асамблеї Ради Європи

33-річна громадянка України Надія Савченко 
голодує 79 днів на знак протесту проти абсурдних 
звинувачень, які їй висунув Слідчий комітет Росії

полон до проросійських бойовиків.

Полонену жінку насильно вивезли до Росії, 
висунувши їй абсурдне звинувачення у навмисному 
вбивстві двох російських журналістів. Під час бою між 
українською армією та озброєними сепаратистами 17 
червня (днем раніше) одна з мін розірвалася  поряд 
з журналістами, які перебували у безпосередній 
близькості від лінії вогню. Також Надії Савченко 

висунули іще більш абсурдне звинувачення – у 
незаконному перетині російського кордону.

Адвокати Надії Савченко надали російським 
слідчим чимало переконливих доказів невину-
ватості жінки. Є заява українського офіцера Сергія 
Мельничука, що саме він корегував мінометний вогонь 
у тому бою, де загинули російські журналісти, яких 
навмисно ніхто не вбивав. Вогонь вівся по озброєних 
сепаратистах, поряд з якими ці журналісти перебували.

НЕ ДАЙТЕ ЇЙ 
ПОМЕРТИ

На знак протесту 13 грудня 2014 року 
Надія Савченко оголосила голодування. 
Воно триває вже 79 ДНІВ й призвело до 
незворотних наслідків у її організмі.

18 червня 2014 року військовослужбо-вець української 
армії Надія Савченко вирушила на автомобілі аби 
вивезти поранених у безпечне місце, але потрапила у 
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