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Freedom House та партнери в рамках нашої спільної ініціативи "Об’єднанні в боротьбі з насильством на ґрунті 
ненависті в Україні" намагаються вдосконалити політику України щодо запобігання насильству, мотивованому 
ненавистю, та реагуванню на нього. Ми об'єднали зусилля, щоб сформувати широку коаліцію громадянського 
суспільства для ведення моніторингу, документації, аналізу та динаміки нападів на ґрунті ненависті на спільноти 
в Україні.  Маючи дані, зібрані як із відкритих джерел, так і з інтерв'ю, ми забезпечуємо просування адвокаційних 
ініціатив, спрямованих на аналіз і вдосконалення політики запобігання і розслідування випадків насильства на 
ґрунті ненависті на національному рівні.  Цей Монітор ненависті є короткою ілюстрацією моніторингу, документації 
та верифікації інцидентів,  зафіксованих мережею з 28 моніторів по всій країні. Предметом моніторингу є випадки 
насильства, мотивованого ненавистю, та насильства щодо подій, організованих з метою популяризації прав громад, 
на яких спрямоване насильство, мотивоване ненавистю. 
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Додаткова інформація
За три місяці монітори задокументували кілька випадків 
антисемітського насильства – більше ніж за минулий квартал. 
В ніч на 18 жовтня в Умані напали на двох неповнолітніх 
брацлавських хасидів-паломників з Великобританії, один 
з них отримав удар ножем в обличчя. Одного з нападників 
засудили за статтею «хуліганство» та оштрафували на 17 тисяч 
гривень. Інший випадок трапився 10 грудня. Чоловік повалив 
великий ханукальний світильник, встановлений на Подолі 
у Києві. Він транслював свої дії у фейсбуці, супроводжуючи 
їх антисемітською мовою ворожнечі. Поліція розслідує його 
дії, серед іншого, як порушення рівноправності громадян за 
статтею 161 ККУ.

Львів

Луцьк
Рівне

Закарпаття Чернівці

Івано-
Франківськ

Тернопіль

Житомир
Київ

Чернігів Суми

Полтава
Харків

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Дніпро

Одеса

Херсон

Кропивницький

Черкаси

Миколаїв

Вінниця

Хмельницький

АКР Крим

СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ
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Інциденти спрямовані проти ромів 

Цей квартал відзначився значною кількістю інцидентів 
на ґрунті ненависті, спрямованих проти ромів� Яскравий 
приклад стався у Львові, де прихильники фейсбук-
групи «Ловці», яка прагне «протидіяти кишеньковим 
крадіжкам», облили чоловіка ромського походження 
«зеленкою», і змусили його повзати на колінах� Відео 
нападу було поширене учасниками групи «Ловці»  у 
різних соціальних мережах� Разом з іншими схожими 
відео, воно призвело до значного збільшення рівня 
мови ворожнечі щодо ромів у Львівських фейсбук-
групах�
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