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Шановна Ірино  Валентинівно!

До мене, як народної депутатки України, надійшла інформація стосовно 
протиправних дій що можуть містити ознаки кримінального правопорушення 
вчинені громадянином України Савкою Василем Івановичем. 

Відповідно до відеозапису опублікованого в мережі Youtube від 
31.05.2021 р.,  18.04.2021 р. у с. Чагор Чернівецької області екіпажом 
патрульної поліції був затриманий громадянин України Савка В.І. за водіння 
в стані алкогольного сп’яніння. Під час затримання Савка В.І. вживав 
висловлювання на адресу співробітників патрульної поліції наступного змісту: 
«Через пів року прийдуть румуни. Знаєш молдовську, румунську мову? Ні? 
Дорогий, я тебе!.. Бандерівець! Ти є хохол! Але завтра, запам’ятай, я тебе на 
коліна поставлю!.. Якщо не будеш знати румунську, я тобі кулю в лоб й 
розстріляю! Сволота бандерівська! У тебе є румунський паспорт» (Додаток 
1, тайм-код 7.10-9.40)

З огляду на вищевказані факти існують підстави  розглядати вказані дії 
Савки В.І. такими що можуть містити ознаки кримінального правопорушення 
передбаченого ч.1 ст. 161 КК України - порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 
інвалідності та за іншими ознаками, а також кримінального правопорушення 
передбаченого ч.1 ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо 
працівника правоохоронного органу. 

Відповідно до інформації оприлюдненої на офіційній сторінці 
Глибоцького районного суду Чернівецької області, під час розгляду 
адміністративного провадження № 3/715/451/21 у справі № 715/880/21 про 
притягнення до адміністративної відповідальності Савки В.І.  за ч.1 ст.130 
КУпАП за результатами розгляду судом направлено лист до УСБУ в 



Чернівецькій області з метою відповідного реагування на факти, встановлені 
під час судового розгляду. (Додаток 2)

За наявною в мене інформацією, УСБУ  в Чернівецькій області за 
вказаними вище фактами було відкрито кримінальне провадження за ознаками 
кримінального правопорушення передбаченого ст. 161 КК України - 
порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. 
Пізніше до мене надійшла інформація, що УСБУ в Чернівецькій області 
скерувала матеріали кримінального провадження до Національної поліції 
України.

Зважаючи на вищевикладену інформацію, керуючись положеннями 
статей 16,17,19 Закону України «Про статус народного депутата України» 
звертаюся до Вас, як до керівника органу прокуратури вищого рівня з 
проханням:

1) надати інформацію чи були внесені до ЄРДР дані про вчинення
Савкою В.І. кримінальних правопорушеннь передбачених ч.1. ст.161 та ч.1 
ст.345 КК України;

2) У випадку внесення  до ЄРДР відомостей про вказані кримінальні
правопорушення прошу в межах визначених законодавством України 
повідомити мене про процесуальний стан  вказаних досудових розслідувань;

3) У випадку відсутності вікриття кримінальних проваджень за
результатами дій Савки В.І. прошу Вас надати правову кваліфікацію 
вищевказаним діям Савки В.І. У випадку виявлення у його діях ознак 
кримінальних правопорушень прошу Вас вжити заходів з метою відкриття 
кримінального провадження та здійснення ефективного процесуального 
керівництва з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
досудового розслідування. 

Додаток 1 – відео затримання екіпажем патрульної поліції Савки В.І. за підозрою у водінні 
в стані алкогольного сп’яніння від 18.04.2021р. 
( https://www.youtube.com/watch?v=32taYXCFRbo);
Додаток 2 - допис на офіційній сторінці Глибоцького районного суду Чернівецької області 
від 03.06.2021 р. з повідомленням про направлення листа до УСБУ в Чернівецькій області 
стосовно неправомірного діяння Савки В.І.  
 (https://www.facebook.com/gl.cv.court.gov.ua/posts/1405414729838255)

З повагою – 
Народний депутат України                                                         Бобровська С.А.
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