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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 35 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
Протягом квітня-червня було задокументовано декілька 
випадків антисемітського вандалізму, більше ніж у минулі 
квартали. У травні в Нікополі невідомі нанесли антисемітські 
заклики на паркані будинку місцевого жителя єврейської 
національності та на ще кількох будинках. 

20 квітня, у день народження Адольфа Гітлера, двоє молодиків 
підпалили будівлю синагоги у Херсоні. У липні їх визнали 
винними в умисному знищенні майна за допомогою підпалу на 
ґрунті національної та релігійної нетерпимості та засудили до 
4-х років умовно із випробувальним терміном в один рік.
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СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ

НАСИЛЬСТВО ЗА ОЗНАКОЮ

Інциденти спрямовані проти ЛГБТ+ 

Цього кварталу було задокументовано сплеск 
насильства проти активістів та організацій, що 
захищають права ЛГБТ+ спільноти� Зокрема, 27 та 29 
травня праворадикальні групи здійснили насильницькі 
напади на показ документального фільму про ЛГБТ+ 
ветеранів та на ЛГБТ+ ком'юніті-центр у Києві, а також 
на правозахисну дискусію від ГО "Інсайт" та офіс 
ЛГБТ-організації «Ліга» в Одесі� 5 червня у Києві група 
людей напала на учасника правозахисної акції ЛГБТ+ 
спільноти� У всіх цих випадках нападники залишаються 
непокараними� 
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