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Вступ
В основі злочинів на ґрунті ненависті лежать упередження щодо конкретної групи людей за 
ознакою раси, релігії, етнічної приналежності, гендеру, сексуальної орієнтації тощо. Злочини 
проти окремої особи мають вплив не тільки на неї, а й на цілу групу людей, що зазнають 
або можуть зазнавати дискримінації. Такі правопорушення можуть посилати членам цих 
груп руйнівний сигнал про їх неприйняття та несприйняття у суспільстві, що своєю чергою 
викликатиме у них відчуття постійної небезпеки, незахищеності, депресії, тривожності та 
навіть агресії у відповідь. 

Злочини на ґрунті ненависті особливо небезпечні, оскільки за відсутності належної реакції 
з боку суспільства та правоохоронних органів мають тенденцію до збільшення та ескалації. 
Ті, хто вчиняє насильство, вважатимуть свої дії морально виправданими, якщо не будуть 
засуджені та покарані за них. 

Такі діяння, крім того, що направлені на порушення прав певної групи людей, мають інший 
негативний вплив – розколюють суспільство, створюють упереджене ставлення до конкретної 
суспільної групи, що може призвести до вкрай негативних наслідків, виникнення та загострення 
соціальної напруги, направленої проти ЛГБТ+ спільноти, представників різних етнічних та 
релігійних груп, зокрема ромської спільноти. Вказані правопорушення протиставляють одну 
групу іншій і можуть легко призвести до ескалації, включаючи насильство, продиктоване 
помстою, громадських заворушень чи навіть більш масштабних конфліктів.

Для того, щоб оцінити ситуацію зі злочинами на ґрунті ненависті в Україні Freedom House 
разом із Правозахисним ЛГБТ Центром «Наш світ», Конгресом національних громад України 
(КНГУ) та Коаліцією Ромських неурядових організацій України (НУО) підготували річний звіт. 
Організації дослідили неправомірні дії на ґрунті ненависті, направлені проти ЛГБТ+ спільноти, 
представників різних етнічних, расових та релігійних груп, зокрема єврейської, ромської 
спільноти та іноземців, і дійшли таких висновків:

● Три роки поспіль зберігається тенденція до зниження задокументованих 
фактів порушення прав ЛГБТ+. Однак це може бути пов’язано з карантинними 
обмеженнями, через які кількість публічних акцій зменшилася.

● Кількість нападів на ЛГБТ+ центри та заходи з боку ультраправих і консервативних 
угруповань знизилася до рівня 2019 року. Без погроз і далі не обходиться жодна 
акція, однак Національна поліція покращила практику захисту масових публічних 
заходів ЛГБТ+ від нападів ультраправих угруповань. 

● Кількість злочинів на ґрунті етнічної, расової та релігійної ненависті у 2021 році 
залишилася майже на тому ж рівні, що й у 2020 році. Верховна Рада ухвалила 
закон, що має на меті запобігати антисемітизму в Україні. 

● Попри деякі зрушення у законодавстві та покращення практик, правоохоронна 
система і далі демонструє неефективне розслідування злочинів ненависті.
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Території, не підконтрольні уряду України

 1-3 випадків
 6-10 випадків
 13-14 випадків
 60 випадків

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ КЕЙСІВ, ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ У 2021 РОЦІ

ЛГБТ+

Випадки порушень прав ЛГБТ+
Моніторингова мережа Центру «Наш світ» у 2021 році задокументувала 141 випадок дій на 
ґрунті гомофобії / трансфобії, дискримінації, а також інших порушень прав ЛГБТ+ в Україні. 
У 131 кейсі йшлося про події, що відбулися у 2021 році, решта (10 випадків) трапилися 
у 2020 році. 

Три роки поспіль зберігається тенденція до зниження задокументованих фактів порушення 
прав ЛГБТ+ (188 – у 2020; 369 – у 2019). У першу чергу, це пов’язано з карантинними заходами, 
що безумовно позначилося на соціальній активності як ЛГБТ+, так і їхніх опонентів. Також 
у 2021 році через брак ресурсів монітори припинили документування незначних інцидентів, 
в яких були відмічені лише словесні образи та погрози у міжособистісних стосунках. 

Географічно найбільше порушень прав ЛГБТ+ фіксують у великих містах, де представники 
таких груп є найбільш помітними. Лідером за кількістю таких кейсів залишається Київ та 
область. Далі зі значним відривом йдуть Житомир, Одеса, Херсон та Львів. 
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КІЛЬКІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛГБТ+ У 2021 РОЦІ

81 ОБРАЗИ, ПРИНИЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ 
ГІДНОСТІ, ПОГРОЗИ 

66 ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО РІЗНОГО СТУПЕНЯ 
ТЯЖКОСТІ 

14
НЕЗАКОННЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ 
(АБО ЗАГРОЗА РОЗГОЛОШЕННЯ) 
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12 НАПАДИ НА ЛГБТ+ ЦЕНТРИ /  ЗАХОДИ 
АБО АКТИВІСТІВ

7 ГОМОФОБІЯ / ТРАНСФОБІЯ В СІМ’Ї

6 ПОГРОЗИ ЗБРОЄЮ ЧИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

5 ВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ 

5 ВИМАГАННЯ ТА ШАНТАЖ 

5  ГРАБІЖ

5 ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА

4 ГОМОФОБНІ НАПИСИ / ЗАКЛИКИ

3 ПЕРЕШКОДЖАННЯ МИРНІЙ АКЦІЇ 

2 РОЗБІЙ

2 ВБИВСТВО

1 НАСИЛЬСТВО СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

1 НЕПОКОРА ЗАКОННИМ ВИМОГАМ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Найбільше випадків – 102 – це дії на ґрунті гомофобії / трансфобії та мова ворожнечі. 
55 з них можна охарактеризувати як злочини ненависті, а 45 – як інциденти ненависті. 
Найпоширенішими видами порушень залишаються образи, приниження людської гідності, 
погрози та фізичне насильство різного ступеня тяжкості. Окрім того, у 2021 році представники 
ЛГБТ+ зазнавали погроз зброєю, вимагання і шантажу, грабежу, були 2 випадки вбивства та 
1 випадок насильства сексуального характеру. 

Два роки поспіль зберігається тенденція до зменшення кількості нападів на мирні акції: 
5 випадків у 2020-2021 роках проти 13 у 2019 році. Однак це пов’язано з тим, що мирних акцій 
проводили значно менше у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

ЛГБТ+ та ультраправі і консервативні угруповання
Ультраправі угруповання продовжують цілеспрямовано відстежувати ЛГБТ+ заходи, 
організації та окремих активістів і нападати на них. Найбільш активним і помітним серед таких 
угруповань протягом 2021 року були «Традиція і Порядок». 

Зокрема, у 2021 вони намагалися зірвати мирну ходу ЛГБТ+ в Одесі, Харкові та Києві. Однак 
поліція в усіх випадках надійно ізолювала ходу від можливих нападів. Після спроби погрому 
в Одесі нападники намагалися атакувати самих правоохоронців, за фактом чого поліція 
розпочала розслідування. Приморський районний суд Одеси взяв під домашній арешт низку 
учасників угруповання «Традиція і порядок», зокрема, лідера одеської організації ТіП Іллю 
Попкова та керівника цього угруповання Богдана Ходаковського.
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Також знизилася кількість нападів на ЛГБТ+ центри і заходи з боку ультраправих 
і консервативних угруповань. У 2021 році цей показник знизився до рівня 2019 року – 11 нападів.

Двічі нападали на дружній до ЛГБТ+ бар «Хвильовий» на столичному Подолі. Ввечері 
26 листопада 2021 року близько 30 молодиків у масках увірвалися туди, потрощили меблі 
та вікна, залили відвідувачів сльозогінним газом та побили охоронців, вигукуючи гомофобні 
лозунги на кшталт «Смерть ЛГБТ». Аналогічний напад стався 6 листопада 2021 року. Так само, 
під лозунгами боротьби з наркоманією і розпустою, праворадикали ще кілька разів нападали 
на розважальні заклади в районі Подолу. 

Захист прав ЛГБТ+
Національна поліція покращила практику захисту масових публічних заходів від нападів 
ультраправих угруповань, однак, як і раніше, демонструє неефективне розслідування злочинів 
ненависті. Водночас Національна поліція та Офіс Генерального прокурора демонструють 
бажання та готовність виправити ситуацію за допомогою розробки методики розслідування 
таких злочинів та навчання особового складу. 

У листопаді 2021 року в Україні вперше ув’язнили за напад за статтею хуліганства, вказавши 
однак, що мотив злочину був гомофобним. Так, у Львові група з чотирьох молодиків напала на 
поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу, бо ті здалися їм схожими на геїв. Галицький суд у 
Львові позбавив одного з нападників волі на 4 роки та 1 місяць. Це стало можливим багато в чому 
завдяки активному розголошенню інциденту у публічному просторі та роботі правозахисників. 

https://www.dw.com/uk/v-ukraini-vpershe-uviaznyly-za-napad-iz-motyviv-homofobii/a-59836106
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Нові законодавчі ініціативи Кабінету Міністрів та очікуване рішення ЄСПЛ створюють умови 
для вирішення найважливіших юридичних проблем щодо захисту прав ЛГБТ+ в Україні. 
Український уряд продовжує виконувати ЛГБТ+ компоненти Плану дій у сфері прав людини. 
Головною проблемою у цій сфері залишається лобістська діяльність провідних українських 
церков, які противляться всім крокам по боротьбі з гомофобією та її наслідками, стверджуючи, 
що це є порушенням свобод совісті та слова. 

Попри все, український ЛГБТ+ рух не знижує своєї активності, зосередившись у цьому році на 
питаннях безпеки та боротьби зі злочинами з мотивів нетерпимості. Велику суспільну увагу до 
себе привернула ініціативна група ЛГБТ+ військових і волонтерів, які в цьому році створили 
нову громадську організацію «Українські ЛГБТ+ військові за рівні права».
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Злочини на ґрунті етнічної, 
расової та релігійної ненависті

Упродовж 2021 року Конгрес національних 
громад України (КНГУ) задокументував 
20 злочинів на ґрунті етнічної, расової 
та релігійної ненависті (не враховуючи 
злочинів на ґрунті ксенофобії щодо ромів – 
це ще як мінімум три випадки насильства). 
Більшість з зафіксованих випадків – 
17 кейсів – мали антисемітський характер. 
У 2020 році КНГУ зафіксував загалом 
19 злочинів на ґрунті етнічної, расової та 
релігійної ненависті. 

У трьох випадках антисемітизму злочинці 
застосували насильство, в одному з яких 
постраждало три особи. У 2020 році 
таких епізодів було чотири, водночас у 
2017-2019 роках насильницьких інцидентів 
на ґрунті антисемітизму не фіксували 
зовсім. Зростання кількості подібних 
злочинів можна пояснити тим, що була 
розгорнута інформаційна кампанія проти 
приїзду паломників до міста у зв’язку із 
побоюваннями щодо розповсюдження 
пандемії Covid-19. 

Близько 22:00 7 жовтня в Умані на 
вул. Східна на прибудинкову територію 
до ортодоксального єврея-ізраїльтянина 
вломився нетверезий сусід Анатолій, 
який з лайкою та з кулаками накинувся 
спочатку на 31-річного сина, потім на 
49-річного батька сімейства. Постраждав 
також друг, що прийшов на допомогу сім’ї, 
що піддалася нападу. У ході конфлікту 
нападник вигукував антисемітські образи 
(«Шкода, що Гітлер не вбив вас усіх, це не 
ваше місце. Це не ваша земля, валіть до 
Ізраїлю»). 

Крім того, у 2021 році монітори КНГУ 
зафіксували 14 випадків антисемітського 
вандалізму (у 2020 році – 10). Зокрема, 
паплюження меморіалів, цвинтарів, 
синагог та інших об’єктів єврейської 
громадської інфраструктури. Збільшення 
кількості випадків пов’язували з хвилею 
актів вандалізму щодо світильників – 
менор, які встановили під час свята Хануки 
у громадських місцях по всій Україні в 
кінці листопада і на початку грудня.

КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ НАСИЛЬСТВА 
НА ҐРУНТІ АНТИСЕМІТИЗМУ 
(ДАНІ МОНІТОРИНГУ КНГУ)

2014  4

2015  1

2016  1

2017 0

2018 0

2019 0

2020  4

2021  3

ДИНАМІКА ВИПАДКІВ 
АНТИСЕМІТСЬКОГО ВАНДАЛІЗМУ 
(ДАНІ МОНІТОРИНГУ КНГУ)

2014  23

2015  22

2016  19

2017  24

2018  12

2019  14

2020  10

2021  14
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і Рано вранці 29 листопада у Дніпрі група з п’яти осіб перекинула ханукальний 
світильник, встановлений на центральній Європейській площі. Внаслідок падіння 
була пошкоджена система освітлення – розбиті лампочки та обірвані дроти. Було 
відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 
Кримінільного кодексу України. Наступного дня стало відомо про затримання п’ятьох 
підозрюваних – молодих людей 2001 – 2004 р.н. На момент скоєння правопорушення 
вони перебували у стані алкогольного сп’яніння. Судячи з фотографій, одяг як 
мінімум одного з них може свідчити про належність до неформальних ультраправих 
кіл. 1 лютого 2022 року Шевченківський (Кіровський) районний суд Дніпра визнав 
юнака, який перекинув світильник, винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 
ст.161 ККУ, та присудив йому один рік позбавлення волі умовно.

Крім злочинів на ґрунті антисемітизму, протягом 2021 року було зафіксовано три інші випадки 
насильства на ґрунті расової та етнічної ненависті. 

і Близько дев’ятої години вечора 23 січня у Києві двоє невідомих зі спини напали на 
українця вірменського етнічного походження. Нападники були поголені наголо. 
Вони провокували жертву на бійку, завдавали ударів руками та ногами, коли він 
спробував піти, переслідували його, продовжуючи завдавати ударів. Втручання 
перехожих допомогло потерпілому відірватись від нападників. Було відкрито 
провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу 
(навмисне завдання легких тілесних ушкоджень). За словами потерпілого, поліція 
чинила перешкоди фіксації обставин злочину, зокрема, не приїхала на виклик 
до лікарні, відмовилася приймати показання двох свідків події, не прийняла 
рентгенівського знімка, принесеного потерпілим із лікарні).
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Зрушення в законодавстві
У вересні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про запобігання та протидію 
антисемітизму в Україні». Закон дає визначення антисемітизму як певному сприйняття 
євреїв, що виражається як ненависть до євреїв, визначає дії, які є проявами антисемітизму, 
та встановлює за них відповідальність. Водночас правозахисники наголошують на низці 
суперечливих положень та проблем закону. Зокрема, його критикують за юридичну 
безграмотність та погану якість тексту та те, що «депутати ініціювали саме протидію 
антисемітизму, а не комплексний закон, який би посилював відповідальність за дискримінацію 
на будь-якому ґрунті та запроваджував реальні механізми боротьби з нею». 

Порушення прав ромської громади
У 2021 році Правозахисний Ромський Центр зафіксував 11 випадків злочинів на ґрунті ненависті 
та нетерпимості. Найбільше – 4 випадки – задокументували у Київському регіоні, 3 у Львові, 
2 на Одещині, по одному випадку в Чернігові та Закарпатті. 

У більшості областей, за якими здійснюється моніторинг, правоохоронні органи не реагують 
на скарги, звернення та звіти ромів та навмисно затримують розслідування кримінальних 
правопорушень проти ромів. Органи державної влади та місцевого самоврядування на 
регіональному рівні готові співпрацювати, тоді як службовці нижчого рівня відмовляються 
допомагати на тій підставі, що вони не можуть відрізнити ромів від інших національних меншин.

і 11 серпня ближче до півночі компанія молодих людей, включаючи потерпілих, 
проводили дозвілля, слухаючи гучно музику зі своєї колонки біля школи №14 
в місті Ізмаїл Одеської області. Патрульна машина, що проїжджала поруч, зробила 
зауваження компанії з проханням зменшити гучність музики. Потерпілі вимкнули 
музику, проте інша компанія поруч увімкнула свою. Після чого патрульна поліція 
повернулася та почала кийками бити першу компанію, тобто потерпілих. Згодом 
потерпілі звернулися до поліції з заявою, їм спершу відмовили, однак коли мати 
одного з потерпілих почала знімати поліцейських на відео, заяву таки прийняли. 
Потерпілим запропонували юридичну допомогу від «Правозахисного Ромського 
Центру», але вони від неї відмовились та перестали виходити на зв’язок.

Території, не підконтрольні уряду України

ПОРУШЕННЯ ПРАВ 
РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ 
У 2021

ВСЬОГО

11
ВИПАДКІВ

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

1

4
3

2

1

https://cedem.org.ua/news/zakon-protydiya-antysemityzmu/
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Окрім того, у деяких випадках широко розповсюджена нетерпимість до ромів загострює 
існуючі проблеми та сприяє новим злочинам. 

Зокрема, після побутової бійки між двома ромськими підлітками та місцевим волонтером в 
Ірпені, у соціальних мережах праворадикальних та націоналістичних організацій з’явилися 
заклики вийти на акцію проти ромів. Євген Карась, лідер руху «Основа майбутнього» (колишня 
С14, представники якої 2018 року спалили табір ромів у Києві), у своєму телеграм-каналі 
написав, що один із нападників – нібито син місцевого наркобарона. Як пише видання 
Заборона, ромів звинуватили в наркоторгівлі, крадіжках та нападах в Ірпені. Учасники акції 
принесли кілька банерів з мовою ворожнечі та погрозами і вигукували ксенофобні гасла 
(«Пам’ятай, чужинець, тут господар українець» або «Геть циган з Ірпеня»). Попри агресивність 
акції, на офіційній сторінці Бучанського районного управління поліції у Київській області в 
Facebook написали, що протестувальники «висловлюють свою позицію щодо діяльності однієї 
з народностей на території міста». 

https://zaborona.com/pobutovyj-konflikt-v-irpeni-pereris-v-akcziyu-proty-romiv/
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Ситуація з COVID-19
Монітори відзначають, що більшість недостатньо забезпечених ромів не дотримувалися режиму 
носіння масок. Зважаючи на недотримання заходів індивідуальної безпеки та антисанітарні 
умови, рівень зараження серед ромів був досить високим. Беручи до уваги погіршення 
фінансового стану, доступ до медичної допомоги серед ромів також був ускладненим. 

Так само залишилася проблема доступу до вакцинації, адже чимало громад ромів закриті, 
окрім того, багато з них не мають можливості вакцинуватися у доступний спосіб через 
відсутність документів. Водночас завдяки офіційному діалогу між ромськими лідерами та 
владою Закарпаття вдалося створити виїзні групи для вакцинації в ромських поселеннях. 
Зокрема, про це повідомляло видання Цензор.Нет. У коментарі журналістам представник 
ромської громади Закарпаття Мирослав Горват розповів, що місцеві роми «дуже складно 
пережили пандемію коронавірусу, другу хвилю восени 2020 року та третю хвилю навесні 2021 
року». Він також зазначив, що в багатьох громадах роми не мають можливості вакцинуватися 
через відсутність документів, сімейного лікаря та контактів для реєстрації. 

Висновки
Злочини на ґрунті ненависті мають тенденцію до ескалації тоді, коли на них відсутня достатня 
реакція, тому надзвичайно важливим є їх раннє розпізнавання та відстеження. Це дозволить 
правоохоронним органам передбачати та запобігати більш серйозним правопорушенням. 

Цьому має передувати системна робота зі зміцнення довіри населення, зокрема й суб’єктів 
злочинів на ґрунті ненависті, до правоохоронних органів та влади. Недостатнє реагування на 
виклики та повідомлення про правопорушення, затягування розслідувань часто демотивують 
жертв звертатися до поліції. Чим вищим буде рівень довіри, тим більше інформації 
правоохоронці зможуть отримувати і тим якісніше розслідуватимуть справи та зможуть 
запобігати потенційним правопорушенням. 

Збором інформації та моніторингом злочинів на ґрунті ненависті активно займаються 
правозахисники. Мережа партнерів Freedom House, зокрема здійснює моніторинг 
злочинів на ґрунті ненависті та збирає інформацію про інциденти, яку потім можна 
використовувати під час адвокації на національному рівні. Однак розслідування та покарання 
винних залишається відповідальністю правоохоронних органів. 

За останні п’ять років кількість зареєстрованих справ за порушення, які передбачають 
покарання за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості, зростає. Однак правозахисники 
наголошують на вибірковий підхід органів досудового розслідування, слідства, Нацполіції під 
час кваліфікації злочинів за такими статтями.

Наявні проблеми можна розв’язати завдяки спільним діям органів влади, правоохоронних 
органів та представників громадянського суспільства. Ефективна співпраця між ними зможе 
забезпечити належну суспільну реакцію на насильство на ґрунті ненависті в Україні та знизити 
кількість подібних інцидентів.

https://censor.net/ru/photo_news/3282001/romov_vaktsiniruyut_na_zakarpate_fotoreportaj
https://ulaf.org.ua/zlochini-z-motiviv-neterpimosti/
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