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Вступ 

 

Минулого, 2018 року, ксенофобія в Україні знову привернула загострену 

увагу міжнародного співтовариства. Різке збільшення кількості інцидентів, 

пов’язаних з насильством ультраправих груп на початку року й хвиля безкарних 

нападів на ромські стихійні поселення навесні – на початку літа викликали 

стурбованість керівників країни, представників міжнародних структур, 

правозахисних організацій і дипломатичного корпусу. Високий ступінь 

актуальності проблеми ксенофобії й злочинів на ґрунті ненависті для України, на 

жаль, очевидний. 

Навіть згідно з офіційними даними Національної поліції, 2018 р. в Україні 

було зареєстровано 149 правопорушень, здійснених за мотивами расової, 

національної або релігійної нетерпимості (2017 р. – 85), з них із попередньою 

кваліфікацією за «профільною» 161-ю статтею Кримінального кодексу України – 

991. При цьому, зрозуміло, необхідно враховувати, що адекватну офіційну 

кваліфікацію, що враховує мотив ненависті, отримують далеко не всі 

правопорушення. 

Конґрес національних громад України займається моніторинґом 

ксенофобії й злочинів на ґрунті національної, расової й релігійної ненависті в 

Україні понад п’ятнадцять років. На початку 2014 р. Конґрес ініціював 

створення Групи моніторинґу прав національних меншин, що дозволило вивести 

проект на новий професійний рівень. Керівником Групи став В’ячеслав Ліхачов, 

який раніше займався моніторинґом одноосібно. З 2006 р. виходить 

щомісячний бюлетень «Ксенофобія й права національних меншин в Україні», 

який в останні п’ять років продовжує випускати Група моніторинґу прав 

національних меншин. 

Необхідність інституалізації моніторинґу ксенофобії як окремого напряму 

діяльності групи професійних експертів навесні 2014 р. було обумовлено різким 

загостренням етнополітичної ситуації, викликаної російською аґресією й 

окупацією спочатку Криму, а потім частини Донецької й Луганської областей. 

переслідуваннями, деяких етнічних і конфесіональних груп, що почалися на 

захоплених територіях, з одного боку, і безсоромною експлуатацією країною-

аґресором теми захисту прав меншин у пропагандистській риториці, 

покликаною леґітимізувати окупацію, з другого, підсилили значимість і 

важливість збору й аналізу достовірних відомостей про прояви ксенофобії. 

Суспільний інтерес до теми, як усередині України, так і за її межами, вимагав 

надання об’єктивної й оперативної інформації. 

При підготовці даного доповіді, що є результатом моніторинґу за 2018 р., 

як і в попередні роки, було ухвалено рішення зосередитися на злочинах на 

                                                             
1 https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/1994158717335361. Див.: Єдиний звіт 

про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2018 року. 

https://data.gov.ua/dataset/zvit_kriminal_nomer_1/resource/77f4fcb7-a27a-4485-8e93-

9b70614f26fd  
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ґрунті ненависті (фізичних нападах, підпалах і актах вандалізму) як 

найнебезпечнішому прояві ксенофобії. Основний акцент зроблено на насильстві 

на ґрунті ненависті щодо фізичних осіб. Прояви «мови ворожнечі» у ЗМІ й в 

Інтернеті практично залишилися поза межами цієї доповіді, насамперед у 

зв’язку з недостатністю ресурсів і відсутністю реальної можливості здійснювати 

системний моніторинґ усього інформаційного простору. Тільки окремі прояви 

ксенофобії стосовно євреїв, ромів і представників ЛҐБТ-Спільноти, через 

широкий суспільний резонанс й увагу, яку ця тема викликає, ми вважали за 

можливе навести у відповідних розділах. 

Неможливо перелічити поіменно всіх, хто допомагав у роботі над 

моніторинґом. Матеріал збирався по крупицях зусиллями десятків людей: 

учасників мережі й електронної розсилки «Ініціативи розмаїття», представників 

реґіональних організацій-партнерів УВКБ ООН, активістів антифашистських і 

правозахисних груп, журналістів, представників етнічних і релігійних громад, 

організацій етнокультурної спрямованості й правоохоронних органів, 

держслужбовців і співробітників різних неурядових організацій. Автори-

упорядники доповіді висловлюють їм свою глибоку вдячність. Зрозуміло, 

відповідальність за всі помилки й неточності залишається лише на нашої совісті. 

Група моніторинґу прав національних меншин буде вдячна за можливі 

уточнення, доповнення й зауваження до тексту доповіді. Крім того, оскільки 

робота з моніторинґу триває й досі, ми вкрай зацікавлені в актуальній 

інформації про прояви ксенофобії в країні. Зв’язатися з керівником Групи 

можна по електронній пошті vyacheslav.likhachev@gmail.com. За цією ж адресою 

можна писати, щоб надалі отримувати поточну інформацію про прояви 

ксенофобії в Україні у формі щомісячних електронних бюлетенів і тематичних 

доповідей, а також, за необхідності, для одержання докладнішої інформації за 

попередній період. 

Архів щомісячних оглядів, підсумкових річних і тематичних доповідей і 

інші матеріали можна знайти за адресою http://jewseurasia.org/page443. 

Оперативніше за повідомленнями Групи можна стежити на нашій офіційній 

сторінці https://www.facebook.com/KnguUa/. 
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1. Насильство на ґрунті ненависті 

 

Попередні зауваження  

Група здійснює системний моніторинґ тільки злочинів на ґрунті етнічної, 

расової й релігійної ненависті. Докладно описані нижче випадки – це насильство 

на ґрунті расової й/або етнічної нетерпимості. Внаслідок ряду труднощів, ми не 

можемо проводити систематичний моніторинґ гомофобного насильства. Деякі 

помічені нами випадки описано в окремому розділі, який не претендує на 

всеохоплюючий характер. У моніторинґу не описано також випадки політично 

мотивованого екстремістського насильства, такі, як напад ультраправих на 

правозахисників і активістів руху за ґендерну рівність, напади неонацистів і 

прихильників молодіжної субкультури наці-скінхедів на антифашистів або 

учасників ворожих (або таких, що сприймаються як такі) молодіжних 

субкультур тощо. 

Необхідно зауважити також, що Група моніторинґу прав національних 

меншин розцінює інцидент як такий, що відбувся на ґрунті ненависті, якщо є 

достовірна інформація як мінімум про один (або більше) чіткий індикатор, що 

вказує на мотив. Офіційна юридична кваліфікація злочину правоохоронними 

органами не є необхідним для оцінки маркером. У доповіді офіційна 

кваліфікація злочину зазначається тільки для оцінки ступеня адекватності й 

професіоналізму правоохоронних органів. Втім, в українській правозахисній 

практиці злочини на ґрунті ксенофобії вкрай рідко кваліфікуються адекватно, 

тобто, з урахуванням мотиву ненависті. 

Зрозуміло, на практиці, як правило, непросто провести чітку межу і 

однозначно кваліфікувати злочин. Далеко не завжди є достатньої інформації, 

або вона не завжди достовірна. В оцінці завжди наявною є частка 

суб’єктивності. 

Слід також зауважити, що Група моніторинґу прав національних меншин 

користується суворішими критеріями, ніж ОБСЄ2. 

Згідно з методологією, прийнятою Бюро з демократичних інституцій і 

прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, злочин вважається таким, що вчинений на ґрунті 

ненависті, навіть якщо мотив був іншим, наприклад, корисливим, але жертву 

вибирали за ознакою приналежності до певної групи. Наприклад, таким 

злочином може бути вуличне пограбування іноземного студента біля 

гуртожитку. Злочинці можуть вибирати візуально інших студентів з Африки або 

Азії не з расистських спонукань, а винятково з раціонального розрахунків на те, 

                                                             
2 Див.: Розумiння поняття «злочини на грунтi ненавистi»: Посiбник для України – OCSE 

ODIHR, Warsaw, 2015. (http://www.osce.org/uk/odihr/208186?download=true). C. 7–11. Див. 

також: Законодательство против преступлений на почве ненависти: практическое руководство / 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. – Варшава, 2009. C. 59–61; 

Пономарьов С. Прогалини у сферi запобiгання, документування, розслiдування та притягненння 

до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi злочинiв на грунтi нетерпимостi. Аналитична 

записка – К., 2015. С.3–5.  
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що розгублений іноземець, який погано знає мову й реалії, навряд чи звернеться 

в міліцію. Іншим прикладом є поширений тип квартирних грабежів у 

представників ЛҐБТ-Спільноти. Злочинець шукає потенційну жертву на 

спеціалізованих сайтах, а з’явившись у квартирі необережного нового 

знайомого, грабує його, часто із застосуванням насильства. Подібний злочин 

мотивований не гомофобією, а користю. Жертва вибирається в певному 

середовищі з того ж розрахунку – пограбований за подібних обставин навряд чи 

звернеться до правоохоронних органів. ОБСЄ вважає, що подібні злочини є 

здійсненими на ґрунті ненависті; ми із цим не згодні. ОБСЄ виходить із того, що 

мотив ненависті може сполучатися з іншими мотивами. У принципі, в цій тезі у 

нас розбіжностей немає. Так, підліткові неонацистські банди, що били й вбивали 

на вулицях вихідців із Центральної Азії, не гидували поцупити з кишень 

нерухомої жертви мобільний телефон або невеликі суми грошей. Однак, вони 

скоїли вбивства не для того, щоб вкрасти телефон. Якби мотивом їхніх дій була 

користь, вони не обирали б двірників. 

Відправним пунктом наших уявлень про те, що є предметом нашого 

аналізу, є ідея, згідно з якою злочин ненависті – це злочин, у якому ненависть до 

певної групи є основним мотивом. У випадках, коли в нас немає додаткової 

інформації, що свідчить про зворотнє, мотивом є користь. Жертва дійсно може 

бути обрана злочинцями з певної групи, але логіка такого вибору не 

продиктована нетерпимістю до цієї групи, вона раціональна – просто подібна 

жертва є вразливою. Так само нерідко жертвами пограбування стають іноземні 

туристи (і зовсім не з Азії й Африки), покупці наркотичних речовин або ті, хто 

користується послугами проституток. Такі злочини, на наш погляд, неправильно 

класифікувати як вчинені на ґрунті ненависті. 

ОБСЄ також вважає, що злочин є здійсненим на ґрунті ненависті, якщо в 

ході злочину, наприклад, того ж вуличного пограбування, злочинець ображає 

жертву на основі її реальної або уявної (існуючої лише з погляду злочинця) 

групової ідентичності. Група моніторинґу прав національних меншин не 

розцінює подібні злочини як здійснені на ґрунті ненависті й не включає подібні 

інциденти в нашу статистику. Позначення гомосексуала в брутальній формі є 

однією з найпоширеніших лайок у слов’янських мовах і досить опосередковано 

пов’язаною із сексуальною орієнтацією й ґендерною ідентичністю. Навряд чи 

будь-який злочин, що супроводжувався подібною лайкою, можна вважати 

здійсненим ґрунті гомофобії. 

2018 р. було зафіксовано випадок, коли в ході конфлікту, що перейшов у 

фізичну сутичку, нападник вдався до антисемітських лайок на адресу 

потерпілого. Але антисемітизм не був ні причиною нападу, ні істотною частиною 

всього конфлікту. На наш погляд, не можна сказати, що інцидент стався на 

ґрунті антисемітизму. 

Інакше кажучи, ми відносимо до злочинів, здійснених на ґрунті ненависті, 

тільки ті інциденти, щодо яких у нас є досить інформації, аби з впевненістю 

стверджувати, що саме нетерпимість була мотивом їх здійснення. Ми 

усвідомлюємо, що в такий спосіб у загальну статистику потрапляють, ймовірно, 
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не всі події, але в тих, які ми кваліфікуємо як здійснені на ґрунті ненависті, ми 

значною мірою впевнені. 

Понад десяти років тому, коли Конґрес національних громад починав 

програму моніторинґу насильства на ґрунті ненависті, в Україну з Росії прийшла 

молодіжна мода на субкультуру наці-скінхедів. Разом з поширенням цієї 

субкультури із властивим їй аґресивним расистським світоглядом в Україну 

прийшли жорстокі, переважно збройні вуличні напади підлітків на перехожих, 

що вирізняються т.зв. «неслов’янським» фенотипом. Значною мірою саме 

зростання кількості подібних злочинів обумовило необхідність систематичного 

моніторинґу. Однак відтоді ситуація значною мірою змінилася. Вуличне 

расистське насильство, хвиля якого захлиснула Україну в 2006–2008 рр., 

практично зійшла як системне явище. Поодинокі випадки, перераховані нижче 

в «Хроніці», не можна розглядати як вагому тенденцію. 

Інциденти цієї катеґорії, які можна кваліфікувати як прояв гомофобії або 

ксенофобії щодо ромів, наведено окремо у відповідних розділах. 

 

Хроніка 

 

● 8 травня в Києві, після 23.00, згідно з повідомленням очевидця, біля 

продуктового магазину АТБ на вул. Костянтинівській група молодих людей 

віком 16–20 років, частина з яких була схожа на наці-скінхедів, напала на 

чоловіка «східної» зовнішності (смаглява шкіра, борода, хвилясте волосся). 

Охоронець магазину відмовився втручатись у ситуацію. Випадковий свідок 

відволік увагу нападників, і потерпілий зумів втекти. Наступного дня, 9 травня, 

свідок прийшов у поліцейську ділянку й написав заяву3. 

 

● Пізно ввечері 21 травня у Києві сталося кілька нападів на ґрунті 

расизму. Як вдалося встановити, о дванадцятій годині ночі на Хрещатику група 

молодих людей напала на «турків» ( за словами свідків події), як мінімум одного з 

них було серйозно побито4. Далі, очевидно, ця ж група спустилася в метро, де 

напала на ще одного чоловіка. Побиття супроводжувалося вигуками, що 

ймовірно свідчили про расистський характер нападу («Хач, ми вас поженемо» 

тощо). 

Далі група поїхала потягом зі станції метро «Хрещатик» убік станції 

«Святошин». На кожній станції молоді люди переходили з вагона у вагон, 

                                                             
3https://www.facebook.com/peter.yakovenko/posts/1814918855198348?comment_id=181502

0658521501&reply_comment_id=1815220375168196&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R

1%22%7D 
4 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=922337974610790&id=100005037881951  
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поступово розосереджуючись, але продовжуючи шукати жертв для подальших 

нападів5. 

 

● 27 травня у Києві на ринку біля станції метро «Лісова» сталася масова 

бійка. Учасники праворадикальних груп, зокрема, С14, почали громити 

торговельні кіоски. Хоча формальним приводом для нападу, за словами його 

організаторів, був конфлікт власника однієї з торговельних яток з військовим 

пенсіонером, що відбувся днем раніше. Важливим чинником мотивації 

погромників була етнічна приналежність хазяїв і торговців у кіосках. У ході 

масової бійки фіксувалися расистські вигуки. 

Погром на ринку переріс у зіткнення зі співробітниками Національної 

поліції. За підсумками зіткнень 37 осіб було затримано6. 

 

● На початку першої години 26 червня у Чернівцях стався напад на 

іноземного студента (на думку свідка інциденту – індійця) біля гуртожитку 

Буковинського державного медичного університету. Нападник, озброєний 

бейсбольної битою, очевидно, чекав на відповідну жертву в машині, де сиділи 

його спільники7. 

 

● 23 червня у центрі Тернополя група молодих людей, одягнених в 

однакові чорні футболки, побили декількох темношкірих студентів. 

Постраждали четверо студентів, одного було госпіталізовано8. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/812583818939211/ 

(додаткова інформація від інших свідків – у коментарях до посту). 
6 https://ukr.segodnya.ua/kiev/kaccidents/massovaya-draka-na-lesnoy-poyavilis-novye-

podrobnosti-i-foto-1141949.html 
7 https://www.facebook.com/sergei.vorontsov.5/posts/1712661612122291 
8 https://te.20minut.ua/Podii/v-tsentri-mista-pobili-inozemnih-studentiv-perehozhi-ne-

dopomogli-10700725.html  
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2. Вандалізм на ґрунті ненависті 

 

Інциденти цієї категорії, які можна кваліфікувати як прояви антисемітизму 

або ксенофобії щодо ромов, наведено окремо у відповідних розділах. 

 

Хроніка 

 

● У ніч на 25 січня в Києві мала місце спроба підпалу храму Різдва 

пресвятої Богородиці Десятинного монастиря, що належить Українсьій 

православній церкві Московського патріархату, розташованого на території 

Національного історичного музею поруч із залишками фундаменту історичної 

Десятинної церкви. Двоє зловмисників принесли до будинку п’ять 

чотирилітрових каністр із легкозаймистою рідиною. Один з паліїв заліз на дах 

церкви й облив її рідиною, іншої – облив вхідні двері й підпалив її9. 

Слідчий відділ Шевченківського управління національної поліції відкрив 

кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.194 Кримінального кодексу 

України («навмисне знищення або псування майна)10. 

По гарячих слідах було затримано підозрюваних в підпалі – Олексія 

Шемотюка й Олександра Горбаня, киян 33-х і 36-ти років. Затримані не 

заперечували своєї провини й арґументували підпал «спробою привернути увагу 

громадськості на те, що територія Національного музею захоплена 

московськими церковниками». 

28 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував підозрюваних у 

підпалі на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 2,2 млн грн.11 

Згодом суддя, що винесла вирок, скаржилася на погрози12. 

5 лютого Київський Апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід, 

відпустивши підозрюваних на поруки13. 

Законність зведення 2012 р. кам’яної будівлі церкви на місці встановленої 

2005 р. невеличкої дерев’яної каплички дійсно піддається сумніву й впродовж 

2018 р. оскаржувалась у судах. Однак очевидно, що акт вандалізму було 

викликано не стільки впевненістю в незаконності побудови культової споруди, 

скільки її конфесійною приналежністю до церкви Московського патріархату. 

Підпал активізував громадські протести проти роботи храму. 

                                                             
9 https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/V-Kieve-neizvestnye-sozhgli-chasovnyu-vozle-fundamenta-

Desyatinnoy-cerkvi-404834.html  
10 http://old.npu.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/385697 
11 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/28/7169798/ 
12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330640514117640&id=239119129936446 
13 http://www.trust.ua/news/152287-sud-otpustil-arhitektorov-gorbana-i-semotuka-na-poruki.html 
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Удень 25 січня активісти праворадикальних груп С14, «Традиція й 

порядок» і «Сокіл» за допомогою циркулярної пилки зрізали металевий 

інформаційний стенд про церкву14. 

3 лютого біля будинку відбувся мітинг із вимогою знести храм, у якому 

брали участь представники праворадикальних груп15. Учасники акції 

скандували «Геть московського попа!» й інші подібні гасла16. 

Адміністрація музею встановила біля будинку інформаційне оголошення, у 

якому повідомляла, що питання про законність будівництва розглядається в 

суді, і просить утриматися від актів вандалізму. 

 

● У ніч на 4 лютого в Ужгороді злочинці кинули у вікно будинку 

Товариства угорської культури Закарпаття (за адресою Православна набережна, 

5) пляшку із запальною сумішшю. Пляшка відскочила від стіни й не загорілася. 

Через три години зловмисники повернулися, розбили перший шар подвійного 

скла, сунули між склом просочену бензином куртку й підпалили її. Внаслідок 

підпалу обгоріла віконна рама17. 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив дії 

зловмисників18 . 

Міністерство закордонних справ Угорщини закликало ОБСЄ направити 

місію на Закарпаття19. 

Згідно з інформацією, оприлюдненою правоохоронними органами через 

десять днів, зловмисники зробили дві поспіль спроби підпалу з різницею у кілька 

годин – перша спроба була невдалою. Повідомлялося, що в здійсненні злочину 

підозрюються два громадянина Польщі, що в’їхали в країну через україно-

словацьку границю напередодні здійснення підпалу й одразу ж виїхали20. Трохи 

пізніше глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль 

назвав імена підозрюваних у здійсненні злочину – 22-річного жителя Кракова 

Адріана Марглевськи й 25-річного мешканця Бидгоща Томаша Рафала 

Шимков’яка21. 

21 лютого двох підозрюваних у здійсненні злочину було заарештовано в 

Польщі22, наступного дня було встановлено і затримано ще одного. Виконавці 

провокації були активістами праворадикальної групи «Фаланґа». Третій 
                                                             

14 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/25/7169553/ 
15 https://ru.tsn.ua/kyiv/skandal-vokrug-desyatinnoy-cerkvi-pochemu-upc-mp-lyuboy-cenoy-stroit-

monastyr-i-k-chemu-zdes-lyudi-yanukovicha-1103390.html 
16 https://korrespondent.net/city/kiev/3936546-vozle-desiatynnoi-tserkvy-v-kyeve-nachalsia-
mytynh 
17 https://www.unian.net/incidents/2381583-v-ujgorode-neizvestnyie-pyitalis-podjech-pomeschenie-

soyuza-vengrov.html 
18 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/4/7077050/ 
19 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/5/7077105/ 
20 https://day.kyiv.ua/ru/news/140218-soyuz-vengrov-v-uzhgorode-podozhgli-pravoradikaly-odnoy-
iz-stran-es-moskal 
21 http://moskal.in.ua/?p=39819 
22 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/27/7078131/ 
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арештований, 28-річний Міхал Прокопович, обвинувачуваний в організації 

злочину – член руху «Зміна». Обидві організації відомі проросійською позицією 

(лідер «Зміни» Матеуш Пискорський нині перебуває під арештом за 

обвинуваченням у шпигунстві на користь Росії)23. 

Згідно зі свідченнями одного з підозрюваних, що співробітничає зі 

слідством, за завданням Прокоповича палії повинні були намалювати перед 

підпалом на стіні будинку свастику й число «88», щоб навести поліцію на версію 

про причетність до злочину українських націонал-радикалів. Для звіту перед 

замовником усю провокацію необхідно було зняти на відео24. 

У ході суду, який розпочався в січні 2019 р., стало відомо, що провокацію 

польським екстремістам замовив проросійський німецький праворадикальний 

політичний діяч, помічник депутата Бундестагу й журналіст Мануель 

Оксенрайтер25. 

 

● 27 лютого на підвіконні того ж будинку Товариства угорської культури 

в Ужгороді злочинці закріпили й запустили саморобний вибуховий пристрій. 

Будинок постраждав серйозніше, ніж у перший раз. Внаслідок дії пристрою 

одна з кімнат приміщення Товариства вигоріла26. 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив злочин, 

назвавши його провокацією й припустивши наявність «замовного зовнішнього 

сліду»27. 

Керівник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 

викликав із цього приводу на бесіду посла України в Угорщині Любов Непол і 

заявив, що «Україна повинна контролювати дії екстремістів». Він також 

висловив намір зустрітися з Верховним комісаром ОБСЄ із прав людини для 

обговорення можливості розгортання місії спостереження на Закарпатті28. 

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 194 Кримінального 

кодексу України («навмисне знищення або пошкодження майна, здійснене 

шляхом підпалу, вибуху або у інший суспільно-небезпечний спосіб»). Надалі було 

додано кваліфікацію за ч.1 ст. 161 («навмисні дії, спрямовані на розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі»), 113 («диверсія»), ч.2 ст. 258 («терористичний акт»), 

ч.1 ст.263 («незаконне поводження з вибухівкою»). Слідчий стверджував, що 

зловмисники діяли з метою дестабілізації ситуації в реґіоні й планували 

здійснення терористичних актів на стратеґічних об’єктах29. 

                                                             
23 https://www.svoboda.org/a/29697514.html 
24 https://www.tvp.info/40726696/polacy-oskarzeni-o-terroryzm-po-spaleniu-wegierskiej-placowki-

na-zakarpaciu 
25 https://www.svoboda.org/a/29708962.html 
26 https://korrespondent.net/ukraine/3945330-v-uzhhorode-snova-podozhhly-ofys-souiza-venhrov 
27 https://twitter.com/PavloKlimkin/status/968415872145608705 
28 https://kp.ua/incidents/602077-myd-venhryy-vyzvalo-posla-ukrayny-v-sviazy-s-podzhohom-
kulturnoho-tsentra 
29 В одного з підозрюваних було знайдено флешку з текстовими файлами, що містили опис 

об’єктів залізничної та автомобільної інфраструктури Закарпатської та Львівської областей та 
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4 березня в Кропивницькому поліція затримала двох підозрюваних у 

скоєнні цього злочину. Ними виявилися Олександр Белобородько й Володимир 

Кондратенко, що були військовими, учасниками бойових дій30. За даними 

слідства, у підриві будинку вони брали участь «з метою провокації міжнародного 

ускладнення» за матеріальну винагороду. Крім того, СБУ заявило, що встановило 

й оголосило у розшук двох їхніх співучасників – громадянина України (ветерана 

АТО, учасника праворадикальных груп Костянтина Кривича, що раніше вже 

підозрювався в здійсненні злочинів31) і громадянина Республіки Молдова, що 

проживає у Тирасполі, Сергія Василиху)32. Глава Закарпатської обласної 

державної адміністрації Геннадій Москаль стверджував, що організатор 

провокації – співробітник т.зв. «Міністерства державної безпеки» невизнаної 

«Придністровської Молдавської Республіки»33. 

За версією слідства, підозрювані у здійсненні злочину прибули в Ужгород 

напередодні на автомобілі і виїхали вночі 27 лютого одразу після підриву 

будинку Товариства угорської культури. Безпосередньо прикріпив до підвіконня 

будинку вибуховий пристрій К. Кривич. С. Василиха 28 лютого покинув Україну 

через пункт пропуску «Кучурган» на україно-молдавському кордоні. 

26 травня СБУ повідомила про передачу справи до суду34. 

Костянтина Кривича було затримано 8 серпня. У матеріалах справи 

зазначається, що, намагаючись сховатися від слідства, він користувався 

підробленим паспортом. За версією слідства, саме він виступив організатором 

злочину. 

Упродовж 2018 р. Ужгородський районно-міський суд кілька разів 

подовжував підозрюваним термін попереднього утримання під вартою 

(останній раз термін попереднього утримання було подовжено до 18 березня на 

засіданні суду 18 січня 2019 р.). 

 

● Увечері 13 березня у Львові зловмисники підірвали осколкову гранату 

РГД-5 на польському меморіалі «Цвинтар орлят», розташованому на 

Личаківському цвинтарі35. Як видно, гранату кинули через паркан. Вона 

вибухнула в п’ятнадцятьох метрах від господарської споруди й не заподіяла 

матеріального збитку. 

Меморіал створено на місці Цвинтаря захисників Львова. На території 

меморіалу поховано учасників польських збройних формувань, що загинули в 

                                                                                                                                                                                                                 
оцінкою збитків від їх руйнування внаслідок підриву, а також план створення певного 
безіменного незаконного збройного формування. 
30 http://uc.kr.ua/2018/03/13/major-beloborodko-y-drugye-terrorysty/ 
31 К. Кривич стверджував, що проходив службу у так зв. «батальйоні ОУН» та в «батальйоні святої Марії», 

створеному на основі активістів партії  «Братство» Дмитра Корчинського.  
32 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4842#.qjzf3MAk.dpbs 
33 https://www.facebook.com/hennadii.moskal/posts/1381116782033361 
34 https://kp.ua/incidents/609097-napavshye-na-zdanye-obschestva-venherskoi-kultury-planyrovaly-dyversyy-na-zakarpate 
35 https://ukranews.com/ua/news/552267-memorial-orlyat-u-lvovi-khotily-pidirvaty-granatoyu 



  

 

13 

 

боях із прибічниками Західно-Українською Народної Республіки в 1918–1919 рр. 

і з більшовиками 1920 р.  

23 березня у Львові ця ж злочинна група підпалила автобус із львівською 

реєстрацією. Одночасно було поширено листівки антипольської спрямованості.  

Було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 Кримінального 

кодексу України («терористичний акт»). 

13 квітня СБУ заявила, що підозрюваних у здійсненні цих злочинів було 

затримано. Згідно з матеріалами, представленими під час брифінгу заступника 

керівника СБУ Віктора Кононенко, злочинці діяли на замовлення російських 

спецслужб36. 

 

● У ніч на 16 березня в Берегові (Закарпатська область) біля вулиць 

Шевченко й Корятовича невідомі розбили скло (заднє й лобове) у дев’яти 

машиах з угорськими номерами. Машини з українськими номерами вандали не 

зачіпали37. 

 

● 9 квітня стало відомо про акт вандалізму щодо будинку, який орендує 

Асоціація мусульман України в Чернігові. На двері й ґанок будинку були 

нанесено великі чорні хрести38. 

Пізніше затвердилося, що винних в цьому акті вандалізму було 

встановлено. За інформацією із правоохоронних органів, те, що сталося, було 

провокацією, здійсненою проросійськими силами39. 

 

● Увечері 28 липня у Львові на території польського військового 

«Цвинтаря орлят» група чоловіків відламали й розбили дерев’яні реставраційні 

панелі навколо двох скульптур меморіального комплексу. Одного з вандалів було 

затримано. Ним виявився приїжджий із Кракова. За його словами, інші 

учасники інциденту також приїхали з Польщі40. 

Хоч у повідомленнях правопорушників називали «провокаторами», через 

брак інформації, не можна впевнено про мотивацію їхніх дій. Можливо, їм 

здалося, що дерев’яні панелі спеціально закривають скульптури від відвідувачів. 

 

                                                             
36 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/4631#.C8YphoUh.dpbs 
37 https://korrespondent.net/ukraine/3951482-v-berehovo-razbyly-deviat-mashyn-s-nomeramy-

venhryy 
38 https://ru.krymr.com/a/news/29154105.html 
39 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/859569804240612/ 
40 https://dimnovyn.com/4315-polskie-provokatory-povandalili-na-kladbische-orlyat-vo-lyove.html 
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● 16 вересня в Умані (Черкаська область) один із прочан-хасидів, що 

приїхали для участі у святкуванні Рош а-Шана (Нового року за єврейським 

календарем) підпалив дерев’яну конструкцію хрестоподібної форми41. 

Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Білоцерківський і голова єврейської 

громади Умані негайно засудили акт вандалізму42. 

Конструкцію хрестоподібної форми з гіпсовою скульптурою було 

встановлено в липні 2013 р. без дозволу влади активістами антихасидского руху 

Рада громадських організацій Умані над водоймою, біля якої відбувається 

щорічна молитва ортодоксальних прочан-євреїв. Наскільки можна судити, хрест 

було свідомо встановлено так, щоб «моління над водою» (один з ортодоксальних 

іудейських новорічних ритуалів) відбувалося у бік скульптури Христа, що 

неприпустимо для ортодоксальних юдеїв, оскільки сприймається як форма 

ідолопоклонства. 

Міжнародний фонд Рабі Нахмана кілька разів звертався в міськраду з 

пропозицією перенести конструкцію в будь-яке інше місце, однак влада іґнорує 

ці прохання. 

 

● У ніч на 5 листопада в Коломиї (Івано-Франківська область) невідомі 

вандали повалили й розбили кілька десятків бетонних хрестів, установлених 

тижнем раніше на цвинтарі, де поховані польські полонені періоду польсько-

української війни 1918 року43. 

 

                                                             
41 https://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2018/Article-d6a2e6c2a83e561004.htm 
42 https://strana.ua/news/161612-video-kak-khasidy-podozhhli-derevjannyj-krest-na-berehu-reki-

kamenka-v-umani.html 
43 http://www.dsnews.ua/society/v-kolomye-oskvernili-polskoe-kladbishche-08112018152900 
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3. Антисемітизм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даними нашого моніторинґу, 2018 р. не було зафіксовано 

жодного випадку антисемітського насильства. 

Щоправда, нам відомий один випадок, коли в ході конфлікту, який 

перейшов у фізичне зіткнення, нападник вдався до антисемітської лайки на 

адресу потерпілого. Але антисемітизм не був ні причиною нападу, ні суттєвою 

частиною конфлікту. Тому не можна сказати, що інцидент трапився на ґрунті 

антисемітизму, і ми не включили його у статистику. 

За попередній період із початку систематичного моніторинґу внаслідок 

насильницьких інцидентів на ґрунті ненависті постраждали: 

● 2004 р. – 8 осіб, 2005 – 13, 2006 – 8, 2007 – 8, 2008 – 5, 2009 – 1, 2010 р. 

– 1 особа, 2011 р. не було зафіксовано насильства на ґрунті антисемітизму, 

2012 р. – 4 особи (внаслідок трьох інцидентів), 2013 – 4, 2014 – 4, 2015 – 1, 

2016 р. – також 1 особа. Ні 2017 р., ні 2018 р. постраждалих не було. 

Як видно із зібраного впродовж 15 років фактичного матеріалу, пік 

злочинів на ґрунті антисемітизму припадає на 2005 р. Після 2007 р. 

спостерігається помітний спад. Впродовж останніх десяти років кількість 

подібних інцидентів залишається на стабільно низькому рівні. Крім кількісних 

характеристик, можна зазначити, що саме на 2005–2007 рр. припадає хвиля 

найжорстокіших вуличних нападів, які реально загрожували життю 

постраждалих. Якщо ж взяти статистику за останні роки, то можна зазначити, 
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що після певного зростання кількості нападів у 2012–2014 рр., у 2015–2016 рр. 

показники знову знизилися до мінімальних, у 2017–2018 рр. антисемітського 

насильства в Україні не було зафіксовано в принципі. 

 

Вандалізм на ґрунті антисемітизму 

До вандалізму ми відносимо як власне фізичне пошкодження будівель 

єврейської інфраструктури (синагог, общинних центрів), надгробків на 

єврейських кладовищах та меморіалах пам’яті жертв Голокосту, наприклад 

побиття скла та підпали, так і графіті антисемітського та/або неонацистського 

характеру на подібних об’єктах, що свідчать про ідеологічну мотивацію. 

2018 р. було зафіксовано 12 випадків антисемітського вандалізму. 

За останні 15 років, згідно з даними нашого моніторинґу, було 

зафіксовано таку динаміку: 2004 р. – 15 випадків антисемітського вандалізму, 

2005 р. – 13, 2006 – 21, 2007 – 20, 2008 – 13, 2009 – 19, 2010 – 16, 2011, 2012, і 

2013 – по 9 випадків, 2014 р. – 23, 2015 – 22, 2016 – 19, 2017 р. – 24 випадки. 

 

Хроніка 

 

● 29 січня у Львові під час лекції «Страшна історія: Голокост. Пам’ять. 

Біль. Уроки» керівнички міської громадської організації «Ґілель», історикині 

Олени Андронатій у «Книгарні Є» невідомий кинув у приміщення книжкового 

магазину димову шашку. Злочинця присутні у магазині описали як підлітка 15–

16 років із закритим бафом обличчям. Ніхто з присутніх на лекції не 

постраждав44. 

Розуміючи умовність і вразливість подібної типології, у підсумковій 

статистиці ми відносимо цей випадок до актів вандалізму, оскільки об’єктом 

антисемітської аґресії була інституція, в якій відбувався захід, а не люди, і ніхто 

не постраждав. 

● 2 лютого в Одесі невідомі зловмисники написали на табличці 

громадської приймальні партії «Солідарність – Блок Петра Порошенка» 

антисемітські образи і погрози («жидовские мрази, пиздец вам»)45. 

Було відкрито кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу 

України 46. 

 

                                                             
44 https://zaxid.net/pid_chas_lektsiyi_pro_golokost_u_lvivskiy_knigarni_nevidomiy_kinuv_dimovu_shashku_n1447841 

45 

https://24tv.ua/ru/v_odesse_vandaly_oskvernili_antisemitskimi_nadpisjami_priemnuju_bloka_petra_poroshenko_foto_n
921878 

46 https://vesti-ukr.com/strana/286624-ihra-na-tajnykh-strunakh-obshchestva-kak-i-kem-v-ukraine-vbrasyvajutsja-
temy-ksenofobii-i-antisemitizma 
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● 3 лютого було осквернено меморіал пам’яті жертв Голокосту, 

встановлений на околиці Тернополя, в с. Петриків. На стелу було нанесено 

нацистські символи – свастику і знак «СС»»47. 

 

● 7 березня у Чернігові, за повідомленням Об’єднаної міської єврейської 

общини, навпроти входу до синагоги з’явилися написи: «На х*й жиды» и «Долой 

жидов!»48. 

 

● На початку квітня, приблизно на Великдень, 9 квітня стався акт 

вандалізму в м. Оратів Вінницької області. Невідомі зловмисники зруйнували 

пам’ятну плиту, присвячену уродженцю містечка Леві Ешколю – видатному 

ізраїльському військовому і громадсько-політичному діячеві, третьому прем’єр-

міністрові Держави Ізраїль49. 

До травня плиту було відновлено. Однак, правоохоронні органи 

відмовилися розглядати те, що сталося, як акт вандалізму, стверджуючи, що це 

є наслідком випадку. 

Плиту було встановлено за ініціативою і на кошти приватного спонсора та 

взято на баланс міськради. Зауважимо також, що минулого року в Оратові 

здійснено реконструкцію старого єврейського кладовища, встановлено 

меморіальну плиту в пам’ять общини, знищеної в роки Голокосту. 

 

● 20 квітня Полтаві вандали осквернили пам’ятний знак євреям – 

жертвам нацизму і монумент жертвам нацизму, а також монумент Скорботної 

матері. 

Чорною фарбою вандали нанесли на пам’ятники свастику і написи «Heil 

Hitler!» и «Смерть жидам!»50. 

 

● У ніч на 26 квітня осквернили меморіал пам’яті жертв Голокосту, 

встановлений на околиці Тернополя, у с. Петриків. На відеозаписах із камер 

спостереження видно, що зловмисників було троє. Один спочатку чимось облив 

меморіал, очевидно легкозаймистою рідиною, а другий кинув в стелу пляшку із 

запальною сумішшю51 .  

                                                             
47 https://rada.te.ua/news/10165.html 
48 https://jewishnews.com.ua/community/otchet-po-antisemitizmu-obedinennoj-evrejskoj-obshhinyi-ukrainyi-za-

2018-god 
49 https://www.facebook.com/KnguUa/photos/a.586852125026330/595887980789411/ 
50 http://jewseurasia.org/page6/news60278.html; https://korrespondent.net/ukraine/3963968-v-poltave-

oskvernyly-pamiatnyk-zhertvam-natsyzma 
51 https://youtu.be/WbAJndOgWcM; https://www.tenews.org.ua/post/view/1524757421-u-ternopoli-vandali-

vkotre-poznuschalisya-nad-pam-yatnikom-zhertvam-golokostu-video 
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Було відкрито кримінальне провадження 52. 

 

● У ніч на 27 квітня в Острозі (Рівненська область) невідомі осквернили 

охель (молитовний будиночок над похованням) відомого рабина Шмуеля Елієзера 

Едельвейса (відомого також як Маарша), який жив наприкінці XVI – на початку 

XVII ст. Вандали розтрощили скляні двері й проникли всередину приміщення, 

пошкодили вікна і меблі, розкидали книги й молитовні приналежності. 

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 194 ч. 1 

Кримінального кодексу України («навмисне пошкодження майна»). За словами 

начальника Острозького відділення поліції Едуарда Холода, «під час огляду місця 

події будь-яких слідів або ознак скоєння злочину на релігійному ґрунті не 

виявлено»53. 

 

● 20 серпня директорка львівського музею «Територія терору» Ольга 

Гончар повідомила, що впродовж липня кілька разів піддавалися вандалізму 

інформаційні стенди, встановлені музеєм у 12 пов’язаних із Голокостом локаціях 

міста в рамках проекту «Львів’43: місто (не)пам’яті». Вуличну експозицію було 

приурочено до 75-ї річниці ліквідації Янівського концентраційного табору та 

ліквідації ґетто. 

Частину інформаційних стендів було пошкоджено, на деякі нанесено 

написи образливого змісту»54.  

Частину інформаційних стендів було пошкоджено, на деякі нанесено 

написи образливого змісту 55, а одного – демонтовано і вкрадено невідомими 56. 

 

● 19 вересня у Полтаві вкотре було осквернено меморіал Скорботної 

матері. Невідомі вандали залили пам’ятник зеленою фарбою і написали заклик 

до вбивства євреїв 57. 

 

● У ніч на 14 жовтня було осквернено меморіал пам’яті жертв Голокосту, 

розташований у мікрорайоні «Жовтневий» Кам’янця-Подільського (Хмельницька 

область). 

                                                             
52 

https://zik.ua/news/2018/04/27/u_ternopoli_znovu_poznushchalys_nad_pamyatnykom_zhertvam_golokostu_hotily_131
3761 

53 https://rv.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/za-faktom-umisnogo-poshkodzhennya-kaplichki-v-ostrozi-
rozpochato-dosudove-rozsliduvannya/ 

54 http://territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=813 
55 https://www.032.ua/news/2132275/u-lvovi-huligani-poskodili-vistavkovi-corni-kubi-pamati 
56 

https://zaxid.net/nevidomi_vkrali_element_vulichnoyi_vistavki_z_ploshhi_pered_lvivskim_universitetom_n1462881 
57 https://youtu.be/1RUykaJzWzk 
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На кількох пам’ятниках та інформаційних табличках, розташованих по 

краях меморіалу, вандали намалювали свастики і зафарбували інформацію про 

кількість жертв Голокосту в Кам’янці-Подільському58 . 

Меморіал пам’яті жертв Голокосту було відкрито в Кам’янці-Подільському 

2015 р. 

За наявними даними, за роки окупації в часи Другої світової війни в 

Кам’янці-Подільському було вбито 87 125 євреїв та єврейок. Крім подільських 

євреїв, тут загинули також євреї, депортовані нацистами з Угорщини, 

Словаччини і Польщі. 

 

● Вранці 22 жовтня було спалено будівлю ізраїльського кафе 

«Гастроманія» в Одесі. Близько пів сьомої ранку невідомі розбили вікна кафе, 

розлили легкозаймисту рідину і підпалили будівлю. В середині на момент 

підпалу знаходилася співробітниця, яка змогла вибратися через вікно і не 

постраждала59. 

Хоч мотив підпалювачів залишився невідомим, і можливо не мав 

антисемітського характеру, виключати цього не можна. На кафе була велика 

вивіска «Ізраїльська кухня», виконана на івриті, а відтак «єврейський» характер 

закладу кидався в очі. 

 

Публічні прояви антисемітизму 

 

● 9 січня заступник начальника відділу туризму Чернівецької обласної 

державної адміністрації Сергій Крупко в своєму акаунті в соціальній мережі 

Facebook опублікував вірш, в якому, зокрема, були такі слова: «Вовком хай 

завиють москалі/ А жиди заверещат, як свині/ Нині свято на моїй землі / 

Коляда іде по Україні». 

Публікація чиновника викликала широкий cуспільний резонанс і 

незабаром була видалена автором. Чернівецька обласна державна адміністрація 

винесла Сергію Крупку догану60. 

 

● 4 лютого на мітингу Руху нових сил Міхаела Саакашвілі було 

зафіксовано розповсюдження антисемітських листівок 61. 

 

                                                             
58 http://jewseurasia.org/page6/news61694.html 
59 https://www.facebook.com/georgiylogvinskiy/posts/2063617053951092 
60 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2091701547718374&id=100006356473220 
61 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/761400820724178/ 
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● 2 лютого у газеті «Чортківський вісник» було опубліковано статтю під 

назвою «Жиди чи євреї?», підписану редакторкою газети Мар’яною Полянською. 

Стаття містила численні антисемітські нападки 62. Матеріал викликав широкий 

резонанс і громадське обурення. Виправдуючись, авторка матеріалу написала, 

що до публікації її підштовхнув той факт, що Ізраїль не визнає Голодомору 63. 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

заявив, що матеріал порушує права і свободи представників єврейської 

національної меншини і має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі64. 

Незалежна медіа-спілка України виключила Мар’яну Полянську з своїх лав 65. 

Від газети привселюдно дистанціювався голова Чортківської державної 

міської адміністрації Володимир Шматько66. Це було викликано помилковими 

повідомленнями, що «Чортківський вісник» є комунальним ЗМІ (газета дійсно 

фінансувалася міськрадою до 2016 р.). 

За фактом публікації матеріалу було відкрито кримінальне провадження 

за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України («розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі, вчинене посадовою особою»)67. 

Станом на початок 2019 р. жодного просування у справі не було. 

 

● 9 лютого депутат міської ради Дніпра від «Опозиційного блоку» Сергій 

Суханов опублікував на своїй сторінці у Facebook серію постів антисемітського 

змісту. У тексті містилися заклики до жителів Дніпра об’єднатися для 

протиправних дій щодо євреїв. 

Голова Дніпровської міської державної адміністрації Борис Філатов і 

депутати міськради вимагали притягнути Суханова до відповідальності. 

Антисеміта виключили з «Опозиційного блоку». 

С. Суханов опублікував своєрідне вибачення, визнавши, «що був 

емоційним», а попередні пости видалив68. 

Того ж дня було відкрито провадження за ч.2 ст.161 Кримінального 

кодексу України. 

                                                             
62 http://jewseurasia.org/page18/news59681.html 
63 https://gordonua.com/ukr/news/politics/glavred-chortkivskogo-visnika-nikoli-ne-dumala-shcho-stanu-vidomim-

ksenofobom-230958.html 
64 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/upovnovazhenij-nagoloshuye-na-nepripustimosti-poshirennya-

movi-vorozhnechi-u-zmi/ 
65 

https://humanrights.org.ua/ru/material/mediaprofspilka_anuljiuvala_preskartku_avtorki_antisimitskoji_kolonki_v_chortki
vskomu_visniku 

66 https://ukranews.com/news/545973-mehr-chortkova-otkrestylsya-ot-skandalnoy-gazety-kotoraya-opublykovala-
antysemytskuyu-statyu 

67 https://www.radiosvoboda.org/a/29032538.html 
68 https://www.obozrevatel.com/society/v-dnepre-voznik-skandal-iz-za-deputata-kotoryij-prizyival-k-evrejskim-

pogromam.htm 
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● 12 лютого С. Суханов виїхав з території України в окуповану Росією 

Автономну Республіку Крим69. 

Коли через півроку С. Суханов повернувся у Дніпро, то 19 вересня на 

сесію міськради його не допустили представники праворадикальної партії 

«Національний корпус»70. 

 

● У лютому було зафіксоване розповсюдження однотипних кольорових 

антисемітських листівок у Києві 71 й Конотопі72. 

 

● Наприкінці березня у Кривому Розі серед робітників комбінату 

«АрселорМіттал» розповсюджувалася газета «Машиах», видана начебто 

профспілкою. Газета практично вся складалася із знущальних матеріалів на 

зразок «Всем профсоюзом штудируем каббалу» или «Арсений [Яценюк] – наш 

Мессия»73.  

Наскільки можна судити газету було видано для дискредитації 

профспілкового лідера Сергія Гапона напередодні конференції трудового 

колективу комбінату. Встановити, чи була причетна адміністрація до видання, 

не вдалося. 

  

● 11 квітня щотижнева газета «Час пік», яка виходить у Каневі Черкаської 

області, опублікувала в «шапці» першої сторінки вірш: «Вовком хай завиють 

москалі/ А жиди заверещать, як свині/ Нині свято на моїй землі / Коляда іде по 

Україні». 

Керівники Черкаської обласної єврейської общини звернулися до 

правоохоронних органів. СБУ направила газету на експертизу, яка мала 

встановити, чи можна розцінювати текст вірша як такий, що розпалює 

міжнаціональну ворожнечу74. 

 

● 18 квітня на мітингу проти підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги, що відбувся під будівлею Кабінету Міністрів у Києві було помічено 

встановлені стаціонарно антисемітські плакати з текстом «Жидва жирует, а 

народ влезает в долги!». Антисемітизм, очевидно, може бути й у контексті 

розташованих поруч плакатів «Гройсман, остановись!» 75 

                                                             
69 https://www.radiosvoboda.org/a/news/29037249.html 
70 https://dp.informator.ua/2018/09/19/v-dnepre-deputata-opobloka-suhanova-kotoryj-obidel-evreev-ne-pustili-v-

gorsovet/ 
71 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205282976883983 
72 https://www.facebook.com/ilyaaiz/posts/10215341030982684 
73 https://www.facebook.com/social.ruh/posts/2473049462920468 
74 http://www.isrageo.com/2018/05/27/ipusk257/ 
75 http://www.isrageo.com/2018/05/27/ipusk257/ 
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● 2 травня керівничка «Правого сектора» в Одеській області Тетяна 

Сойкіна на мітингу Марш українського порядку, присвяченому річниці подій 

2014 р., виступила з антисемітськими заявами. Зокрема вона сказала: «Ми 

віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі і в Україні справжній 

український порядок. Україна належатиме українцям, а не жидам, не 

оліґархії»76. 

Наступного дня Т. Сойкіна в своєму акаунті на Facebook попросила 

вибачення «у всіх, кого образила ця фраза». За її словами, під «жидами» вона 

мала на увазі не євреїв, а тих, хто належить до оліґархічних кланів і, керуючись 

власними меркантильними інтересами, грабує та знищує Україну»77. На її думку, 

саме це і означає слово «жиди». 

Її пояснення повторив і офіційний сайт «Правого сектора» вже від імені 

самого руху 78. 

За фактом висловлювань на мітингу 3 травня Національна поліція Одеси 

відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.161 Кримінального кодексу 

України. 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив з цього приводу, що в 

Україні є неприпустимими публічні антисемітські заклики79. 

21 травня Приморський районний суд Одеси призначив лінгвістичну 

експертизу заяви Т. Сойкіної в Київському науково-дослідному досудовому 

інституті судових експертиз 80 . 

Станом на лютий 2019 р., судові слухання по суті справи не почалися. 

 

● 14 травня стало відомо, що голова міської адміністрації міста Склє 

Львівської області Володимир Москаль виступив з публічними антисемітськими 

заявами. Було оприлюднено відео, на якому Володимир Москаль заявив, що 

влада в Україні «московско-жидівська», і що після приходу більшовиків у владі 

було від 70 до 95% євреї, і вони знищували «нації й народи». На думку мера, 

якщо ізолювати 50 найбагатших євреїв, війн не буде, а перемогу Сталіна в 

Другій світовій війні забезпечило «світове жидівство». 

На відео виступу, розміщеному в Інтернеті, Володимир Москаль 

повідомляє глядачів: «Проаналізував з книги «Мафія і Україна» Павла Штепи 

виписку з Кабали й Тори – це ті книжки, на яких виховуються молоді євреї з 10 

років... Їх чітко змушують це читати, їм це чітко читають, їм це вставляють, їм 

навіть не треба це вставляти в голову, тому що там вже вихованням так 

навчено, що він зобов’язаний вчитися, він зобов’язаний знати оскільки щось, що 
                                                             
76 Див. відео виступу: https://youtu.be/7jcVdMqWAYU 
77 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/797234873807439/ 
78 https://pravyysektor.info/novyny-poglyad/vidpovid-pravogo-sektoru-skeptykam-ta-fantazeram 
79 https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/3/7179396/ 
80 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74261633; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76256700 
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є у нас в голові – ми так робимо рухи, беремо зброю, направляємо туди, там, де є 

ворог, тому що ти знаєш, де твій ворог. Тому там з 10 до 18 років хлопці чітко 

підковані, знають, хто ворог, і як працювати над його знищенням. До речі, 

багато в тих працях приділяється [уваги] смерті гоїв. Гоями вони вважають всіх, 

окрім юдеїв. Всіх – християн, арабів, буддистів. Це не люди, для них вони не 

люди. Після приходу їх до всесвітнього панування, оскільки вони чітко йдуть до 

того, формують політику космополітизму й лібералізму, щоб знищити усі нації, 

залишити політичну націю, змішати всіх до купи, міґрації, чорні…» І таке інше.»  

Мер виступає на тлі банера громадської організації «Науково-ідеологічний 

центр ім. Дмитра Донцова», на футболці самого Володимира Москаля присутня 

символіка «Правого сектора»81. 

Незабаром стало відомо, що за фактом висловлювань Володимира Москаля 

Національна поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ст. 

161 Кримінального кодексу України 82. 

 

● У травні вибухнув скандал навколо антисемітських висловлювань, які 

регулярно дозволяв собі у Facebook співробітник Генерального консульства у 

Гамбургу Василь Марущинець. Численні приклади його публікацій з подачі 

блогера Анатолія Шарія широко розійшлися соціальними мережами та ЗМІ83. 

13 травня стало відомо, що Міністерство закордонних справ відсторонило 

консула від виконання службових обов’язків та ініціювало службову перевірку 

фактів, оприлюднених у ЗМІ 84. 

30 травня стало відомо, що Василя Марушинця звільнено з Міністерства 

закордонних справ85. Матеріали службової перевірки було передано в 

правоохоронні органі. 

 

● 25 червня головний військовий прокурор, заступник Генерального 

прокурора України Анатолій Матіос в інтерв’ю інтернет-виданню припустився 

антисемітських висловлювань. 

Коментуючи замах на журналіста Аркадія Бабченка, військовий прокурор 

сказав: «Центром оплати і фінансування розрізнених груп був один з 

підозрюваних [йдеться про підозрюваного Бориса Германа – ред.]. На кожній 

війні завжди є свій Парвус, який привозив Леніну гроші на революцію, яка 

залила слов’ян потоками крові на десятки років. Той теж був єврейського 

                                                             
81 https://youtu.be/-B27UWFRsaQ 
82 https://gordonua.com/ukr/news/society/politsija-vidkrila-kriminalne-provadzhennja-cherez-antisemitskih-

vislovljuvan-mera-skole-zmi-248090.html 
83 https://zaborona.com/ua-consul-germany-accused-in-antisemithism/ 
84 https://112.ua/glavnye-novosti/mid-otstranil-konsula-v-gamburge-za-vozmozhnye-antisemitskie-vyskazyvaniya-

445538.html 
85 https://112.ua/politika/mid-uvolil-marushhinca-s-dolzhnosti-konsula-v-gamburge-447867.html 
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походження. У цьому випадку з Україною знову хочуть зробити те саме», – 

заявив головний військовий прокурор86. 

Висловлювання А. Матіоса викликало різку критику з боку громадськості. 

26 липня керівники ряду єврейських організацій звернулися до 

Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора Юрія 

Луценка із заявою про невідповідність А. Матіоса займаній посаді. 

29 серпня Генеральна прокуратура відповіла керівникам єврейських 

організацій, що підстав для проведення службового розслідування немає87. 

 

● Наприкінці липня на багатьох будівлях у Приморському районі Одеси 

з’явилися антисемітські написи аґресивного характеру. Єврейська община 

звернулася із заявами до СБУ та прокуратури 88. 

Поліція розглядала питання про відкриття провадження за ст. 161 

Кримінального кодексу України89. 

Приблизно в ті самі дні в Одесі з’явилися також антикавказькі й 

антиромські графіті90. 

 

● 9 вересня інтернет-видання «Інформатор» поширило новину про те, що 

нібито в Умані група п’яних прочан-хасидів на святкування єврейського Нового 

року зґвалтували неповнолітню дівчинку91. Згідно з повідомленням, 

журналістами «Інформатора» це стало відомо із джерел у поліції. Численні 

коментарі до новини містили аґресивні антисемітські висловлення. 

11 вересня сайт «Stopfake», що спеціалізується на перевірці й 

спростуванні недостовірних повідомлень, спростував цю інформацію92. Поліція 

Черкаської області назвала дану інформацію не відповідної дійсності93. 

Повідомлень про зґвалтування в Умані 9–10 вересня не надходило. 

 

● 10 жовтня керівник фастівського відділення політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Юрій Горбинко розмістив у своєму аканті у 

Factbook антисемітську карикатуру. На опублікованій ним картині зображено 

стереотипного козака, який навідліг б’є металевим ціпком трьох чоловічків, що 

корчаться перед ним на землі, на голові одного з них – кипа. Підпис на 

                                                             
86 http://www.theinsider.ua/politics/5b30c2a286a28/ 
87 Влас інформ. 
88 https://www.unian.net/society/10207035-v-centre-odessy-snova-poyavilis-antisemitskie-graffiti-foto.html 
89 https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/652354248455318 
90 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2027605737263824&set=p.2027605737263824 
91 https://informator.news/v-umani-hasydy-zgvaltuvaly-nepovnolitnyu-divchynku/ 
92 https://www.stopfake.org/fejk-hasidy-iznasilovali-nesovershennoletnyuyu-devushku-v-umani/ 
93 https://www.facebook.com/271691193316421/photos/a.271697209982486/484930025325869/ 
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карикатурі був таким: «Молотили, але не хліб, міцними ціпами, а жидів-

орендарів разом із панами94. 

Раніше Юрій Горбинко вже припускався у своєму акаунті антисемітськихі 

публікацій. МВС тоді не знайшло в його діях складу злочину, передбаченого ст. 

161 Кримінального кодексу України95. 

 

● 29 жовтня у Вінниці відбувся мітинг проти підвищення тарифів, у ході 

якого було озвучено антисемітські гасла. Зокрема, один з промовців, Юрій 

Кисіль, сказав: «Нема вже України – є один Хазарський каганат, влаштований 

цими юдами. Більше нічого! Якщо ми хочемо врятувати козацьку Україну, треба 

чинити спротив цій юдо-банді. А ось підтвердження тому, що вони захопили 

Вінницю як свою столицю цього Хазарського каганату – юдейський символ, що 

вони його встановили на центральній площі замість нашого пророка Тараса»96. 

Інший доповідач, Михайло Сіранчук, додав до сказаного: «Назвіть, будь 

ласка, місто, де на центральній площі стоїть юдейський храм, тобто синагога? 

Так от, у Вінниці стоїть! Чи тут, у православній країні, стоїть православний храм 

на центральній площі? Ні, ми по всій Вінниці бачимо юдейські символи. Ми 

виступаємо проти негідників і паразитів, що засіли у владі України і які не є 

українцями… Вони нас називають антисемітами, кажуть, що ми боремося з 

євреями. Але я себе вважаю борцем із хамами, що засіли в українській владі: 

гройсманами, вальцманами й іже з ними!»97. 

 

● 30 вересня нетверезий начальник відділу сертифікації авіаційних 

двигунів і обладнання Державіаслужби Дмитро Устюшин, вирішивши 

висловити своє невдоволення платним харчуванням на борту літака «Боїнг» 737-

8HX рейсу PS-373 Київ («Бориспіль») – Дубай, крикнув, що «это конченные жиды 

и евреи пархатые виноваты в дискомфорте». Крім того, Устюшин дозволяв собі 

й інші хамські висловлювання та хуліганські дії. 

Екіпаж літака подав рапорт про те, що сталося98. 

23 жовтня при сприянні міністра інфраструктури Володимира Омеляна 

Дмитра Устюшина було звільненено з посади. Причиною звільнення послужили 

саме антисемітські висловлення чиновника99. 

 

                                                             
94 https://strana.ua/news/165496-jurij-horbinko-snova-vylozhil-antisemitskij-post-v-facebook.html 
95 https://strana.ua/news/83263-mvd-ne-nashlo-priznakov-pravonarusheniya-v-antisemitskih-kartinkah-

svobodovca-gorbinko.html 
96 https://youtu.be/K1M_VtW8Jzg 
97 https://ukraina.ru/opinion/20181030/1021601194.html 
98 https://from-ua.com/news/463299-gosaviasluzhba-ukraini-popala-v-antisemitskii-skandal.html 
99 https://tsn.ua/ukrayina/z-derzhaviasluzhbi-zvilnili-chinovnika-yakiy-p-yanim-na-bortu-litaka-gorlaniv-

antisemitsku-layku-1238016.html 
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● 16 листопада у спальному районі Києва було зафіксовано 

розповсюдження листівок, що містили антисемітські зображення. Власне 

листівки закликали взяти участь в «народному вічі», в ході якого була б 

«висловлена недовіра та імпічмент президенту, розпуск Верховної Ради й уряду». 

На листівках було зображено перекреслені символи: окультна п’ятикутна зірка, 

семисвічник-менора з написом «Хабад», а також перекреслений портрет 

Президента України Петра Порошенка100. 

««Народне віче» дійсно відбулося. Судячи з відео, у ньому взяло участь 

близько десяти осіб. У виступах лунали антисемітські висловлювання 101  

 

                                                             
100 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156703870852410&set=a.10150373425752410&type=3 
101 https://youtu.be/lQygzT2j5zo 
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4. Ксенофобія щодо ромів 

 

Навесні – влітку 2018 р. в Україні стався сплеск насильницьких злочинів 

на ґрунті ненависті щодо ромыв. У найрезонансніших випадках йдеться про 

напади організовані ультраправих груп на ромські стихійні поселення. 

Найбільший суспільний резонанс викликав погром 21 квітня у Києві на 

Лисій горі, організований націонал-радикальним угрупованням С14. З ряду 

причин, серед яких безкарність погромників, безвідповідальна позиція багатьох 

ЗМІ, що вдаються до мови ворожнечі щодо ромів, запрошуючи погромників як 

коментаторів, і значна публічна підтримка, яку отримали правопорушники, 

інцидент на Лисій горі став зразком для наслідування для інших марґінальних 

ультраправих груп. 

Інформацію про юридичні процеси, що відбувалися 2018 р. і були 

пов’язані з різними аспектами розслідування трагічних подій у Лощинівці 

(Одеська область) та Вільшанах (Харківська область), що сталися 2016 р. і 

2017 р. (відповідно), див. нижче, у розділі «Діяльність правоохоронних органів». 

 

● 7 січня у м. Золотоноша (Черкаська область) стався побутовий конфлікт 

між ромом і його сусідом, що проживає в іншій половині того ж будинку. Сусід, 

незадоволений, очевидно, занадто галасливим, на його погляд, святкуванням 

Різдва, викликав поліцію. Співробітники поліції, пересвідчившись, що нічого 

протизаконного не відбувається, виїхали. Ром вийшов запитати сусіда, навіщо 

він викликав поліцію, але той почав бійку. 

Для врегулювання конфлікту приїхав місцевий ромський активіст 

Володимир Бамбула, але сусід напав і на нього. 

Наступного дня сусіди ромів написали звернення до жителів міста з 

проханням зібратися й обговорити питання виселення ромів з населеного 

пункту. 

9 січня близько 200 людей зібралися на мітинг, у ході якого лунали 

антиромські гасла. Група учасників заходу після його завершення на декількох 

машинах під’їхали до будинку Володимира Бамбули й кидали в будинок 

камінням. 

Національна поліція здійснювала охорону громадського порядку, в тому 

числі патрулювала біля ромських будинків. На думку місцевих ромів, тільки 

завдяки цьому аґресивно налаштовані учасники мітингу втрималися від 

насильницьких дій102. 

Ромська сім’я, що вступила у конфлікт із сусідами на Різдво, щоб уникнути 

його продовження, з’їхала із займаної раніше половини будинку. 

                                                             
102 https://hromadske.radio/podcasts/chiriklo/romska-gromada-zolotonoshi-poboyuyetsya-pogromiv  
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Через деякий час із ініціативи міського глави Віталія Войцеховського 

відбулася зустріч представників органів місцевого самоврядування, 

громадськості й ромської громади для врегулювання ситуації. 

 

● 17 лютого у Києві представники ультраправої групи С14 відвідали 

стихійне ромське поселення на Лисій горі103. 

Метою «візиту» стала спроба залякати ромів і схилити їх до самостійного 

рішення про від’їзд із Києва. 

 

● У соціальній мережі Facebook на ідейній основі ксенофобії стосовно 

ромів було створено групу Л.О.В.Ц.І. Хоча до групи увійшли користувачі з різних 

реґіонів, ініціаторами створення групи, що намагалися перейти від обговорень у 

соціальних мережах до дій, були зі Львова. 

Задекларованим завданням активістів, що створили групу, була боротьба 

зі злочинністю, однак характер обговорення в групі постійно мав 

ксенофобський характер, і в ній систематично лунали заклики104 до насильства. 

Представники місцевих ромських організацій подали заяву про відкриття 

провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України за фактом публікацій, 

що розпалюють міжнаціональну ворожнечу, однак згодом, отримавши 

запевнення від ініціаторки створення групи, що публікації із закликами до 

насильства не повторяться, забрали заяву. Характер публікацій у групі не 

змінився. 

 

● 5 квітня, за повідомленням у локальній районній спільноті у Facebook, 

пасажири київського тролейбуса № 30 вчинили самосуд над чотирма, ймовірно, 

ромами (двома чоловіками й двома жінками), яких звинуватили в крадіжці 

гаманця. Згідно з повідомленням, їх було сильно побито105. 

 

● У перших числах квітня стало відомо про акт вандалізму щодо 

пам’ятника ромам – жертвам нацизму, встановленого в Бабиному Яру. Невідомі 

розбили два ліхтарі біля скульптурної композиції й пошкодили сам пам’ятник – 

відігнули металевий лист із одного боку кибитки106. 

Можливо, цей акт вандалізму не був здійснено на ґрунті ненависті – 

висловлювалися припущення, що задню стінку кибитки пошкодили бездомні, 

щоб залазити в середину пам’ятника й ночувати там. 

                                                             
103 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/773441452853448/ 
104 http://prozak.info/Suspil-stvo/U-L-vovi-stvoryuyut-zagoni-yaki-polyuvatimut-na-zakarpats-kih-cigan; 

https://www.facebook.com/watch/?v=610558025949043 
105 https://www.facebook.com/groups/lossolomas/permalink/2050491185163361/ 
106 https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/v-kieve-vandaly-povredili-pamyatnik-posvyashchennyy-

rasstrelyannym-romam-1130175.html 
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Однак, у наступні тижні меморіал ще як мінімум один раз постраждав від 

вандалів. Невідомі правопорушники намагалися розбити або пошкодити 

металеву інформаційну табличку, встановлену біля пам’ятника. Збити її 

вандалам не вдалося (завдяки міцній і продуманій конструкції), але її 

розхитували, очевидно, штовхаючи ногами107. 

  

● 17 квітня активісти праворадикального угруповання С14 провели рейд 

на Київському залізничному вокзалі, метою якого було змусити виїхати звідти 

ромів108. 

 

● Погром на Лисій горі. 19 квітня координатор праворадикального 

угруповання С14 Сергій Мазур заявив, що їхня організація, нібито в координації 

з Голосіївською районною адміністрацією, висунула проживаючим у стихійному 

поселенні на київській Лисій горі ромам «ультиматум» – покинути район до 

наступного дня, 20 квітня109. 

21 квітня на сторінці С14 минулого розміщено світлини, на яких видно, 

як активісти організації спалюють намети, у яких на Лисій горі на території 

Голосіївського району Києва проживали роми. Згідно з розміщеним 

повідомленням, роми покинули територію «після переконливих законних 

арґументів», а представники С14 «прибрали за ними майже все сміття, 

демонтували намети й безпечно спалили»110. 

За інформацією самих ромів, представники С14 кидали в них каміння, 

використовували газові балончики, різали ножами речі, було чутно навіть 

постріл111. 

Привертає увагу той факт, що в усіх повідомленнях спікери С14 

стверджують, що діяли разом зі співробітниками Голосіївської районної 

державної адміністрації й Голосіївської муніципальної варти (яка, втім, і 

складається з активістів С14). Волонтери, що спілкувалися з потерпілими, з їхніх 

слів, також розповідають, що під час погрому роми викликали поліцію, але, 

патрульні, що приїхали, лише порадили їм їхати, сказавши, що їхній табір 

згорів. 

Кілька днів після інциденту Національна поліція не вживала жодних 

заходів. Журналістам у МВС відповідали, що в поліцію ніхто не звертався із 

заявою, а перевірка фактів можлива тільки після офіційного звернення (що не 

відповідає дійсності)112. 

                                                             
107 Влас. інформ. См.: https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/820699401460986/  
108 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168245607218785&id=100021000394552 
109 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168630903846922&id=100021000394552 
110 https://www.facebook.com/c14.news.reserve/posts/138574273660029 
111 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1808689635854596&set=a.244808385576070.61148.1000014073001
03 
112 https://zaborona.com/romani-people-in-ukraine/ 
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25 квітня в Інтернеті з’явилося відео нападу на мешканців стихійного 

поселення, на якому чітко видно, як молоді люди у балаклавах переслідують 

ромські родини, у тому числі жінок і дітей, кидають у них каміння, 

використовують проти них балончики з газом113. Після оприлюднення 

відеозапису Національна поліція, що раніше заперечувала факт вчинення 

злочину, відкрила провадження за фактом з попередньою кваліфікацією за ч. 2 

ст. 296 («хуліганство») і ч.2 ст. 161 («розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі»)114. 

27 квітня, після акції представників громадськості перед будинком 

Головного керування Національної поліції в Київській області (див. нижче), 

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на прес-конференції заявив: «Роми, як і 

будь-яка інша національність України, повинні поважати закони й порядок 

нашої держави. Але ніхто не має ніякого права по-варварськи чинити те, що 

було зроблено. Ніякі угруповання. І ми будемо дуже жорстко припиняти такі дії. 

Якщо хтось раптом подумав, що в якийсь момент він хизуватиметься якимось 

черговим брендом, трендом або будь-чим ще, то повірте, наша робота полягає в 

тому, що такі речі неприпустимі. Їх буде жорстко припинено»115. 

Попори гучні заяви, за станом на початок 2019 р. ніхто не був 

притягнутий до відповідальності за те, що відбулося. 

11 липня підозру за ст. 296 було пред’явлено Сергію Мазуру116. 

18 липня Голосіївський районний суд обрав підозрюваному запобіжний 

захід терміном на два місяці – домашній арешт117. 

7 серпня суд пом’якшив запобіжний захід С. Мазуру із цілодобового 

домашнього арешту на нічний, з 22 годин до 6 ранку118. 

30 жовтня суд скасував повідомлення про підозру Сергію Мазуру у цій 

справі. Рішення суду стосувалася не суті підозри, а процедури її вручення119. 

 

Погром на Лисій горі викликав значний суспільний резонанс. При цьому 

реакція на дії активістів С14 частини аудиторії в соціальних мережах була 

скоріше позитивної, що сприяло популяризації організації. З погляду 

просування бренда організації і її реклами погром виявився для С14 успішною 

стратеґією. 

                                                             
113 https://youtu.be/IxjRkeJvdpk 
114 https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policziya-rozpochala-kriminalni-provadzhennya-za-faktom-

publikacziji-video-napadu-na-romiv/ 
115 

http://mvs.gov.ua/ua/news/13333_Arsen_Avakov_Mi_budemo_zhorstko_reaguvati_na_vsi_proyavi_nasilstva_shchodo__
gromadyan_Ukraini_.htm 

116 https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/10/7185924/ 
117 https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/18/7186672/ 
118 https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/7/7188554/ 
119 https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/7/7197558 
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Змушувала бажати кращого й реакція багатьох засобів масової інформації. 

Лідерів С14 й інших націонал-радикалів почали запрошувати на ток-шоу, щоб 

обговорити «ромське питання». Формулювання редакційних сюжетів і підводки 

ведучих часто було витримано в ксенофобному ключі. Під вглядом «обговорення» 

і «подачі різних точок зору» побічно або навіть прямо схвалювалося й 

пропагувалося насильство стосовно ромів. 

Інші ультраправі групи почали долучитися до цього «успіху», і наслідувати 

С14. Відсутність оперативного й ефективного розслідування й адекватного 

покарання винних у погромі стимулювало націонал-радикалів до подальшого 

насильства. У різних реґіонах відбулися схожі напади; можливо, ми навіть не 

знаємо про всі подібні інциденти. Свого апогею хвиля насильства досягла на 

початку червня, коли внаслідок нападу у Львові одного рома було вбито і ще 

четверо отримали ножові поранення. Цього разу підозрюваних у скоєнні 

злочину було оперативно встановлено й затримано. 

Після червневого вбивства подібні напади припинилися. Висловимо 

припущення, що в С14 не знайшлося б наслідувачів, і вбивство у Львові не 

відбулося б, якби винних у квітневому погромі було затримано по гарячих 

слідах, а державні органі й громадянське суспільство були б одностайними в 

оцінці то, що відбувся, а ЗМІ виявили б відповідальність і професіоналізм. 

 

● 23 квітня невідомі здійснили підпал декількох порожніх дач на 25-й та 

26-й лініях Русанівських садів у Києві, де проживали роми. Було підпалено не 

менш як п’ять будинків. 

У соціальних мережах було поширено відео, на якому відтворено процес 

підпалу, а також заяву від імені «організації Немезида». У заяві стверджувалося: 

«Приєднуємося до «флешмобу» від С14 щодо боротьби із циганськими 

паразитами в місті Києві. Днями наші активісти відвідали циганський табір, 

який розташувався на Русанівських садах у будинках, з яких кілька років тому 

було відселено жителів під будівлю стратеґічного мосту, кошти на проект якого 

було благополучно вкрадено, а будівництво припинено. […] ми підпалили кілька 

обжитих циганами будинків. Також під час рейду ми були змушені 

«почастувати» одного із циган перцевим балончиком»120. 

У повідомленнях ЗМІ й соціальних мереж про підпали на Русанівських 

садах виникла плутанина: трагічний випадок, що стався у грудні 2017 р., коли 

внаслідок пожежі, через загоряння обігрівача), загинуло троє дітей з ромської 

сім’ї, що займала одну з дач, був ототожнений з останніми підпалами121. В 

одному з будинків, який підпалили 23 квітня, кинувши у вікно пляшку із 

запальною сумішшю, дійсно була ромка з маленькою донькою (причому в 

                                                             
120 https://www.facebook.com/kosmicheskaya.era/posts/1878955209069547 
121 Див., напр.: https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/deti-sgoreli-zazhivo-v-kieve-unichtozhili-doma-

romov/amp.htm 
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будинку працював телевізор, і підпалювачі не могли не розуміти, що в 

приміщенні хтось є), але жінка з дитиною встигнули вибігти122. 

24 квітня стався ще один підпал. Хоча, на відміну від попереднього 

випадку, паліїв ніхто не бачив, у будинку була відсутня електрика, й 

самозаймання не могло статися. 

27 квітня, після кількаразових спроб самих потерпілих подати заяву за 

фактом підпалу на Русанівських садах 23 квітня, після наполягання свідків, 

було відкрито провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 

Кримінального кодексу України («навмисне знищення чужого майна»)123. 

Співробітниця Групи моніторинґу прав національних меншин Маргарита 

Бондар, що відвідала покинуті дачі для вивчення ситуації із проживаючими там 

ромами, випадково побачила один із підпалів і виступила свідком у рамках 

кримінального провадження. Після того, як вона написала про це в соціальній 

мережі Faceboock, у телеграм-каналі «Немезиди» було опубліковане оголошення з 

обіцянкою грошової нагороди тому, хто проведе з дівчиною «виховну бесіду». 

Оголошення супроводжувалося світлинами дівчини й, безумовно, прихованоі 

заклики до насильства, зрозумілі у рамках субкультурної кодової мови. 

За деякою інформацією, впродовж літа підпали будинків на Русанівських 

садах, у яких проживали роми, тривали124. 

 

● 9 травня у с Рудне поблизу Львова, неподалік від вул. Городоцької, 

стався напад на стихійне ромське поселення, розташоване в індустріальній зоні. 

Роми, що проживали тут, займалися збором і здачею металобрухту. 

В інциденті брали участь до 30 осіб, обличчя багатьох з них було закрито 

масками. Внаслідок нападу стихійне поселення було спалено125. Напад 

супроводжувався насильством, деяких жителів стихійного поселення було 

побито126. Постраждало як мінімум дві особи127. 

10 травня Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 

ст.296 Кримінального кодексу України («хуліганство»). При цьому на офіційному 

сайті було вжито формулювання «кримінальне провадження відкрите за фактом 

пожежі»128. 

 

                                                             
122 https://commons.com.ua/uk/tabor-uhodit-v-peklo/ 
123 https://www.facebook.com/events/910769069095591/permalink/911404179032080/ 
124 https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020906662.html 
125 https://hromadskeradio.org/news/2018/05/11/pogrom-v-romskomu-tabori-vlashtuvaly-blyzko-trydcyaty-

molodykiv-u-maskah-znayomi-poterpilyh-foto 
126 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2120089624673398&set=a.160295503986163.34807.100000171424210 
127 https://hromadske.radio/news/2018/05/11/pogrom-v-romskomu-tabori-vlashtuvaly-blyzko-trydcyaty-

molodykiv-u-maskah-znayomi-poterpilyh-foto 
128 https://lv.npu.gov.ua/news/xuliganstva/za-faktom-pozhezhi-u-stixijnomu-poselenni-u-lvovi-vidkrito-kriminalne-

provadzhennya/ 
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● Увечері 22 травня на околиці Тернополя стався напад на стихійне 

поселення ромів. Поселення було розташовано у Великогаєцькому лісі напроти 

цукрового заводу в с. Велика Березовица На момент нападу в таборі було 7 

дорослих і 13 дітей. Нападники стріляли із травматичної зброї й відігнали ромів 

у ліс, після чого спалили тимчасове житло. Під час нападу погромники кричали 

«Слава Україні!». 

За інформацією представників правоохоронних органів, внаслідок нападу 

постраждав один чоловік, якого кілька разів ударили ціпком129. Журналістам 

вдалося знайти й взяти інтерв’ю у кількох потерпілих, у тому числі жінок130. 

Кримінальне провадження за фактом було відкрито з попередньою 

кваліфікацією за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України(«хуліганство»)131. 

12 підозрюваних у нападі на поселення співробітники Національної поліції 

затримала по гарячих слідах132. П’ятеро з них були неповнолітніми. 

Стверджувалося, що принаймні частина нападників належала до місцевої 

організації «Правого сектора»133. Керівництво місцевої організації «Правого 

сектора» заперечувало, що члени організації брали участь у нападі134. В 

інформації правоохоронних органів стверджувалося, що частина нападників 

належала до праворадикальних організацій, але не уточнювалося, до яких 

саме135. 

 

● 24 травня у м. Дергачі Харківської області стався напад на адвоката 

Андрія Муху, який веде справу про вбивство рома в с. Вільшани Харківської 

області. За словами адвоката, до його офісу прийшов прокурор Дергачівської 

міської прокуратури Харківської області Ілгар Гасанов у супроводі трьох 

чоловіків. Вони почали бити адвоката, вигукуючи «досить захищати циган!»136. 

 

● 7 червня у Києві в Голосіївському парку активісти праворадикальної 

партії «Національний корпус» і пов’язаного з нею парамілітарного формування 

«Національні дружини» розгромили стихійне ромське поселення137. 

На сторінці «Національних дружин» у Facebook повідомили, що дали ромам 

24 години на те, щоб вони покинути поселення, інакше організація оголошує в 

                                                             
129 https://ru.tsn.ua/ukrayina/vooruzhennoe-napadenie-na-lager-romov-pod-ternopolem-policiya-traktovala-

proizoshedshee-kak-huliganstvo-1160199.html 
130 https://www.radiosvoboda.org/a/29255157.html 
131 https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/pravooxoronczi-ternopolya-vstanovlyuyut-osib-yaki-napali-na-tabir-

romiv/; https://zaborona.com/ternopil-romes-attacked/ 
132 https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/7/7182669/ 
133 https://www.radiosvoboda.org/a/29255157.html 
134 https://ru.tsn.ua/ukrayina/pravyy-sektor-oprovergaet-prichastnost-k-razgromu-cyganskogo-lagerya-pod-

ternopolem-1160232.html 
135 https://job-sbu.org/romyi-rasskazali-kak-napali-na-tabor-na-okraine-ternopolya-57589.html 
136 https://www.facebook.com/radiochiriklo/videos/1291340777665330/; https://zaborona.com/roman-advokate-

attaked/ 
137 https://zaborona.com/nac-druzhyny-romy-golosiyevo/ 
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парку «прибирання». Пізніше було встановлено, що активістів «Національних 

дружин» покликали із собою на стихійне поселення журналісти телеканалу 

ICTV138. 

Націонал-радикали вели онлйан-стрім погрому в соціальних мережах. На 

відеозапису видно, що в «дружинників» – важкі молотки на довгих ручках і 

сокири, якими вони руйнують тимчасові споруди. У багатьох з них обличчя 

закрито балаклавами або хустками-банданами. Роми тікають і намагаються 

врятувати свої речі з поселення, яке руйнують погромники. Також чітко чути, 

як нападники ображають національну гідність присутньої літньої ромки139. 

Через деякий час відео було вилучено, однак його копії збереглися в Інтернеті.  

У соціальних мережах на офіційних акантах причетних до того, що 

сталося, організацій у день погрому публікувалися хвалькуваті повідомлення 

начебто «сьогодні «Національні дружини» очистили парк Києва від циганського 

сміття»140. 

Відомо, що роми, які перебували в поселенні, телефонували в поліцію й 

просили убезпечити їх, оскільки побоювалися насильства з боку націонал-

радикалів. Представники Святошинського управління Національної поліції 

стверджують, що приїхали за викликом й були присутні при подіях, що 

відбувалися. За їхніми словами, «поліція не допустила будь-яких порушень або 

конфліктів» 141. 

Увечері того ж дня відділ комунікації поліції Києва поширив прес-реліз, 

озаглавлений «Поліція Києва жорстко реагуватиме на порушення закону з боку 

представників будь-яких громадських організацій». У тексті, зокрема, 

стверджувалося: «Ніхто не має права здійснювати незаконні дії, ставити 

псевдоультиматуми або заради піару проводити показові погроми щодо інших 

громадян. У тому числі, і щодо представників національних меншин»142. 

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою 

кваліфікацією за ст. 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»)143. 

Того ж дня у районі події розповсюджувалися листівки з текстом: «Цигани 

в українських містах – це пограбування, крадіжки, наркоторгівля й брудні 

кубла. Їм наплювати на норми поведінки в нашому суспільстві. Вони іґнорують 

наші закони. Вони не намагаються працювати. Вони атакують громадян на 

вулицях. Майже кожна українська родина зустрічалася із шахрайством з боку 

циганських громад»144. На наш погляд, зміст листівок розпалює міжнаціональну 

ворожнечу, а їхнє розповсюдження в день погрому прямо вказує на намір і 

чітко свідчить про суспільно-небезпечні наслідки подібної пропаганди. 

                                                             
138 https://zaborona.com/nazkorpus-do-romiv-poklykaly-zhurnalisty/  
139 https://hromadske.radio/news/2018/06/07/nacdruzhyny-rozgromyly-romske-poselennya-u-kyyevi-video 
140 https://www.facebook.com/ndrugua/posts/476281946142692 
141 https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/7/7182669/ 
142 https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/policziya-kijeva-zhorstko-reaguvatime-na-porushennya-zakonu-z-boku-

predstavnikiv-bud-yakix-gromadskix-organizaczij/ 
143 https://zaborona.com/police-about-romes-attacks/ 
144 Ориґінал листівки є в распорядженні Группы мониторинґу прав національних меншин. 
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Наскільки відомо, станом на початок 2019 р. до відповідальності за погром 

нікого не було притягнуто, більше того, жодні слідчі дії не проводилися. 

 

● 1 червня й 8 червня в тернопільському реґіональному онлайн-виданні 

«Свобода», не пов’язаному з однойменною партією, з’явилися одразу дві статті з 

яскраво вираженої антиромською риторикою. У першому випадку, автор тексту 

Зоряна Деркач оповідає історію про крадіжку представницею ромської 

національності дитини, яка світліша від неї за кольором шкіри, далі текст 

сповнений узагальненнями про ромську громаду Тернополя145 . У другому тексті, 

без конкретної вказівки авторства, розповідається про силу «циганського 

прокльону»146. Обидва тексти сповнені неґативними етностереотипами і є 

типовими прикладами «мови ворожнечі».  

 

● 11 червня у Києві група молодиків напала на ромів, що зупинилися в 

наметі неподалік від Центрального залізничного вокзалу. Наскільки вдалося 

встановити, група підлітків причепилися до ромки, яка підійшла до кіоску 

купити кава. Підлітки погналися за нею, кидали пляшки. Ромські чоловіки 

відігнали нападникам. У бійці кинутою пляшкою розбили голову 16-річному 

підліткові. Після цього вже більша група молодих людей знову напала на ромів. 

У намет кинули димову шашку, побили літніх ромов і вагітну жінку147. 

Згідно з інформацією рідних постраждалого, парубки з компанією 

святкували день народження, коли раптово стали об’єктом аґресії з боку ромів. 

Мати постраждалого юнака, з якої поспілкувався представник Групи 

моніторинґу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов, не заперечувала, що 

бійка почалася з нападу на ромів, але стверджувала, що син не брав у ній 

участі. За її словами, нападники належали до угруповання футбольних хуліганів, 

фанатів ФК «Динамо». Її син, на думку матері, постраждав помилково (ром, що 

напав на нього, запитав спочатку: «Ти теж з ними?»). Не будемо однозначно 

стверджувати, що постраждалий підліток від початку брав участь у нападі, 

однак зовнішній вигляд його друзів148, які також нібито випадково опинилися 

на місці бійки і згодом коментували подію для сюжетів телевізійних новин, 

схиляє до припущення про те, що компанія футбольних хуліганів, які напали на 

ромів, і компанія юнака, що святкувала день народження – це одні й ті самі 

люди. За словами свідків, другий напад на ромів молоді люди мотивували тим, 

що «одному нашому розбили голову» 149. 

Інтерпретація того, що відбулося в ЗМІ нерідко мало характер відвертої 

мови ворожнечі щодо ромів. Практично у всіх інформаційних повідомленнях 

                                                             
145 http://svoboda.te.ua/novyny/derzhava-u-derzhavi-abo-jak-ternopoljany-spivisnujut-iz-romamy.html 
146  http://svoboda.te.ua/novyny/syla-cyhanskoho-prokljattja.html 
147 Інформація отримана співробітницею Гркпи моніторингу прав національних меншин Маргаритою Бондар 

від свідків події. 
148 Див. напр.: https://youtu.be/M5RbpXFMfQ8 
149 https://ukraina.ru/exclusive/20180701/1020548130.html 
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наголошували лише про тому, що «цигани розбили голову 16-річному підліткові», 

а джерелом інформації були тільки друзі й мама «потерпілого» 150. 

Про напад на ромів у ЗМІ взагалі не повідомлялося. У зв’язку з від’їздом 

ромів у Закарпатську область, наскільки відомо, слідчі дії не проводилися. 

 

● Пізно ввечері 23 червня в лісовому масиві на околиці Львова поблизу 

вул. Трускавецькій стався жорстокий напад на стихійне поселення ромів151. 

Група молодих людей напали з ножами на тих, хто спав у таборі ромів. 

Внаслідок нападу від численних ножових поранень загинув 23-річний ром 

Давид Піп152. Поранення отримали ще четверо – двоє 19-річних молодих людей, 

30-річна жінка й 10-річна дитина. Разом у поселенні перебувало десятеро 

дорослих і четверо дітей. 

По гарячих слідах вісім підозрюваних у скоєнні нападу було затримано. 

Більшість із них були неповнолітніми. Передбачуваному організаторові погрому 

– 20 років153. Усі учасники нападу належали до молодіжного субкультурного 

угруповання «Твереза й зла молодь». 

Одразу після нападу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков й інші 

офіційні особи заявляли, що те, що відбулося, – результат провокації російських 

спецслужб. Наявна в публічному доступі інформація про групу, що здійснила 

напади, не дозволяє погодитися із154 цим твердженням. Як видно, воно ні на 

чому не ґрунтується й носить сугубо пропагандистський характер. 

Передбачуваному організаторові погрому інкримінують п.12 ч.2 ст.115 

Кримінального кодексу України («навмисне вбивство, здійснене групою осіб з 

попередньої змови»), а також хуліганство й втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність. Слідство встановила також ймовірного вбивцю, він виявився, як і всі 

інші учасники погрому, неповнолітнім. Крім того, одному нападнику 

інкримінують завдання навмисного тяжкого тілесного ушкодження, 

небезпечного для життя в момент нанесення, ще сімом учасникам нападу 

інкримінують хуліганство155. 

Під вартою утримуються ймовірний організатор погрому й убивця, інші 

учасники нападу перебувають під домашнім арештом156. 

                                                             
150 https://www.unian.ua/incidents/10150166-otyamivsya-v-kalyuzhi-krovi-u-kiyevi-bilya-vokzalu-cigani-rozbili-

golovu-16-richnomu-hlopcyu.html 
151 https://www.unian.ua/incidents/10163585-pid-lvovom-napali-na-tabir-romiv-odna-osoba-zaginula-chetvero-

travmovani.html 
152 https://zaborona.com/shcho-vidomo-pro-vbytogo-roma-lviv/ 
153 https://lv.npu.gov.ua/news/podiya/policziya-zatrimala-usix-napadnikiv-na-romske-poselennya-u-lvovi-sergij-

knyazjev/ 
154 См., напр.: https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2018/06/26/straightedge-nazis; 

https://zaborona.com/organizatsii-shcho-napadayut-na-romiv/ 
155 https://zaborona.com/shcho-vidomo-pro-vbytogo-roma-lviv/; http://lviv1256.com/news/orhanizatoru-napadu-

na-roms-kyy-tabir-u-l-vovi-zahrozhuie-dovichne-uv-iaznennia-onovleno/ 
156 http://lviv1256.com/news/orhanizatoru-napadu-na-roms-kyy-tabir-u-l-vovi-zahrozhuie-dovichne-uv-iaznennia-

onovleno/ 
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31 жовтня відбулося підготовче засідання суду щодо чотирьох 

неповнолітніх підозрюваних, які співробітничали з слідством157. Попри режим 

домашнього арешту, їм дозволено відвідувати заняття в школі158. Вони 

обвинувачуються лише хуліганстві. Справа буде розглядатися в 

Пустомитівському районному суді Львівської області. 

Слідчі дії щодо інших учасників погрому ще тривали. 

Станом на лютий 2019 р. судові засідання по суті справи ще не почалися. 

 

● 25 червня у Києві біля станції метро «Академмістечко» активісти 

ультраправої організації «Немезида» напали на стихійне ромське поселення. 

Згідно зі звітом, опублікованим у Телеграм-каналі угруповання, 

«почастували циган гарячими й вибуховими подарунками», «почастували 

негідників газом, що веселить» і «спалили кілька наметів». На світлинах, що 

ілюструють повідомлення, видно пляшки із запальною сумішшю із прив’язаними 

до них петардами й банки із саморобною вибухівкою та цвяхами й 

пневматичними кулями159. Також нападниками опубліковано фраґмент відео, 

на якому, втім, можна побачити лише групу молодих людей (зі спини), що 

підходять до стихійного поселення. Один із них розмахується й щось кидає, на 

цьому запис обривається160. 

У Національній поліції заявили, що не одержували жодних заяв про те, що 

відбулося ні від місцевих жителів, ні від потерпілих, і заперечували, що в районі 

станції метро «Академмістечко» взагалі були ромські поселення161. Деякі 

представники ромських організацій також спростовували повідомлення про 

погром. 

Однак, співробітниці Групи моніторинґу прав національних меншин 

Маргариті Бондар вдалося зустрітися з тими ромами, які проживали в 

стихійному поселенні, а після погрому виїхали в Закарпатську область. Вони 

підтвердили інформацію, розміщену від імені організації «Немезида». Більше 

того, за словами однієї з жительок стихійного поселення, після нападу на місце 

події приїжджала поліція162. 

Самі представники організації згодом дивувалися у своєму Телеграм-

каналі, що «знайшлися люди, які чомусь вважають, що начебто напад був 

фейковим». На ці сумніви представили угруповання відповіли так: «Те, що ми 

                                                             
157 https://youtu.be/DNnGd3VwDRE 
158 https://www.0312.ua/news/2202811/cetvero-hlopciv-aki-u-lvovi-ubili-zakarpatskogo-roma-prodovzuut-hoditi-

do-skoli-foto 
159 https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/kieve-razgromili-tabor-romov-aktivisty-sdelali-1530008685.html; см. также: 

https://t.me/nemezida_ua/148 
160 https://youtu.be/aofLIrI4bR0 
161 https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-policii-nazvali-feykom-soobschenie-o-napadenii-na-romov-v-kieve-1177491.html 
162 https://ukraina.ru/exclusive/20180727/1020710191.html 



  

 

38 

 

виставили так мало матеріалу, по’язано лише з конспірацією й банальними 

правилами безпеки» 163. 

 

● 27 червня на сайті газети «Вечірні Черкаси» за підписом Сергія 

Радченка було опубліковано новину «У Звенигородці ром зґвалтував 

неповнолітню дівчинку?». Автор замітки присвятив цій темі також пост e 

Facebook. У паперовому варіанті газети замітка вийшла в зміненому порівняно з 

публікацією на сайті вигляді. Газетна публікація мала заголовок «У Звенигородці 

зґвалтували підлітка?», у першої фразі говориться, що злочин вчинив «місцевий 

житель», однак далі все ж таки повідомляється з посиланням на правоохоронні 

органі, що «підозрюваний – чоловік ромської національності».  

4 липня громадська організація «Романі рота» звернулася в поліцію й 

прокуратуру з заявою, в якій просила відкрити провадження за ст. 161 

Кримінального кодексу України164. 

Журналіст заперечував, що ставив за мету розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі. 

 

● 1 липня в Берегові (Закарпатська область) невідомим злочинцем було 

вбито 30-річну ромку. Їй було завдано ножове поранення в шию. 

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу 

України. Згідно з повідомленням прес-служби, у ході оперативно-розшукових 

заходів працівники поліції не знайшли мотивів убивства, пов’язаних з 

ґендерною, расовою або іншою дискримінацією165. 

Станом на початок 2019 р. про результати розслідування цього злочину 

нічого не відомо 

Мешканці району Берегова, де компактно проживають роми, скаржилися 

на напади й залякування. Зокрема, за їхніми словами, приблизно в ті самі дні 

невідомі вбили собаку, що проживав у районі компактного проживання ромів, 

розпороли йому черево й повісили кишки на заборі одного з будинків у селищі. 

Однак ступінь вірогідності цих свідчень незрозуміла166. 

 

● 25 липня поблизу с. Вишневе Ічнянського району Чернігівської області 

було вчинено напад на 38-річного рома, що займався скупкою старих речей. 

Троє хлопців у нетверезому стані били потерпілого, за його словами, 

близько напівгодини. Він кілька раз непритомнів, ті, що знущалися, обливали 

                                                             
163 https://styler.rbc.ua/static/ckef/img/Screenshot_8_65.png 
164 https://detector.media/infospace/article/139128/2018-07-06-na-cherkashchini-romi-zvernulisya-do-

pravookhorontsiv-ta-oda-cherez-publikatsiyu-v-mistsevii-gazeti-onovleno/ 
165 https://zk.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-zakarpattya-rozsliduje-vbivstvo-zhinki-u-beregovi/ 
166 https://ukraina.ru/exclusive/20180727/1020710191.html 
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його водою, приводили до тями й знову били. Крім того, лопатою вони побили 

машину потерпілого. 

Після події потерпілий скаржився на відсутність адекватної реакції з боку 

поліції167. 

 

● 23 жовтня активісти С14 (частина яких було оформлено як учасників 

муніципальної варти) провели рейд Центральним київським вокзалом і згідно з 

повідомленням координатора угруповання, «піймали кілька десятків 

правопорушників, переважно – ц…ган»168. 

В офісі омбудсмана те, що відбулося, розцінили як «напад на табір ромів», 

здійснений «радикально налаштованими особами». Поліція заперечує, що брала 

участь в «рейді»169. 

29 жовтня Комісія з журналістської етики повідомила, що більшість ЗМІ 

розповіло про те, що сталося, використовуючи мову ворожнечі й порушуючи 

принципи журналістської етики. КЖЕ пише, що більшість медіа зробили в 

заголовках акцент на національність, хоча злочини не мають національності. 

Крім того, у більшості матеріалів відсутній баланс сторін, до коментарів не було 

залучено правозахисників, які займаються правами національних меншин 

України. Як єдине джерело інформації багато медіа використовували коментар 

координатора С14 Сергія Мазура, що містить ксенофобні висловлення. Крім 

того, повідомлення багатьох медіа містили й оціночні судження замість фактів, а 

стилістика вирізнялася яскраво вираженим емоційним забарвленням170. Як 

приклад можна навести матеріали на ТСН171, сайті «Главком»Г172, сюжет на 5 

каналі тощо. 

 

● 25 жовтня активіст Євгеній Савватєєв, який на волонтерських засадах 

займається соціальною й благодійною допомогою вразливим категоріям осіб з 

ромської громади, повідомив, що під час чергового відвідування підопічних 

сімей, що живуть у покинутих дачах на Русанівських садах у Києві, виявив, що 

один з будинків, де проживали роми, було спалено. Зі слів місцевих жителів 

повідомляється, що це зробили «місцеві активісти» або «невідомі в масках і з 

бітами»173. 

 

                                                             
167 https://www.facebook.com/murshimo/posts/1919097491483500 
168 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261456247897720&id=100021000394552 
169 https://zaborona.com/s14-povidomyla-pro-zachystku-vokzalu-kyieva-vid-romiv-za-uchastiu-politsii-hunp-ne-

komentuie/ 
170 http://www.cje.org.ua/ua/news/zhurnalisty-porushyly-etychni-pryncypy-shchodo-vysvitlennya-napadu-na-

romiv-bilya-centralnogo 
171 https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/971328053067812/?hc_location=ufi 
172 https://glavcom.ua/kyiv/news/nacionalisti-rozignali-tabir-romiv-na-zaliznichnomu-vokzali-u-kijevi-538905.html 
173 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072239086166315&set=a.872535699469999&type=3 
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● 16 грудня у Каменському Дніпропетровській області співробітники 

Національної поліції зупиняли на вулицях людей на основі візуального етнічного 

профайлінга й доставляли їх у районне відділення для дактилоскопії й перевірки 

Imei-номерів мобільних телефонів. Свої дії співробітники поліції мотивували 

проведенням «операції «Цигани» 174. 

 

● 25 грудня пасажири потяга Інтерсіті-Перемишль – Київ повідомили, що 

після прибуття потяга у вагоні пролунало оголошення: «Пасажири, будьте 

обережні, на вокзалі працюють злодії-цигани». Деякі пасажири обурилися 

некоректно сформульованим застереження175. 

 

 

 

 

 

                                                             
174 https://www.facebook.com/vesnianka/posts/2467993223215990 
175 https://www.facebook.com/lyudmyla.yankina/posts/10156120912328240 
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5. Гомофобія  

 

Група моніторинґу прав національних меншин не здійснює системного 

моніторинґу проявів ксенофобії на ґрунті сексуальної орієнтації й ґендерної 

ідентичності. Однак, без інформації про такі прояви наша доповідь була б 

неповною. Гомофобні напади вчиняють прихильники тієї ж ксенофобної 

ідеології (а часто – і члени тих самих організацій), що й напади на ромів, 

наприклад. Однак, оскільки тема гомофобії не є «профільної» для Конґресу 

національних громад України й Групи моніторинґу прав національних меншин, 

інциденти, перераховані нижче, не слід розцінювати як вичерпну хроніку. 

Скоріше наведені приклади носять ілюстративний характер, покликаний 

створити в читача загальне враження про характер проблеми та її масштаби. 

За даними экспертки правозахисного ЛҐБТ центру «Наш мир» Софії 

Лапіної, 2017 р. щодо представників ЛҐБТ-Спільноти було зафіксовано 226 

інцидентів, з них 99 – злочинів (побиттів, пограбувань, шантажу, пошкодження 

майна)176. 

У цьому ж розділі ми перераховуємо нападу й зриви заходів, присвячених 

ґендерній рівності й фемінізму, оскільки, як правило, в ідеології нападників ці 

ідеї й гомофобія пов’язані в єдину систему. 

 

Хроніка 

 

● Увечері 21 січня в Кривому Розі на виході із ЛҐБТ комьюніті-центру 

вчинено напад на керівника місцевого осередку Ґей-Альянсу Бориса Золотченка 

і його колеґу. Нападники викрикували гомофобні образи177. Було відкрито 

провадження з попередньою кваліфікацією за ст.125 Кримінального кодексу 

України («нанесення легких тілесних ушкоджень»)178. 

Через півроку стало відомо, що кримінальне провадження призупинено179. 

 

● 13 лютого у Харкові у приміщенні «Книгарні Є» було зірвано лекцію 

активістки харківської громадської жіночої організації «Сфера» Ганни 

Шаригіної, присвячену темі ЛГБТ+ руху в Україні й світі. 15 осіб увірвалися в 

приміщення й сказали, що лекцію слід закінчити, тому що «у прифронтовому 

місті не може обговорюватися гомосексуалізм». Поліція запропонувала слухачам 

                                                             
176 http://genderz.org.ua/za-rik-v-ukrayini-zafiksovano-226-intsidentiv-proti-lgbt-lyudey-lapina/ 
177 https://1kr.ua/news-38546.html 
178 https://1kr.ua/news-38557.html 
179 https://1kr.ua/news-41333.html 
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розійтися, відмовившись забезпечити порядок180. 

 

● 8 березня у декількох містах України відбулися напади правих 

радикалів на акції до Міжнародного жіночого дня, присвячені ґендерній 

рівності. 

В Ужгороді четверо активістів і активісток Карпатської січі облили 

фарбою учасницю акції Віталіну Коваль. Постраждала отримала хімічний опік 

очей, виникла серйозна загроза зору, що потребувала тривалого лікування. 

Нападників було затримано, але відпущено того ж дня. 

Внаслідок наполегливих вимог потерпілої, кримінальне провадження було 

почато з попередньою кваліфікацією за ст. 161 Кримінального кодексу 

України181. Пізніше було додано кваліфікацію за ст.170 («перешкоджання 

діяльності громадських організацій») і 296 («хуліганство»). 

Згодом однак виявилося, що справу було перекваліфіковано на «нанесення 

легких тілесних ушкоджень», а підозру пред’явлено тільки двом дівчатам, одна з 

них – неповнолітня. Інші затримані навіть не були допитані. 

Суд у справі почався в Ужгороді 30 листопада. 

Напади на феміністичні акції сталися також у Києві, де постраждало 5 

учасників і учасниць Маршу жінок182. 

Жорстокими нападами супроводжувалася акція у Львові й робота 

виставки, що того ж дня відкрилась у Феміністичної майстерні183. 

 

● 31 березня у Полтаві активісти праворадикальної партії «Національний 

корпус» зірвали проведення закритого тренінґу «Особливості роботи психолога із 

представниками ЛҐБТ-Спільноти»184. 

 

● 13 травня в Дніпрі на ЛҐБТ+-активістку Ольгу Полякову напали чоловік 

у камуфляжі і жінка, що його супроводжувала, ймовірно її сусіди. Образи, 

якими супроводжувався напад, зі значною ймовірністю дозволяють припустити 

мотив ненависті в діях нападників. Жінку серйозно побили. 

                                                             
180 https://hromadske.radio/news/2018/02/13/u-harkivskiy-knygarni-ye-radykaly-zirvaly-lekciyu-lgbt-ruh-v-

ukrayini-ta-sviti-foto 
181 https://amnesty.org.ru/ru/2018-06-29-ukraine/ 
182 

https://humanrights.org.ua/material/8_bereznjia_2018_choloviki_na_marshi_zelenka_percevi_balonchiki_ta_bitva_za_pl
akat 

183 https://femwork.org/novini-fm/napadi-8-bereznya-nasha-tochka-zoru/ 
184 https://www.facebook.com/nationalcorps.poltava/posts/632498900426438 
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Поліція, яка приїхала на виклик потерпілої, не вжила жодних заходів доти, 

поки нападник не накинувся на правоохоронців. У відділенні поліції в 

постраждалої довго відмовлялися прийняти заяву185. 

Зауважимо, що раніше О. Полякова проводила тренінґи для співробітників 

Національної поліції, навчаючи їх розрізняти злочини, вчинені на ґрунті 

ненависті, і пояснюючи необхідність такого розрізнення186. 

  

● 10 травня у Києві близько 20 ультраправих активістів із «Правого 

сектора», «Традиції й порядку» та інших груп зірвали дискусію «Наступ на права 

ЛҐБТ як форма цензури: досвід Росії», організовану Amnesty International. 

Поліція відмовилася ґарантувати учасникам безпеку, а власник приміщення 

Underhab, у якому мав проходити захід, зажадав від організаторів звільнити 

приміщення187. 

Захід відбувся 17 травня в іншій локації. Близько 40 активістів 

ультраправих груп (таких, як «Моноліт», «Катехон», «Традиція й порядок», «Права 

молодь» та ін.) пікетували захід, однак, завдяки присутності поліції й попередній 

реєстрації на захід, він пройшов успішно. 

 

● 16 травня у центрі Запоріжжя чоловік кинув петарду в учасників ЛҐБТ-

Акції. Акція «Райдужний флешмоб» проходила біля будинку запорізької мерії й 

була присвячена Міжнародному дню протидії гомофобії та трансфобії. Чоловік 

заявив, що у такий спосіб намагався висловити свій «громадський протест». 

Внаслідок інциденту постраждала одна особа188. Правопорушення було 

квалифиціковано як хуліганство. 

Суд виніс своє рішення у справі 15 січня 2019 р. Обвинувачуваного було 

присуджено до штрафу в 17 тис. грн.189 

 

● 19 травня у Чернівцях ультраправі активісти – представники 

організацій «Традиція й порядок», «Катехон», «Зентропа», Сестринство ім. св. 

Ольги, що спеціально приїхали з Києва, заблокували приміщення, у якому мав 

був проходити Фестиваль рівності190. 

                                                             
185 

https://humanrights.org.ua/material/jia_opinilas_u_90kh_u_dnipri_policijia_vidmovljialas_prijmati_zajiavu_vid_pobitoji_l
gbtaktivistki_ 

186 https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/patrulnim-dnipra-rozpovili-pro-lgbt-ta-zlochini-na-grunti-25072016180700  
187 https://www.facebook.com/pokalchuko/posts/2116340331727339; 

https://www.facebook.com/amnestyua/photos/a.393246938977.171031.94853523977/10155851538128978/?; 

https://www.facebook.com/palina.brodik/posts/10216221458152876 
188 https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-zaporizhzhi-napali-na-uchasnikiv-lgbt-aktsii-e-poranenij.htm 
189 https://gay.org.ua/blog/2019/01/17/zharty-nenavysti/ 
190 https://www.facebook.com/events/432351807210189/ 
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Поліція змусила учасників Фестивалю покинути приміщення під приводом 

того, що воно заміноване. На сходах, по яких евакуювали людей, попередньо 

хтось із тих, хто зривав акцію, розпорошив газ191. 

Перед проведенням Фестивалю з гомофобною пропагандою виступали не 

тільки ультраправі групи, а й обласна Рада церков. Серед тих, хто зривав захід, 

був священик. 

 

● 29 травня під офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 

відбулася акція з вимогою звільнити Аксану Филипишину, яка видалила петицію 

про заборону ЛҐБТ пропаганди з сайту президента. Мітинг було влаштовано 

організаціями «Любов проти гомосексуалізму» «Усі разом»192. 

 

● 17 червня в Києву пройшов традиційний Марш рівності.  

Напередодні Маршу праві радикали поширювали в соціальних мережах 

заклики до «традиційного сафарі» 193. 

Представники праворадикальних організацій (в тому числі – С14, 

«Традиція й порядок» та ін.) спробували перешкодити проведенню заходу, 

зайнявши завчасно, із вечора попереднього дня, частину території узгодженого 

маршруту Маршу. Рано вранці співробітники Національної поліції витіснили 

праворадикалів з вулиці, заарештувавши декілька десятків чоловік. Стосовно 

протестувальників було застосовано насильство (можливо, непропорційне), яке 

Національна поліція мотивувала наявністю в молодих людей зброї (ножів і 

газових балончиків). 

Марш пройшов спокійно завдяки масовій охороні поліцією. Однак, 

впродовж тижня після заходу, за повідомленням экспертки організації «Наш 

мир» Софії Лапіної, було зареєстровано не менш як 20 нападів на представників 

ЛҐБТ-Спільноти194. 

 

● 30 червня в Кривому Рогу було вчинено напад на керівника місцевої 

організації Гей-Альянсу Бориса Золотченка. Близько 18.30 потерпілий 

повертався із друзями додому після засідання оргкомітету КривбассПрайду. 

Близько десяти нападників були одягнуті в однакові футболки. Золотченка було 

госпіталізовано. Уже з лікарні він викликав поліцію, яка відмовилася 

приїжджати, і йому довелося прийти у відділення й подати заяву195. 

                                                             
191 https://zaborona.com/festival-rivnosti-chernivtsi-zryvayut/ 
192 https://hromadske.ua/posts/pid-ofisom-ombudsmena-vidbulasia-aktsiia-z-vymohoiu-zvilnyty-filipishynu 
193 См., напр.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2124130144283604&set=pcb.2124130190950266 
194 

https://humanrights.org.ua/material/pisljia_marshu_rivnosti_u_kijevi_stalos_ponad_20_napadiv_na_lgbt_ta_volonteriv_

_aktivistka_ 
195 https://1kr.ua/news-41409.html 
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Кількома місяцями раніше на Бориса Золотченка вже було вчинено напад. 

 

● У ніч на 11 серпня у Києві, на Подолі, група з п’яти або шести 

невідомих побила двох молоді людей, запідозривши в них гомосексуалів. На 

одному з нападників була балаклава, у руці він тримав пістолет. Внаслідок 

побиття в одного з потерпілих було розбито голову (отримано черепно-мозкову 

травму), обоє постраждалих отримали забиття й садна. Після заяви в поліцію 

було відкрито провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 125 

Кримінального кодексу України («нанесення легких тілесних ушкоджень»)196. 

 

● 18 серпня в Одесі в рамках четвертого Фестивалю квір-культури 

«ОдесаПрайд-2018» пройшов Марш рівності, у ході якого двоє чоловіків 

намагалися напасти на учасників ходу, але були затримані поліцією197. 

 

● 19 серпня у Львові в трамваї нетверезий чоловік напав на 

трансґендерную активістку Настасію-Єву Кристель Домані. Після образливих 

зауважень про її зовнішність, чоловік завдав активістці кілька ударів в обличчя 

й вийшов на зупинці. 

Кримінальне провадження було відкрито з попередньою кваліфікацією за 

ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України («нанесення легких тілесних 

ушкоджень»), хоч постраждала наполягала, щоб поліція врахувала мотив 

нападу198. 

 

● 19 серпня у Києві на Контрактовій площі троє молоді людей напали на 

неповнолітню дівчину через кольорове пасмо волосся. Вони застосували газовий 

балончик і вдарили дівчину в обличчя. Нападники мали символіку «Правого 

сектора» й «Національного корпусу»199. 

 

● 19 серпня в Маріуполі у приміщенні Культурного центру «Платформа 

ТЮ» було здійснено напад на панк-концерт, що позиціонувався як 

«антидискримінаційний». Близько двадцяти людей, обличчя яких було закрито 

балаклавами, побили відвідувачів концерту. У двох нападників на одязі була 

                                                             
196 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=515992088860469&id=100013490467395 
197 http://odessa-life.od.ua/news/49811-odesskiy-prayd-2018-segodnya-sostoyalsya-marsh-ravenstva-dvoih-

zaderzhali-za-huliganstvo 
198 https://update.com.ua/zhizn_tag/svideteli-kontca-zapret-festivalei-ravenstva-izbienie-pankov-i-sviataia-

voda_n4125 
199 https://www.facebook.com/dmytro.dubitskyi/posts/1744190992364417 
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символіка партії «Національний корпус». Постраждало близько десяти 

відвідувачів200. 

Напад, очевидно, було викликано не тільки антифашистською 

ідеологічною спрямованістю музичного колективу, а й попередньою діяльністю 

культурного центру. Раніше в ньому відбувалися заходу про права ЛҐБТ, що 

викликали невдоволення правих радикалів. 

 

● 30 серпня у Чернівцях міська рада рекомендувала ЛҐБТ-Спільноті 

утримуватися від проведення публічних заходів на території міста201. Проект 

рішення, розроблений юридичним управлінням міськради, ґрунтувався на 

електронній петиції про заборону «гей-парадів і фестивалів рівності», що зібрала 

282 голоси.  

Слід зауважити, що юридичне значення рішення міськради є мізерним, 

оскільки рішення про заборону на проведення мирних зборів може винести 

лише суд. 

 

● Рано вранці 6 вересня в центрі Києва, на Хрещатику, група молодих 

людей напали на представника ЛҐБТ-Спільноти. Після короткої словесної 

перепалки, у ході якої стала очевидною гомофобна мотивація, нападники 

почали бити жертву, а один з хуліганів наніс постраждалому кілька ножових 

поранень у груди202. 

Підозрюваних було затримано. Потерпілого – госпіталізовано. 

 

● 25 вересня у Києві представники ультраправих груп зірвали захід 

Прайдхаба у приміщенні Жіночої асоціації «Сфера» 203. 

 

● Увечері 11 жовтня в Харкові представники ультраправої організації 

«Фрайкор» заблокували підхід до приміщення, у якому мав відбутися концерт 

ЛҐБТ+ «Coming Out Fest». Ультраправі обклеїли клуб наклейками зі своєю 

символікою, а також повісили банер з написом «White Pride Hub». Один з 

ультраправих активістів намагався прорватися в приміщення. Представники 

правоохоронних органів у конфлікт не втручалися. Завдяки їхній присутності 

націонал-радикали відкрито не нападали на відвідувачів заходу, хоча 

                                                             
200 https://news.liga.net/incidents/news/napadenie-na-art-platformu-v-mariupole-podrobnosti 
201 https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/u-chernivcyah-deputati-pidtrimali-peticiyu-pro-zaboronu-provedennya-gey-

paradiv-foto-35609 
202 https://kiev.informator.ua/2018/09/06/v-kieve-na-kreshhatike-tolpa-podrostkov-podrezala-geya-za-ego-

orientatsiyu/ 
203 https://www.facebook.com/PrideHub/photos/a.183530919136133/289205211902036/ 
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припускалися аґресивних дій – штурхалися, а одну дівчину, за словами 

співорганизаторки фестивалю Віри Чернигіної, вдарили головою по носу204. 

Захід було зірвано. 

 

● 18 листопада у Києві активісти ультраправих організацій «Традиція й 

порядок», «Катехон», «Братерство» й ін., зірвали проведення акції пам’яті 

загиблих трансґендеров, що планувався біля станції метро «Університет».  

Співробітники Національної поліції спочатку намагалися не допустити 

прямого контакту ультраправих і учасників акції, однак сутичок уникнути не 

вдалося. Зокрема, від рук нападників постраждав іноземний журналіст. Кілька 

учасниць акції, у тому числі співробітниця Групи моніторинґу прав 

національних меншин, постраждали від сльозогінного газу, який розпорошували 

нападники205. 

Поліцейські не дали можливості розпочати акцію, змусивши її учасників і 

учасниць спуститися в метро. 

Кримінальне провадження було відкрито з попередньою кваліфікацією 

«хуліганство». 

 

● 5 грудня в Рівному при потуранні з боку співробітників Національної 

поліції ультраправими активістами було зірвано тренінґ «Більше рівності! 

Фемінізм у повсякденному житті»206. 

 

● 11 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр 

Турчинов опублікував статтю «Неомарксизм або дорога в безодню», у якій з 

консервативно-християнських позицій висловив ряд аґресивно-гомофобних тез. 

До того ж він пов’язав рух за права ЛҐБТ із російською пропагандою»207. 

Стаття викликала широкий суспільний резонанс208. 

Наприкінці 2018 – початку 2019 рр., наскільки можна судити за 

розрізненими повідомленнями, Олександр Турчинов став докладати зусиль до 

консолідації релігійних (не лише баптистських, а й католицьких) громад і різних 

громадських організацій. Можна обережно припустити, що концептуальною 

основою для об’єднання може послужити ідея «захисту традиційних сімейних 

цінностей», що має сильну гомофобную складову. Існує ймовірність, що 

                                                             
204 https://nakipelo.ua/konflikt-u-prajdhaba/ 
205 https://www.nihilist.li/2018/11/18/trans-marsh-2018-kak-tovarishh-major-aktivistok-gonjal/ 
206 https://www.facebook.com/nina.potarska/posts/10216564286032470 
207 https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10156082029293553 
208 Див., напр.: https://update.com.ua/zhizn_tag/bblia-traditcin-tcnnost-ta-tramp-pro-shcho-u-vlnii-chas-duma-

golova-radi-natcbezpeki-turchinov_n4261 
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створювана коаліція претендуватиме й на політичне структурування в 

перспективі парламентських виборів. 
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6. Діяльність правоохоронних органів і органів державної 

влади  

 

● 11 січня прокуратура Запорізької області відкрила провадження щодо 

розслідування дій окремих представників Запорізької Єпархії Української 

православної церкви Московського Патріархату й громадської організації «Союз 

православний «Радомир» за ознаками ч.3 ст. 161 Кримінального кодексу України 

(«порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або ставлення до релігії»). Підставою для відкриття провадження 

стала відмова священика відспівувати загиблу дитину, хрещену в Українській 

православній церкві Київського Патріархату. Згідно із прес-релізом 

прокуратури, «встановлено, що представники Запорізької Єпархії Української 

православної церкви Московського Патріархату припускаються вибіркового 

підходу до здійснення релігійних обрядів, віддаючи перевагу тем особам, які 

проходили обряд хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у 

зв’язку з їхніми релігійними переконаннями». 

Характерно, що також в офіційному прес-релізі прокуратури зазначається: 

«Деякі представники зазначених релігійних організацій останнім часом 

припускаються висловлювань про єдність слов’янських православних народів 

під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ). Серед 

парафіян храмів поширюється інформація про необхідність об’єднання України 

з Росією й засуджується європейський напрям розвитку нашої держави, 

засуджується проведення антитерористичної операції, а також 

виправдовуються аґресивні дії Російської Федерації щодо України»209. 

Відмова запорізького священика від вчинення ритуалу відспівування 

викликав акції, спрямовані проти храмів УПЦ МП у різних реґіонах країни, 

зокрема у Києві210, Одесі, Харкові211, Тернополі212. 

 

● 5 лютого Дзержинський районний суд Харкова виніс вирок Віталію 

Кадничанському, що здійснив 2012 р. ряд жорстоких нападів на ґрунті расизму. 

Підсудного було засуджено до довічного позбавлення волі213. 

У моніторинґу Конґресу національних громад України за 2012 р. було 

зафіксовано скоєні ним злочини214:  

                                                             
209 https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=221963  
210 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/s14-ugrozhaet-reguljarnymi-akcijami-po-blokade-kievo-

pecherskoi-lavry.htm 
211 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/v-harkove-pravyi-sektor-podderzhal-kampaniyu_-

napravlennuyu-protiv-upc.htm 
212 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/v-ternopole-pravyi-sektor-ustroil-ocherednuyu-ataku-na-hram-

upc.htm 
213 https://2day.kh.ua/pozhiznennoe-zaklyuchenie-ubijtsu-na-pochve-rasovoj-neterpimosti-osudili-v-harkove/ 
214 Див. вирок: https://court.gov.ua/press/news/426923 
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27 січня 2012 р. у Харкові біля будинку № 5 по вул. Гіршмана молодик із 

ножем напав на іноземця (арабського студента з Північної Африки), що 

прогулювався з українською дівчиною, і завдав йому проникаюче поранення. 

Кримінальну справу було порушено за ст. 115 ч.2 п.14 Кримінального кодексу 

України («замах на вбивство з мотивів расової або національної ненависті»). 

Дівчині нападник також завдав ножові поранення. 

Увечері 2 травня на станції «Харків – Пасажирський» жертвою вбивці 

став чоловік, що запропонував йому випити пива. 

Увечері 9 травня біля будинку № 18 по вул. Плехановській нападник 

завдав чотири ножових поранення одній жертві й ще два – іншій. За наявною 

інформацією, жертвою злочинця був підліток, громадянин України, що мав 

«неслов’янську» зовнішність, учень 9-го класу середньої школи № 151. За нього 

заступився його друг, якому злочинець завдав два ножових поранення. 

Очевидно, той самий злочинець, ймовірно 10 травня, біля будинку 

№190/1 по Московському проспекту напав на 19-річного студента Полтавської 

аграрної академії з Ніґерії, і завдав йому ножових поранень. 

Увечері 13 травня на алеї в районі будинку № 37 по проспекту Свободи 

злочинець напав на 28-річного студента Харківського національного 

університету радіотехніки, також уродженця Ніґерії, і завдав йому кілька 

ножових поранень у груди й ліве плече. 

Можливо, нападів було більше. 

 

● 23 лютого СБУ заявила, що припинила спроби російських спецслужб з 

дестабілізації ситуації на Закарпатті й Буковині. Зусилля російських аґентів, за 

інформацією СБУ, було спрямовано на провокації проти символічних об’єктів 

національних меншин та імітацію «збурювання» ситуацією з боку представників 

самих меншин. Лише в лютому, по даним СБУ, було припинено 12 таких спроб. 

Зокрема, за інформацією СБУ, громадянин Росії Давид Пономарьов ще в 

грудні 2017 р. шукав виконавця підпалу будинку Товариства угорської культури 

Закарпаття в Ужгороді215. Правда, з оприлюднених записів прямо це не 

випливає. 

На брифінгу СБУ було оприлюднено записи розмов і скрини повідомлень, з 

яких стає очевидним, що Д. Пономарьов планував підпали двох румунських 

шкіл у Чернівецькій області, у селах Великосілля й Гостриця. Ймовірним 

виконавцям диверсій на Буковині було уже перераховано авансовий платіж216. 

Одночасно, згідно з оприлюдненими СБУ документами, тривала 

підготовка до проведення «конференції угорців Закарпаття проти 

дискримінації», у ході якої від імені етнічних угорців висловлювалися б претензії 

                                                             
215 https://tsn.ua/ukrayina/12-sprob-provokaciy-lishe-za-lyutiy-sbu-vikrila-organizatoriv-masshtabnoyi-diversiyi-na-

zahidniy-ukrayini-1114557.html 
216 https://youtu.be/Z2Xxmtv_36k 
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до української влади. Після того, як організаторам не вдалося залучити до 

їхнього проведення реальні угорські громадські структури, учасників «масовки» 

передбачалося залучати за винагороду217. З Києва в організації заходу брав 

участь фонд «Єдина мирна Україна»218. 

  

● 22 березня Служба безпеки України (СБУ) повідомила про арешт у 

Чернігові групи провокаторів, що підозрюються у здійсненні ряду актів 

вандалізму на ґрунті ксенофобії. 

За попередньою інформацією слідства, учасники угруповання причетні до 

здійснення ряду актів вандалізму щодо об’єктів польської і єврейської 

культурно-релігійної спадщини на території Сумської й Волинської областей. 

Слідчі припускають, що в ніч із 25 на 26 грудня 2017 р. у с. Мірошники 

Шацького району Волинської області зловмисники розмалювали й розбили 

хрести на братській могилі польських прикордонників, що загинули у вересні 

1939 р. у боях із Червоною армією. 

У ніч із 29 на 30 грудня 2017 р. вандали нанесли антисемітський напис на 

споруду юдейської громади «Єврейський дім» у Сумах. Під час обшуків у 

приміщеннях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили вісім тротилових 

шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброя, а також антиукраїнську символіку. 

За оперативною інформацією, злочинці діяли за завданням російських 

спецслужб із метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні й 

завдання збитків іміджу країни на зовнішньополітичній арені. 

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу 

України («посягання на територіальну цілісність»), ч. 1 ст. 111 («державна зрада») 

і ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»)219.  

15 червня з’явилася інформація, що суд визнав учасників групи винними 

в злочині, передбаченому ст.161 Кримінального кодексу України220. 

 

● 16 квітня СБУ поширила інформацію про затримку підозрюваного в 

нанесенні антисемітського напису на будинок чернігівської синагоги наприкінці 

2017 р. Згідно з повідомленням, зловмисник діяв на замовлення російських 

спецслужб221. 

 

                                                             
217 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/pcb.2082549001975094/2082548641975130

/ 
218 http://anons-zak.com.ua/politika/24702-na-zakarpatt-naconalsti-zrvali-akcyu-separatistv-

foto.html 
219 http://jewseurasia.org/page6/news60016.html 
220 https://www.facebook.com/mykola.klochko/posts/1758398627578706 
221 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4640#.EQc6cGn7.dpbs 
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● 4 травня Міністерство закордонних справ України поширило коментар 

у зв’язку з інсинуаціями й обвинуваченнями в нібито зростанні проявів 

антисемітизму в країні. У коментарі стверджується, що «Україна послідовно 

засуджує будь-які прояви нетерпимості або публічні антисемітські заклики, а 

правоохоронні органі розслідують і притягають до відповідальності кожного 

винного в таких правопорушеннях»222. 

Того ж дня Президент України Петро Порошенко заявив, що рішуче 

засуджує будь-які прояви нетерпимості й ксенофобії, згадавши конкретно 

випадки в Одесі й у Львові223. 

 

● 5 травня Національна поліція Києва відкрила кримінальне провадження 

за ст. 436-1 Кримінального кодексу України («демонстрація нацистської 

символіки») за фактом публікації світлин, зроблених на концерті в столичному 

клубі224. 

 

● 25 травня за підписом Президента України Петра Порошенка з’явилася 

відповідь на електронну петицію «Про захист традиційних цінностей та 

інституту сім’ї», що містила ряд гомофобних тверджень і пропозицію про 

«заборону пропаганди гомосексуалізму». У своїй відповіді Президент України 

вказав на те, що «наше спільне завдання – побудувати толерантне, 

демократичне і європейське суспільство в Україні», і звернув увагу на 

неприпустимість порушень Конституції й Закону про основи запобігання й 

протидії дискримінації225.  

 

● 1 липня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 

телеканалу 112, коментуючи жорстокий напад на стихійне поселення ромів, що 

стався напередодні у Львові, заявив: «Та трагедія, яка відбулася у Львові, – це не 

спонтанна ситуація. Це добре спланована акція із залученням російських 

спецслужб. На сьогодні ми розуміємо, що по Інтернету було завербовано два 

керівники цієї молодіжної організації, яким у голову вселили необхідність 

організовувати напад не тільки на ромів, але були плани нападу на єврейські 

організації у Львові […] Завданням було показати, що у Львові діє ксенофобська 

організація, яка на основі расистських поглядів демонструє свою ненависть до 

представників окремих національностей»226. 

Наскільки можна судити, заяви А. Геращенка про те, що погром у Львові 

                                                             
222 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/64696-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-insinuacijami-ta-

zvinuvachennyami-u-nibito-zrostanni-projaviv-antisemitizmu-na-teritoriji-nashoji-derzhavi 
223 https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1264975260303530 
224 https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/pravooxoronczi-rozpochali-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-

vikoristannya-naczistskoji-simvoliki/ 
225 https://petition.president.gov.ua/petition/42862 
226 https://112.ua/glavnye-novosti/krome-romov-specsluzhby-rf-planirovali-napadeniya-na-evreyskie-organizacii-

vo-lvove-gerashhenko-451970.html 
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було організовано російськими спецслужбами, так само, як і те, що планувалися 

на замовлення Москви напади на єврейські організації Львова, ні на чому не 

ґрунтуються. 

 

● 6 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із 

послами й представниками дипломатичного корпусу країн Великої сімки, 

присвячену протидії екстремістській активності українських ультраправих, 

зокрема нападам на стихійні ромські поселення. У ході зустрічі А. Аваков 

запропонував європейським країнам запровадити «додаткові обмеження на в’їзд 

у країни ЄС» для «молодих нацистів». 

Керівник Національної поліції Сергій Князєв у ході цієї ж зустрічі 

повідомив, що, за його інформацією, в Україні близько 3100 «місць компактного 

проживання ромів», у яких мешкає понад сто тисяч осіб. Далі він повідомив, що 

«цього року в поліцію надійшло шість повідомлень про напад на такі поселення: 

три – у Києві, два – Львівській області, одне – у Тернопільській».  

Зауважимо, що глава Нацполіції не розрізняє постійні «місця компактного 

проживання» і пов’язані із сезонною трудовою міґрацією стихійні поселення, які 

й були об’єктами всіх перелічених нападів. За нашими оцінками, у поселеннях 

такого типу проживає вдесятеро менше ромів, ніж число, озвучене С. Князєвим 

на зустрічі. 

У цілому, за словами керівника Національної поліції, в «поліції 

зареєстровано дев’ять кримінальних проваджень, з яких чотири за фактами 

хуліганських дій, три – за ознаками порушення рівноправності громадян [ст. 

161 КК – ред.], одна – за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, а також 

одне провадження – за фактом навмисного вбивства. Усі ці злочини є 

однотипними й пов’язані з нападами на місця компактного проживання циган 

групами радикально налаштованої молоді»227. 

 

● 2 липня СБУ заявила про зрив провокаційної акції, запланованої у Києві 

і спрямованої проти кримських татар. 

«За задумом представників закордонних підривних центрів, 

підпорядковані їм особи в Україні мусили зірвати презентацію першого 

кримськотатарського фільму-казки «Хидир-деде», яка мала відбутися 1 липня 

2018 р. у кінотеатрі «Жовтень», зазначалося в повідомленні СБУ228. 

Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками злочину, 

передбаченого ч.3 ст. 161 Кримінального кодексу України. 

                                                             
227 

http://mvs.gov.ua/ua/news/14527_Arsen_Avakov_Mamo_stvoriti_atmosferu_u_suspilstvi_koli_buti_neonacistom__necik

avo_ta_nevigidno_FOTO.htm 
228 

https://censor.net.ua/news/3074224/sbu_sorvala_provokatsiyu_rf_protiv_krymskih_tatar_v_kieve_fotoreportaj 
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За інформацією правоохоронних органів, ця ж група відповідає за 

організацію провокаційного пікету, що відбувся 20 червня біля посольства 

Угорщини в Україні. 

 

● 10 липня відбулося перше засідання створеної у МВС постійної робочої 

групи з питань правоохоронної й міґраційної діяльності щодо виконанню 

Стратеґії захисту й інтеґрації в українське суспільство циганської національної 

меншини на період до 2020 року229. 

На засідання було затверджено план роботи групи. 

 

● 2 серпня Національна поліція передала в Печерський районний суд 

Києва обвинувальний висновок щодо організованої злочинної групи, 

підозрюваної в здійсненні ряду провокацій, спрямованих на розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі230. Перед судом постануть ймовірний замовник 

злочинів і один з виконавців. Двоє інших ймовірних виконавців, затриманих 

восени 2017 р., втекли від слідства з під домашнього арешту й оголошені у 

розшук. 

Слідство передбачає, що злочинці осквернили синагогу у Чернівцях (19 

листопада 2016 р.); осквернили могилу рабі Нахмана в Умані (21 грудня 

2016 р.); осквернили меморіал жертвам масового знищення етнічних поляків і 

євреїв в Гуті Пеняцькій Бродівського району Львівської області (9 січня и 12 

березня 2017 р.); осквернили «польську» частину меморіалу жертв тоталітаризму 

у заповідному комплексі «Биковнянські могили» (25 січня 2017 р.); осквернили 

польське кладовище у селищі Підкамень Бродівського району Львівської області 

(12 березня 2017 р.); кинули вибуховий пристрій біля посольства Литви у Києві 

(24 квітня 2017 р.); підірвали гранату під офісом Організації українських 

націоналістів (20 травня 2017 р.); привели в дію вибуховий пристрій біля офісу 

партії «Національний корпус» в Оболонському районі Києва на вулиці Зої Гайдай 

(22 травня 2017 р.); кинули гранату в посольство США (8 червня 2017 р.); 

нанесли антисемітські графіті на декілька єврейських об’єктів і намагалися 

підпалити синагогу у Львові (30 червня 2017 р.); кинули вибуховий пристрій в 

консульство Польщі у Луцьку (10 червня 2017 р.); кинули гранату на вулиці 

Михайла Грушевського в Києві (24 серпня 2017 р.); осквернили і намагалися 

підірвати пам’ятник учасника бойових дій у Києві на вулиці Леся Курбаса (24 

серпня 2017 р.); кинули гранату в Умані, поранивши паломників (21 вересня 

2017 р.); намагалися здійснити підрив пам’ятного знаку на Верецькому 

перевалі, встановленого на честь 1100-річчя переходу угорських племен через 

                                                             
229 

http://mvs.gov.ua/ua/news/14554_U_MVS_stvorili_robochu_grupu_z_pitannya_integracii_romskoi_nacionalnoi_menshi

ni_v_ukrainske_suspilstvo_FOTO.htm 
230 https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-napravila-do-sudu-obvinuvalnij-akt-vidnosno-chleniv-ozg-

pidozryuvanix-u-vchineni-shesti-teraktiv/ 
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Карпати та ін.231 Назагал учасники угруповання обвинувачуються за 27 

епізодами. 

Перед судом постали Дмитро Чорнодубравський і Сергій Бахчеван – 

відповідно, ймовірний замовник і один з ймовірних виконавців провокацій. 

Двоє інших ймовірних виконавців, затриманих восени 2017 р., Борис Мущенко 

і Богдан Шевченко, втекли від слідства з-під домашнього арешту і оголошені у 

розшук232 . 

Станом на лютий 2019 р. слухання по суті справи в суді не почалися. 

 

● 7 серпня в Кропивницькому в Ленінський районний суд було передано 

справу щодо 21 учасника групи «Білі леви», що вчиняли напади на ґрунті 

гомофобії. Справи ще чотирьох підозрюваних було виділено в окреме 

провадження233. 

Молоді люди звинувачуються у побиттях, катуваннях, розбої, здирництві й 

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. 

У ході розслідування було доведено участь членів угруповання в 

тринадцятьох різних епізодах  

Об’єднання «Білі леви» виникло навколо однойменної інтернет-спільноти 

наприкінці 2016 р. Молоді люди знайомилися в Інтернеті з тими, кого вважали 

гомосексуалами, призначали зустріч, у ході якої били й знущалися з жертв. 

Група перебувала під сильним впливом російського неонацистського 

угруповання «Оккупай педофиляй». 

На початку 2017 р. угруповання було ліквідовано правоохоронними 

органами234. 

 

● 20 жовтня в Закарпатській області невідомі розвісили плакати 

провокаційного змісту, що звинувачували українських політиків і громадських 

діячів угорського етнічного походження у сепаратизмі235. 

Було почато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 

161 Кримінального кодексу України («розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі»)236. 

 

                                                             
231 https://strana.ua/articles/special/162933-torpedam-iz-cherkass-podlozhili-svinju.html 
232 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77209543  
233 https://persha.kr.ua/news/criminal/165494-sprava-bilyh-leviv-shhe-ne-dijshla-do-sudu-bo-pidozryuvani-

pivroku-oznajomlyuyutsya-z-obvynuvachennyam/ 
234 http://dostyp.com.ua/novini/kropivnits-ki-bili-lievi-doliu-21-gho-uchasnika-ughrupuvannia-napravili-na-

rozghliad-sudu-1 
235 https://zakarpattya.net.ua/News/186234-FOTOFAKT.-Na-Uzhhorodshchyni-nevidomi-rozkleily-zaklyky-zupynyty-

separatystiv-Brenzovycha-Borto-i-Oros 
236 https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/21/7195829/ 
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● 5 грудня стало відомо, що в Рівненській області тривають слідчі дії в 

рамках кримінальної справи, відкритої з попередньою кваліфікацією за ст. 161 і 

111 («державна зрада») Кримінального кодексу України. Цього дня на допит у 

СБУ було викликано священиків Української православної церкви Московського 

Патріархату (не менш як 15 осіб). 

Наскільки можна судити за наявною інформацією, підставою для 

відкриття провадження було поширення в приходах брошур «Українська 

православна церква: Відносини з державою. Ставлення до АТО й церковного 

розколу. Питання й відповіді», які, з погляду представника УПЦ МП, 

«роз’яснювали, що таке розкол»237, а, на думку правоохоронних органів, – 

розпалювали релігійну ворожнечу238. 

 

● 6 грудня Верховній Раді України було зареєстровано проект Постанови 

щодо посилення боротьби з проявами ксенофобії та антисемітизму 239. 

Авторами проекту є народний депутат Георгій Логвинський, керівник 

Єврейської конфедерації України Борис Ложкин і президент Української спілки 

єврейських студентів Анна Вишнякова. 

Пояснювальна записка до проекту Постанови констатує: «взявши курс на 

дотримання демократичних принципів, Україна ще раз підтвердила, що 

боротьба з антисемітизмом є задачею та обов’язком як нашої держави, так і 

нашого суспільства». Постанова мусить підкреслити політичну волю держави, 

спрямовану на подолання неґативних явищ, неприпустимих у демократичній 

країні. 

У зверненні пропонується засудити будь-які прояви ксенофобії та 

антисемітизму в Україні і підкреслити, що держава повинна вжити всіх 

можливих заходів щодо захисту прав громадян, попередження злочинів на 

ґрунті ненависті, а також щодо посилення боротьби з проявами ксенофобії та 

антисемітизму. Має бути посилено контроль за роз’ясненням посадовим особам 

державних органів особливостей кримінальних злочинів, скоєних на ґрунті 

ксенофобії, антисемітизму чи ненависті на підставі реальної або уявної 

національної чи етнічної приналежності постраждалого. 

Постановою передбачено, що Верховна Рада України звернеться з питань 

посилення протидії і запобігання ксенофобії і злочинів на ґрунті ненависті до 

Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури 

України, Національної поліції України, інших правоохоронних органів, органів 

судової влади та органів місцевого самоврядування. 

Важливим елементом Постанови є заклик до органів державної влади і 

правоохоронних органів щодо застосування в своїй діяльності робочого 

                                                             
237 http://charivne.info/rivne-news/37660-dopyt-svyashchenykiv-upts-mp-v-sbu-ottsyam-inkryminuyut-derzhavnu-

zradu-ta-rozpalyuvannya-relihijnoyi-vorozhnechi 
238 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5488 
239 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65080 
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визначення антисемітизму, розробленого Міжнародним альянсом пам’яті жертв 

Голокосту. Це визначення, яке дозволяє, за оцінкою авторів проекту Постанови, 

чітко розрізнити, що є антисемітизмом, ухвалене як офіційне в ряді 

європейських країн. 

Профільний парламентський комітет з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин уже розглянув внесений народним 

депутатом Георгієм Логвинським текст і ухвалив рішення рекомендувати 

Верховній раді України прийняти проект постанови за основу і в цілому240. 

Слід підкреслити, що у Верховній Раді вперше може бути розглянуто 

спеціальну постанову, спрямовану проти антисемітизму й ксенофобії. 

 

● Упродовж 2018 р. тривали юридичні дії по ряду справ, пов’язаних з т.зв. 

«Лощинівським погромом».  

Нагадаємо, що ранком 27 серпня 2016 р. у лісосмузі біля переважно 

болгарського села Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області на території 

занедбаного домоволодіння було виявлене тіло неповнолітньої дівчинки із 

численними ножовими пораненнями. Було відкрито кримінальне провадження 

за ст.115 ч.2 («вбивство»). 

За підозрою у вчиненні цього злочину через годину після виявлення тіла 

було затримано 21-річного місцевого мешканця, як стверджують місцеві жителі 

– ромського етнічного походження241 (наскільки можна судити за наявною 

інформацією, наполовину – по матері). Після затримання поліцейські били його 

й вимагали зізнання у вбивстві. Судячи з інформації, оприлюдненої адвокатом 

підозрюваного, є вагомі підстави припускати, що він не винний в убивстві, а 

злочин вчинила інша людина, що проходить у цей час у справі свідком242. 

2018 р. Приморський районний суд Одеси повільно ставився до розгляду 

справи, затягуючи процес. 

Увечері 27 серпня жителі села при потуранні співробітників поліції 

розгромили дев’ять будинків, у яких проживали ромські сім’ї. Погромники 

скандували «цигани – геть!» тощо. Роми завчасно покинули будинки й не 

постраждали243. 

Наступного дня, 28 серпня244, «народний сход» села прийняв «рішення» 

виселити ромів з населеного пункту. Рішення підтримала районна адміністрація. 

Голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова заявила, що ромам буде надано 

                                                             
240 http://jewseurasia.org/page6/news62273.html 
241 https://bessarabiainform.com/2016/08/izmailskij-r-n-vozmushhennye-zhestokim-ubijstvom-rebenka-zhiteli-

loshhinovki-vosstali-protiv-tsygan-lyudi-krushat-doma-i-obnovlyaetsya/ 
242 https://life.pravda.com.ua/society/2018/04/24/230544/; http://gidnist.org.ua/sud-po-delu-ob-ubijstve-v-

loshhinovke-budet-proxodit-otkryto-zasekretyat-tolko-dokumenty/ 
243 http://dumskaya.net/news/ubiystvo-rebenka-v-sele-na-yuge-odesskoy-oblasti-061966/ 
244 Цього ж дня, очевидно, в контексті широкого медіа резонансу від подій у Лощинівці, стався напад на 

ромську родину в Ужгороді. 
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можливість мирно забрати свої речі й виїхати із села245. Під охороною 

співробітників поліції, що не допустила насильства, роми покинули село246. 

За фактом погрому спочатку було відкрито кримінальне провадження з 

попередньою кваліфікацією за ст. 194 Кримінального кодексу України 

(«знищення або пошкодження чужого майна»). 

Однак, через два з половиною року після події ніхто з учасників погрому 

так і не був покараний. 

Крім того, адвокати від імені потерпілих – семи ромських сімей з 19 

неповнолітніми дітьми, що залишилися без даху над головою, подавали заяви на 

відкриття кримінального провадження за фактом злочинної бездіяльності 

співробітників поліції. 

Упродовж 2018 р. справа розвивалася так. 

23 березня Приморський районний суд Одеси скасував прийняту раніше 

постанову прокуратури Одеської області про закриття кримінального 

провадження за фактом службової недбалості, що було виражено в злочинній 

бездіяльності міліції під час погрому (ст.367 Кримінального кодексу України)247. 

Матеріали кримінального провадження було повернуто в прокуратуру для 

подальшого розслідування248, однак згодом провадження було закрито з 

формулюванням «у справи відсутня судова перспектива». Із початку слідства у 

справі прокуратура тричі закривала провадження за фактом злочинної 

бездіяльності Національної поліції249. 

17 серпня Одеський окружний адміністративний суд виніс рішення 

задовольнити скаргу групи потерпілих і визнати протиправними дії голови 

Лощиновскої сільради щодо оформлення й оголошення «рішення» «сходу» «Про 

вимогу жителів села Лощинівка щодо подальшого не проживання представників 

ромської національності на території с. Лощинівка Ізмаїльського району 

Одеської області». 

Заявники вимагали також визнати протиправною бездіяльність поліції, 

мотивуючи це тим, що діяльність  співробітники поліції не була ефективною250. 

                                                             
245 http://society.lb.ua/accidents/2016/08/28/343757_zhiteli_loshchinovki_odesskoy_oblasti.html 
246 См., напр.:  https://youtu.be/n62NG1JngmY;  http://www.unian.net/society/1490031-v-odesskoy-oblasti-posle-

ubiystva-vosmiletney-devochki-vspyihnul-romskiy-pogrom-video.html; 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/28/7118920/; http://www.5.ua/suspilstvo/cherez-vbyvstvo-dytyny-rodyny-
romiv-vyseliat-iz-sela-loshchynivka-na-odeshchyni-124148.html; http://tsn.ua/blogi/themes/politics/peremoga-vil-nad-
pravami-i-zakonom-735952.html; http://www.5.ua/suspilstvo/staly-vidomi-novi-podrobytsi-vbyvstva-divchynky-na-
odeshchyni-124160.html; и др. 

247 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72926777 
248 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2033376793357866&set=a.799985706696987 
249 

https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_gotujiut_skargu_do_jespl_cherez_nerozsliduvannjia_pogromiv_u_los
hhinivci 

250 http://reyestr.court.gov.ua/Review/75925635 



  

 

59 

 

18 жовтня Центр інформації про права людини повідомив, що українські 

правозахисники готовлять скаргу в ЄСПЧ через бездіяльність правоохоронців у 

справі розслідування ромських погромів у с. Лощинівка251. 

 

● Упродовж 2018 р. тривали юридичні дії з ряду справ, пов’язаних з 

нападом на ромів, що відбувся в с. Вільшани Харківської області 16 

травня 2017 р. Лідера ромської громади, Миколу Каспицького, було вбито з 

вогнепальної зброї, ще вісім ромів було поранено з травматичної зброї. 

Жорстокому нападу передував конфлікт одного з його учасників з одним з 

місцевих ромів. 

В убивстві підозрюється колишній голова сільської ради Вільшан, на той 

час депутат Харківської обласної ради Олексій Литвинов. Спочатку було 

затримано трьох нападників, у тому числі  О. Литвинова і його сина, Анлрія 

Литвинова, нинішнього голови Вільшанської сільради. Однак 2018 р. усі 

учасники нападу, включаючи ймовірного вбивцю, опинилися на волі. До осені 

2017 р. попереднім запобіжним заходом на час слідства щодо підозрюваного був 

домашній арешт у нічний час, але потім і цей запобіжний захід не подовжили.  

На думку адвокатів потерпілої сторони й правозахисних організацій, 

правоохоронні органі затягують рішення, а на початковому етапі сприяли 

прихованню й знищенню доказів. За фактом знищення доказів було відкрито 

окреме кримінальне провадження за ч.1 ст.396 Кримінального кодексу України 

(«перевищення службових повноважень співробітником правоохоронних 

органів»). 

Слідство велося спочатку в Дергачівському районі Харківської області, 

потім справу передали в Харків, а пізніше – у Полтаву. 

16 травня прокуратура Полтавської області вручила обвинувальні акти 

двом підозрюваним – Олексію Литвинову й Андрію Литвинову за п.9 ч.2 ст.115 

(«навмисне вбивство») і ч.2 ст.294 Кримінального кодексу України («організація 

масових заворушень»). Справу передади в Харківський районний суд. 

По третьому підозрюваному, Євгенію Криворучку, обвинувачуваному в 

перевищенні службових повноважень і організації масових заворушень, справу 

було виділено в окреме провадження й припинене у зв’язку із хворобою 

підозрюваного. Постанову прокурора про закриття провадження щодо 

Криворучка було оскаржено в суді. 

21 вересня члени ромської громади провели мітинг перед будинком 

прокуратури Полтавської області, вимагаючи притягнення винних до 

відповідальності.  

                                                             
251 

https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_gotujiut_skargu_do_jespl_cherez_nerozsliduvannjia_pogromiv_u_los
hhinivci 
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7. Діяльність громадянського суспільства 

 

● 13 лютого в Харкові відбулася прес-конференція «Протидія 

антисемітизму і ромофобії: пропозиції». Керівник Групи моніторинґу прав 

національних меншин В’ячеслав Ліхачов, директорка фонду «Громадська 

альтернатива» Марія Ясеновська і представниця Конґресу національних громад 

України Людмила Бондаренко розповіли про результати дослідження, 

спрямованого на вироблення ефективних механізмів протидії нетерпимості 

щодо ромів та євреїв. Дослідження довело, що роми нині є найнезахищенішою 

соціальною групою і якнайчастіше піддаються атакам і дискримінації. 

Проект реалізовувався Конґресом національних громад України спільно з 

фондом «Громадська ініціатива» (Харків) і Реґіональним благодійним фондом 

«Резонанс» (Львів) впродовж 2017 р. за фінансової підтримки Фонду EVZ – 

«Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (Німеччина) одночасно в п’яти країнах – 

Україні, Чехії, Польщі, Угорщині й Литві. 

26 лютого презентація результатів проекту відбулась у Львові. Через 

погрози, які отримували учасники заходу напередодні, приміщення охороняла 

поліція. На прес-конференцію прийшли представники ромофобної групи 

Л.О.В.Ц.І., однак їх не було допущено у приміщення. 

28 лютого В’ячеслав Лихачов і виконавчий віце-президент Конґресу 

національних громад України Йосиф Зисельс представили результати 

дослідження в Києві252. 

Доповідь, підготовлену за результатами дослідження, було опубліковано у 

двох частина і розміщено на сайті Конґресу національних громад України 253. 

 

● 15 березня Український центр вивчення історії Голокосту провів 

презентацію видання «Роми: міфи й факти. Навчально-методичний посібник для 

вчителя з протидії ромофобії». Навчальний посібник доступний онлайн на сайті 

«Правовий простір»254.  

 

● 27 квітня Центр громадянських свобод, Проект «Без кордонів» і Група 

моніторинґу прав національних меншин провели перед будинком Головного 

управління національної поліції в Київській області акцію «Антипогромний 

суботник: заберіть сміття в голові»255. Метою акції було привернення уваги до 

                                                             
252 http://uacrisis.org/ua/64804-attitude-to-ethnic-minorities-annual-report 
253 Ч.1: http://www.kngu-recommendations.org/data/pdf/evz_report_2017_print_re.pdf; http://www.kngu-

recommendations.org/data/pdf/evz_report_2017_part2_print.pdf 
254 Учебно-методическое пособие доступно для скачивания по ссылке: 

http://legalspace.org/ua/napryamki/posilennya-romskikh-
gromad/item/download/1453_72943964dc8ed651711c6f31cd7aa9c2 

255 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2149252038424687.1073742233.304089532940956 
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проблеми ксенофобії щодо ромів, а основною вимогою – об’єктивне й 

оперативне розслідування погрому ромського тимчасового поселення на Лисій 

горі в Голосіївському районі Києва 21 квітня. Концепцію акції було обумовлено 

тим, що 24 квітня глава київської поліції Андрій Крищенко назвав те, що 

відбулося, «суботником», у ході якого «спалювали сміття», і повідомив, що поліція 

не займається розслідуванням того, що сталося256. 

В акції взяли участь близько 50 осіб. Після її завершення представники 

організацій, що виступили ініціаторами заходу, – Олександра Романцова, 

Максим Буткевич і В’ячеслав Ліхачов – зустрілися із заступником начальника 

Головного управління Національної поліції в м. Києві, начальником слідчого 

управління полковником Олександром Пивоваровим257. Він проінформував 

представників громадськості про хід розслідування в рамках кримінального 

провадження, відкритого за фактом нападу на ромське стихійне поселення258. 

Того ж дня із керівником Національної поліції України Сергієм Князєвим і 

начальником Головного управління Національної поліції в м. Києві Андрієм 

Крищенком зустрівся представник Української Гельсінської спілки з прав 

людини259. 

Раніше із засудженням насильства щодо ромів і вимогою розслідування 

виступили також Конґрес національних громад України260, Українська 

Гельсінська спілка з прав людини261, Amnesty International262, Офіс 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародний фонд 

«Відродження»263, багато інших громадських організацій264. 

 

● 17 травня в Києві відбулася нарада представників ряду марґінальних 

єврейських груп, які, серед іншого, висловили «глибоке занепокоєння 

антисемітськими інцидентами», і закликали «правоохоронні органі, включаючи 

поліцію, СБУ, органи прокуратури, якнайсерйозніше поставитися до виявлення 

й притягнення до відповідальності винних в антисемітських злочинах, 

вандалізмі на місцях Голокосту, злочинах на ґрунті ненависті»265. 

 

                                                             
256 https://112.ua/kiev/krishhenko-na-lysoy-gore-vo-vremya-subbotnika-sozhgli-musor-a-ne-lager-romov-

443016.html 
257 http://legalspace.org/ua/napryamki/posilennya-romskikh-gromad/item/10707-pidpal-romskoho-taboru-na-lysii-

hori-pravozakhysna-aktsiia-ta-reaktsiia-media-foto-video  
258 https://www.facebook.com/events/910769069095591/permalink/911404179032080/ 
259 https://helsinki.org.ua/articles/borys-zaharov-zustrivsya-z-ochilnykamy-natspolitsiji-z-pryvodu-pohromu-na-

lysij-hori/ 
260 http://kngu.org/ru/zaava-sodo-situacii-z-napadami-na-predstavnikiv-romskoi-gromadi 
261 https://helsinki.org.ua/appeals/uhspl-rishuche-zasudzhuje-diji-predstavnykiv-s14-v-holosijivskomu-rajoni-m-

kyjeva/ 
262 http://amnesty.org.ua/nws/amnesty-international-vimagaye-rozsliduvati-pogrom-taboru-romiv-na-lisij-gori-u-

kiyevi/ 
263 http://www.irf.ua/allevents/news/roma_kyiv_26042018/ 
264 Див., напр., колективну заяву: http://ehrh.org/novini/zvernennia-napad.html 
265 http://jewish.kiev.ua/news/10574/ 
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● 18 травня у Києві на Михайлівської площі проходила арт-акція 

кураторського об’єднання «Худрада» «Синдром того, хто вижив»266 на підтримку 

ромів, потерпілих від нападів радикальних груп. Акцію намагалися зірвати 

представники ультранаціоналістичних організацій, однак завдяки діям поліції й 

адекватній реакції учасників заходу насильства вдалося уникнути267. 

 

● 14–15 вересня у Києві та Умані відбулася міжнародна наукова 

конференція «Зцілюючи рани минулого: 1768 рік в історії України (православна, 

римо-католицька, уніатська та юдейська спільноти в умовах Барської 

конференції, Коліївщини і російської окупації)» і круглий стіл «Історія, пам’ять і 

пошуки консенсусу про минуле в сучасній Україні». 

Серед організаторів конференції Український католицький університет, 

Український державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Провинції Святійшого 

Спасителя в Україні Василіянського Ордена Св. Йосафата, Київська архієпархія 

Української Греко-Католицької Церкви, Асоціація єврейських організацій та 

общин (Ваад) України та ін. 

До складу організаційного комітету увійшли представники наукових, 

релігійних і громадських організацій, зокрема Йосиф Зісельс, співпрезидент 

Асоціації єврейських організацій та общин (Вааду) України. 

Конференція мала на меті створити платформу для широкої публічної 

дискусії про складні сторінки минулого для пошуку концепції з історичної та 

культурної пам’яті в Україні на основі примирення й інклюзивного 

міжконфесійного і міжнаціонального діалогу, починаючи з критичного 

академічного вивчення трагічних подій на Правобережній Україні 1768 року. 

По завершенні конференції у дворі колишнього василіянського монастиря 

в Умані відбулася міжконфесійна панахида за жертвами Коліївщини – 

українцями, поляками та євреями. 

У панахиді взяв участь Головний рабин юдейських общин прогресивного 

юдаїзму Олександр Духовний268. 

 

 

 

                                                             
266 https://prostory.net.ua/ua/novyny/346-syndrom-toho-khto-vyzhyv; https://commons.com.ua/uk/sindrom-

vyzhivshego/ 
267 
https://www.44.ua/news/2044810;  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213492973693363&set=a.10202195958715049.1073741836.1071821425 
268 http://jewseurasia.org/page6/news61523.html 
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8. Оцінки міжнародних організацій, дипломатичних 

представників і політичних діячів 

 

● 27 січня, як і в минулі роки, в Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту, Міністерством у справах діаспори Держави Ізраїль опубліковано 

доповідь про антисемітизм у світі в 2017 р 269  

У розділі, присвяченому Україні, стверджується, що 2017 р., порівняно з 

2016 роком, число інцидентів зросло вдвічі. «Ось вже другий рік поспіль 

статистика антисемітських інцидентів в Україні залишається на першому місті 

на всьому пострадянському просторі. Особливо слід зауважити використання 

антисемітської пропаганди в політичній риториці, вандалізм, спрямований 

проти єврейських об’єктів, серед яких кладовища, меморіали жертвам 

Катастрофи й общинні центри»270. 

Доповідь було розкритиковано експертами, які вважали, її неадекватною 

щодо України 271 . 

 

● 25 квітня на сайті американського конґресмена Ро Ханни було 

опубліковано лист272, присвячений антисемітизму в Україні й Польщі, під яким 

поставили підписи 57 членів Конґресу. 

У листі висловлюється занепокоєння «спотворенням і запереченням 

Голокосту, підтримуваним державою» й «вшануванням нацистських 

колабораціоністів». Мимохідь згадавши про запровадження у Польщі покарання 

за покладання відповідальності на Польщу як державу і поляків як народ за 

Голокост, конґресмени стверджують: «закони України від 2015 року йдуть далі у 

ґлорифікації нацистських колабораціоністів і запроваджують кримінальну 

відповідальність за заперечення їхнього героїзму». З подальшого тексту листа 

виходить, що його автори вважають «нацистськими колабораціоністами» 

Українську повстанську армію. 

Висловивши переконання, що в Україні фіксується «підтримуване 

державою заперечення Голокосту», автори листа переходять до наступної теми – 

твердження про те, що воно «супроводжується іншими проявами 

антисемітизму». З посиланням на доповідь ізраїльського Міністерства у справах 

діаспори, конґресмени стверджують, що «відмивання українських «героїв» 

супроводжується збільшенням антисемітських інцидентів по всій Україні». 

                                                             
269 http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/%D7%93%D7%95%D7%97-

%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2017-
%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-2.pdf 

270 http://detaly.co.il/stalo-li-v-ukraine-bolshe-antisemitizma/ 
271 http://www.hadashot.kiev.ua/content/politolog-vyacheslav-lihachev-za-poslednie-gody-v-ukraine-nikto-ne-

osuzhden-za-antisemitskie 
272 https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/Combat%20Anti-Semitism%20Letter.pdf 
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Лист викликав різко неґативну реакцію Вааду України , ряду істориків та 

громадських діячів273. 

У заяві Президії Ваада України констатувалося, що «у тексті листа 

міститься цілий ряд невідповідних дійсності тверджень, або, як мінімум, 

некоректних формулювань» 274. 

 

● 4 травня Посольство США в Україні опублікувало твіт, у якому 

висловило розчарування проявами ненависті й антисемітизму у Львові й 

Одесі275. 

 

● 14 травня Меморіальний музей Голокосту у Сполучених Штатах, 

опублікував заяву, в якій висловив «глибоке занепокоєння у зв’язку з недавніми 

проявами нетерпимості та антисемітизму в Україні, включаючи насильство 

щодо ромських громад в Києві і Львові»276. 

 

● 1 червня представництво ООН в Україні закликало український уряд 

вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів, активістів ЛҐБТ-

Спільноти й інших меншин, які зазнають нападів й утисків. Відповідну заяву 

було опубліковано на сайті представництва ООН в Україні277. 

У заяві, зокрема, зазначається: «ООН в Україні закликає уряд України 

продовжувати відслідковувати дії, вчинені деякими радикальними елементами, 

які порушують основні права меншин, закріплені у ратифікованих Україною 

міжнародних договорах про права людини». 

 

● 14 червня міжнародні правозахисні організації «Amnesty International», 

«Front Line Defenders», «Human Rights Watch» і «Freedom House» опублікували 

спільну заяву, у якій закликали Генерального прокурора й міністра внутрішніх 

справ розслідувати напад, вчинений активістами праворадикальных груп, і 

ґарантувати дотримання прав людини й громадянських свобод в Україні278. 

 

● 20 червня було розповсюджено чергову «Доповідь про ситуацію із 

правами людини в Україні» Моніторинґової місії ООН в Україні про права 

                                                             
273 https://www.radiosvoboda.org/a/29194569.html 
274 http://jewseurasia.org/page6/news60440.html 
275 https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/992341122361036800 
276 https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/museum-expresses-deep-concern-about-anti-

romani-violence-and-antisemitism-i 
277 http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4374-ukraina-oon-zaklykaie-uriad-efektyvno-rozsliduvaty-

vsi-napady-na-predstavnykiv-menshyn 
278 https://www.hrw.org/news/2018/06/14/joint-letter-ukraines-minister-interior-affairs-and-prosecutor-general-

concerning 
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людини в Україні, що охоплює період з 16 лютого по 15 травня 2018 р.279. У 

доповіді Управління Верховного комісара ООН із прав людини висловлює 

«глибоке занепокоєння» нападами на ромські громади. 

 

● 6 листопада Європейський суд із прав людини виніс рішення у справі 

«Віруючі й інші проти України». 

19 потерпілих ромів поскаржилися в ЄСПЧ на антиромський напад у 

селищі Петрівка Одеської області 2002 р. Позивачі заявляли, що Україна 

відповідає за вторгнення й розгарбування їхніх будинків, оскільки місцева 

влада щонайгірше була співучасником атаки, а щонайкраще – нічого не зробила, 

щоб запобігти нападу. 

Судді одноголосно визнали, що в цій справі порушено статтю 8 («право на 

повагу приватного й сімейного життя») і статтю 14 («заборона дискримінації») 

Європейської конвенції про права людини. Крім цього, ЄСПЧ визнав Україну 

винної в порушенні ст. 3 («заборона катувань»). Вона стосувалася деяких 

заявників, які були вдома під час нападу. 

Суд відхилив арґументи української сторони, яка намагалася довести, що 

влада не відіграла жодної ролі в погромі, а насправді намагалася вирішити 

ситуацію. ЄСПЧ ухвалив, що рішення поліції не захищати цю групу заявників, 

не маючи для цього вагомих підстав, а замість того порадила їм покинути 

будинки перед погромом, є таким, що принижує їхню гідність. 

Також суд вирішив, що українське розслідування нападу було 

неадекватним і характеризувалося відсутністю старанності й незалежності. 

ЄСПЧ задовольнив вимоги 17 з 19 заявників. Потерпілі одержать сукупну 

компенсацію на загальну суму 5 000 000 гривень. 

12 потерпілих одержать компенсацію в розмірі 11 000 євро. Ще п’ятеро – 

по 9000 євро. Компенсацію постраждалі мають отримати в гривнях за поточним 

курсом280 . 

7 вересня 2002 р. у Петрівцях вбито громадянина України. У відповідь на 

вбивство юрба жителів зажадала вигнання всіх ромів із села. Місцева влада 

погодилися із цим підходом і попросила виселити «соціально небезпечних осіб 

незалежно від етнічного походження». 

Сільський голова порадив ромам покинути будинки напередодні погрому. 

Кілька осіб обшукали будинки ромів і ламали їхні речі. Під час нападу були 

присутні поліцейські, але вони не намагалися зупинити пограбування, 

зосередившись, мабуть, лише на тому, аби уникнути людських жертв. 

Очевидні паралелі між цією справою й погромом у Лощинівці 2016 р. За 

аналоґією, можна стверджувати, що й в цьому випадку Україна як держава 

                                                             
279 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_RU.pdf 
280 
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відповідає за порушення Конвенції із прав людини і, якщо справа дійде до 

ЄСПЧ, буде змушена заплатити потерпілим значну компенсацію. 

 

● 13 грудня посол Держави Ізраїль в Україні опублікував лист, у якому 

повідомив, що він «шокований» рішенням «Львівської області» оголосити 2019 

роком Бандери, який «безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських 

злочинах»281. 
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Висновки. Основні тенденції 2018 року  

 

Упродовж 2018 р. спостерігалися досить різноманітні тенденції, як 

позитивні, так і неґативні, відтак їх зовсім непросто підсумувати в 

узагальненому вигляді.  

З одного боку, значно покращилася, порівняно з 2017 роком, ситуація 

в сфері антисемітизму. Кількість актів антисемітського вандалізму 

скоротилася вдвічі, випадків насильства на ґрунті антисемітизму зареєстроване 

не було. Національна поліція й СБУ продемонстрували деякі успіхи, 

заарештувавши підозрюваних у ряді вчинених раніше антисемітських злочинів. 

Однак, як правило правоохоронні органі не кваліфікують антисемітський 

вандалізм адекватно, тобто, з урахуванням мотиву. Крім того, як і раніше 

безкарними залишаються публічні антисемітські висловлювання. 

З іншого боку, однієї з найнеґативних тенденцій минулого року було різке 

зростання насильства на ґрунті ксенофобії, спрямованого проти ромів. 

Насильство стосовно представників цієї громади, у тому числі масштабне, що 

призводило до жертв, мало місце й раніше. 2016 р. ромським погромом на увесь 

світ сумно прославилася Лощинівка Одеської області, 2017 р. сталася трагедія у 

Вільшанах під Харковом. Однак з початку 2018 р. ксенофобія щодо ромів стала 

системним і важливим напрямом діяльності організованих груп. У другій 

половині весни – на початку літа країною прокотилася хвиля жорстоких 

нападів, у тому числі таких, що призвели до людських жертв. Практично всі 

вони, за винятком найжорстокішого нападу, що стався у Львові, залишилися 

безкарними. 

Стабільно складною залишається ситуація в сфері насильства на 

ґрунті гомофобії (ненависті за ознакою сексуальної орієнтації й ґендерної 

ідентичності). Крім фізичних нападів, однієї з тенденцій минулого року стали 

численні зриви заходів ЛҐБТ-Спільноти, як публічних, так і закритих.  

Громадянське суспільство, усвідомлюючи небезпеку аґресивної ксенофобії, 

виявило солідарність і значну здатність до консолідації зусиль у боротьбі із цим 

явищем. 

Попри деяку активізацію зусиль, органі державної влади й правоохоронні 

органі торік явно не впорались із завданням забезпечення прав людини й 

ґарантій громадянських свобод. 

2019 р. держава повинна докладати більше зусиль для запобігання 

злочинів на ґрунті ксенофобії, ефективного розслідування й притягнення до 

відповідальності винних у вже скоєному. 

 


